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Hz. Hüseyin ve yakınlarının 
Kerbela'da öldürülmesini anlatan 

eserlerin genel adı. 
_j 

Hz. Hüseyin'in 61 (680) yılında Kerbe
la'da şehid edilmesi İslam tarihinin trajik 
olaylarından biridir. Onun ve yakınlarının 
Emev1 ordusu tarafından çölde on gün 
susuz bırakılarak katledilmesi müslüman
lar üzerinde derin etki bırakmış, zamanla 
oluşan yas atmosferinin tesiri m ersiyele
re yansımış, ardından halk arasında yeni 
inançların ve efsanelerin doğmasıyla bu 
konuda pek çok eser kaleme alınmıştır. 

Kerbela olayı önceleri tarih, ah bar, ensab 
gibi kitaplarda bir bölüm halinde yer alır
ken daha sonra "maktel-i Hüseyin" adı 
verilen müstakil kitaplar yazılmaya baş

lanmıştır. 

Bu konuda i lk eser Ma]ftelü 'l-Ifü
seyn adıyla Ca bir el-Cu'fi ( ö. ı 28/7 46) ta
rafından kaleme alınmışsa da (Sezgin, 
GAS, I, 307; U. Sezgin, s. 85, 107, 133) gü
nümüze ulaşan ilk metin Ebu Mihnef'in 
(ö. 157/774) Ma]ftelü'l-Ifüseyn'idir (Sez
gin, GAS, I, 308-309; U. Sezgin , s. 42, 46, 
116-123 vd.). Yazılı ve sözlü rivayetlerden 
faydalanılarak meydana getirilen bu eser, 
daha sonra yazılan maktelierin önemli 
kısmı için hem muhteva hem kompozis
yon bakımından kaynak teşkil etmiştir. 
Abbasller devrinde Hişam b. Muhammed 
el-Kelbi(U. Sezgin, s. 43, 52), Vakıdi(Sez
gin, GAS, I, 297; U. Sezgin, s. 107), Nasr 
b. Milzahim(U. Sezgin , s. 61 , 107), Hüse
yin b. Yahya el-Kumm'i. Muhammed b. 
Zekeriyya b . Dinar el-Gallab1 (a.g.e., s. 
ı 07) gibi müellifler. Ebu Mihnef'in mu
harremin ilk on gününde okunmak üzere 
on bölüm halinde kaleme aldığı kitabının 
kompozisyonunu ve üslübunu taklit ede
rek, rivayetlerini aktarıp zaman zaman 
yeni eklemeler yaparak maktel-i Hüseyin 
başlıklı eserler yazmışlardır. Aynı konu 
Medain1, İbrahim b. Muhammed es-Se
kafi ve Ebü'l-Ferec el-İsfahan1'nin mak
tel koleksiyonlarında da yer almıştır (bk. 
MAKTEL) 

Şit Büveyh1ler devrinde muharrem ayı
nın resmi matem kabul edilmesiyle mak
teliere verilen önem de artmış (Storey, Il 
ı, s. 211-235). maktel yazarları eserlerini 
bilgi aktarmaktan çok matem toplantı
larında halkı eaşturmak amacıyla kaleme 
almaya başlamışlardır. Hz. Hüseyin'in 
ümmetin günahlarının affı için şehid ol
duğu , onun şehadetine ağlayanların cen-
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nette Ehl-i beyt ile beraber olacağı inan
cının hakim olduğu maktellerde bela, ma
tem, sevap, saadet duyguları bir arada 
işlenmiştir. Maktelini Meşhed'i ziyaret 
edenlerin yanında bulundurmaları için 
yazdığım söyleyen İbn Tavüs, Kitabü'l
MelhU.f (Lehilf) 'ala (ff) ]fatli't-tuf(if'ta 
(Tahran 1317; Sayda 1329) Kerbela Yak'a
sı'nı bir facia olarak değil Şiiler'in imanla
rını zinde tutmak için ilahi bir lutuf diye 
yorumladı. Bu inancı taşıyan İran lı yazar
lar ve Hüseyin Vaiz-i Kaşifi' nin kitabını 

örnek alan sanatkarlar eserlerine "ravza
tü'ş-şüheda, had1katü's-suada. saadetna
me, şühedaname, dastan-ı gam, mecali
sü'l-ahzan" (a.g.e., lll, s. 212.213,222, 
223, 230) gibi isimler verdiler. 

İlk olarak Araplar tarafından işlenen 
Kerbela Vak'ası , zamanla başta Şit İranlı
lar olmak üzere diğer müslüman milletie
rin edipleri arasında da popüler hale gel
miş, IV. (X.) yüzyıldan itibaren Arap tarih
çilerinden ziyade Arapça yazan edipler ta
rafından ele alınmaya başlanmıştır. XV. 
yüzyıl sonu ile XVI. yüzyıl başlarında Şla 
inancını benimseyen veya Ehl-i beyt'e 
sevgiyle bağlı olan hükümdarlar devrinde 
edebi değeri yüksek makteller yazılmış

tır. İlk önemli Farsça makteli , Hüseyin 
Baykara döneminde tefsir ve hadis alimi 
Hüseyin Vaiz-i Kaşifi908'de (1502) He
rat'ta kaleme almıştır. On bab ve bir ha
time üzere düzenlenen Ravzatü'ş-şühe

da' adlı bu eserin kompozisyonu ve üstü
bu kısa zamanda İslam aleminde tanın
mış. Şi'iliği resmi mezhep kabul eden Sa
fevller döneminde bilhassa İran'da "rav
za" denilen matem toplantılarında ravza
hanlar tarafından ezbere okunmuş ve ta
ziye meclislerine model olmuştur (And, 
s. 35). Pek çok tercüme ve şerhi yapılan 
eser (Storey, lll, s. 212-213; Münzevl, VI, 
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4473-4476) 1285't e (1868) Bombay'da
ki ilk baskısından sonra Lahor , Leknev, 
Caunpür ve Tahran'da neşredilmiştir. 

Uzun zaman Ravzatü 'ş-şüheda'nın 
gölgesinde kalan Fars maktel edebiyatı 
özellikle Kaçarlar döneminde canlanm ış 

ve bu devirde Bel a vü İbtila (Münzevl, 
VI, 4419), Envar-ı Ijüseyni(a.g.e., VI , 
4414), Matemgede (Tahran 1280; Bom
bay 1303), Dastan-ıGam(Madras 1258), 
Esrarü 'ş -şehade (Tahran 1284), Efik
met -i Şehadet (Tahran 1283) gibi çok 
sayıda eser kaleme alınmıştır. Siyasi se
bepler yüzünden Pehleviler döneminde 
adeta terkedilen makteller az sayıda da 
olsa günümüzde yazılmaya devam edil
mektedir. 

Türk edebiyatında en eski maktel 
· Kastamonulu Şaz1'nin Dastan -ı Mak
tel-i Hüseyin"idir. 763'te (1361-62) ta
mamlanan ve mesnevl nazım şekliyle 

kaleme alınan bu eser üzerinde (Üskü
dar Hacı Selim Ağa Ktp ., Kemankeş Emir 
Hoca, m 528) Nurcan Öznel Güder bir 
doktora t ezi hazırlamıştı r (bk. bibl.) . 
Emir Sultan'ın müridierinden olan Yah
ya'nın (b . Bahşl) Maktel-i Hüseyin'i 
905 'te (1499) tamam lanmıştır (DTCF 
Ktp., Muzaffer Ozak. nr. ı) Safi'nin Mak
tel-i Hüseyin'i (DTCF Ktp. , nr. 248), NQ
reddin Efendi'nin 940 (1533-34) yılında 
yazdığı , Vak'a-i Kerbela adıyla 1285'ten 
(1868) itibaren dört defa basılan Mak
tel-i H üseyin'i Ebu Mihnef'e dayanan. 
on bölüm halinde düzenlenmiş eserlerdir. 
Kitab-ı Maktel-i AI-i Resul adıyla Larnil 
Çelebi'nin kaleme aldığı eserin diğerlerin
den farkı tarihi gerçekiere daha yakın bir 
içeriğe sahip olmasıdır. Müellifi ve döne
mi bilinmeyen Maktel-i Al-i Hüseyin ile 
(Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, 
nr. 4724) bir diğer Maktel-i Hüseyin (is-



tinsa hı : I 027/16 18'den önce, Süleymaniye 
Ktp., Yazma Bağış l ar, nr. I 285/2 ) ve Süley
maniye Kütüphanesi'nde bulunan metin
ler ( H ac ı Mahm ud Efendi, nr. 4394) man
zum olup kütüphanelerde isimleri bilin
meyen mensur makteller de vardır (İÜ 
Ed. Fak., Semi ner Ktp., nr. 3346, 4030) 

XVI. yüzyıla ait Türkçe maktelierin 

önemli kısmı Hüseyin Vaiz-i Kaşifi'nin 
Ravzatü'ş-şüheda' adlı eserinin doğru
dan veya ilaveler le tercümesidir. Bu eser 
Caml-i Rumi'nin Saadetname'si (istin
sa hı : 999/1 590-9 I; İÜ Ktp., TY, nr. 237 4) 
ve Aşık b. Ali Nattal'nin Ravzatü 'ş-ş ü
heda'sıyla (Beyazıt Devlet Ktp., nr. 3634) 
Anadolu Türkçesi 'ne; Neşatl'nin Ş ühe 

daname'siyle ( A ras lı. s. 264-265) Azeri 
Türkçesi'ne; Askeri. HGy'i. Saykan gibi sa
natkarlar tarafından Orta Asya Türkçe
si'ne (Özbekistan Sovyet Rusya Hanlar 
Akademisi Şark Kol Yazma/an, VII , 342-

344) çevrilmiştir. Maktel türü içinde Fi..ı
zGII'nin 954 (1547) yılından önce kaleme 
aldığı Hadikatü's-suada'nın müstesna 
bir yeri vardır (bk. HADIKATÜ's-SUADA). 

XVII. yüzyıldan itibaren Türk edebiya
tında maktel sayısı oldukça azalır. Bunun
la birlikte Tanzimat'tan sonra olduğu gibi 
günümüzde de Şii ve Sünni yazarlar ta
rafından Kerbela Vak'ası ile ilgili eserlerin 
yazılmasına devam edilmektedir. Bunla
rın önemli bir kısmında XIV. yüzyıldaki 
maktelierin temel özelliklerinin az veya 
çok korunduğu görülmektedir. Hasan ip
çi 'nin Menakıb-ıAl-i Resul (İ s tan bu 1 
I 960), Asım Köksal'ın H z. Hüseyin ve 
Kerbelô Faciası (Ankara ı 979). Ziya Şa
kir'in, Kerbelô Vakası ve Kerbelô'nın 
İntikamı (İ stanbul ı 98 ı) bunlar arasında 
sayılabilir. 

Urdu edebiyatında genellikle Fars ede
biyatını takip eden şairler Kerbela V ak' ası 
ile ilgili eserler de kaleme almışlardır. 
Maktel türü bilhassa Şiiler'in yaşadığı 
Leknev, CaunpGr gibi bölgelerde sevilmiş 

ve rağbet görmüştür. Urdu edebiyatının 
maktel konusunda en tanınmış şairleri 
XIX. yüzyılda yaşayan Mlr Bebr Ali Enis , 
Selamet Ali Deblr ve Mlr Muzaffer Hüse
yin Zamlr'dir (ay rı ca bk. HÜSEYiN [Litera
tür]) . 
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~ ŞEYMA GüNGÖR 

MAK TÜ 
(~1) 

Tabiin ve tebeu't-tabiinin 
söz ve fiilieri anlamında hadis terimi. 

L ~ 

Sözlükte "kesmek" anlamınd aki kat' 
kökünden ism-i mef'GI olan maktG' "ke
silmiş, kesik" demektir. Terim olarak "ta
biln yahut tebeu 't-tabilnden birinin söz 
veya fiili ya da isnadı onlara kadar var
makla birlikte daha ileri gidemeyen hadis" 
manasında kullanılmaktadır. Böylec~ sa
habeden sonra gelen neslin söz ve fiilie
rinin de bir hadis çeşidi olarak kabul edil
diği görülmektedir. ll. (VIII.) yüzyıldan iti
baren islam alimleri ve özellikle muhad
disler Hz. Peygamber'in, "Ümmetimin en 
hayırlı nesli benim zamanımda yaşayan
lardır, sonra onları takip edenler, daha 
sonra da bunların peşinden gelenlerdir" 
(Buhar!, "Feza'ilü aşJ::ı.abi 'n-nebl", ı ; Müs
lim, "Feza'ilü' ş- ş aJ::ı.abe", 214) mealindeki 
hadisiyle övülen ilk üç nesli (sahabe, ta
biln ve t ebeu 't-tabiln) diğer nesillerden 
farklı saymışlardır. Şahıslarını ResGl-i Ek
rem'in faziletli kabul ettiği bu insanların 
sözlerini ve davranışlarını sıradan insan
ların söz ve davranışlarından ayrı olarak 
ele alıp özel bir değerlendirmeye tabi tut
muşlardır. Ancak bu alimierin bütün ta
biln ve tebeu't-tabiln nesillerinin değil 
ilmi hüviyetleri , ahlaki üstünlükleri ve ol
gun kişilikleriyle kendilerini kabul ettiren, 
yaşadıkları dönemde sorumluluklar üst
lenen. söz ve davranışları ile islam'ı tem
sil eden seçkin şahsiyetlerin söz. fetva ve 
hareketlerini ele alıp bir hadis çeşidi ola
rak görmüşlerdir. Genelde muhaddisle-
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rin kanaati böyle olmakla birlikte Bedred
din ez-ZerkeşlmaktGun bir hadis çeşidi 
olarak kabul edilmesini doğru bulmamak

tadır. Bazı kaynaklarda ise onun bu görü
şünün aksine tabiln ve tebeu't-tabilnden 

sonra gelenlerin sözlerine de maktG de
nebileceği ileri sürülmektedir (İbn Hacer 
ei-Aska lanl, s. 112). 

MaktG terimini ilk defa, hadis terimle

rinin henüz yerleşmediği II . (VIII. ) yüzyıl
da imam Şafii "isnadı muttasıl olmayan 
münkatı ' hadis" anlamında kullanmıştır. 
Daha sonra Abdullah b. Zübeyr ei-Hu
meydl, Taberanl ve Darekutnl gibi III (IX) 

ve IV. (X .) yüzyılların bazı muhaddisleri bu 
konuda onu takip etmişlerdir. Aynı kök
ten türeyen bu iki terimin zaman zaman 
karıştınldığı ve birbirinin yerine geçtiği 
olmuştur. Zeynüddin el-lraki'nin belirtti
ğine göre hadis hafızı EbG Bekir ei-Ber
dlcl tabiinin sözleri için münkatı' terimini 
kullanmış , ancak hadis usulü alimleri bu

nu yanlış sayarak kendisini eleştirmişler
dir. Bilindiği kadarıyla maktGu "tabilnin 
sözü" manasında ilk kullanan alim Hatlb 
ei-Bağdadl'dir. el-Cami' li-aJ].la]sı 'r-ravi 
ve adabi's-sami' adlı eserinde bazı ta
billerin sözlerini naklettikten sonra, "Bu 
maktü hadislerdendir" diyerek maktGun 
terim anlamına işaret etmiş ve maktO 
hadisleri "isnadı tabiinde kalan rivayet! er" 
diye tarif etmiş. ibnü's-Salah da bu tarifi 
benimsemiştir ('Ulümü'l-f:ıadiş, s. 47). 
MaktG terimi senedin değil metnin sıfatı 
olduğu halde birçok hadis usulü kitabın
da buna dikkat edilmemiş , ibn Hacer ei
Askalanl gibi bazı usul yazarları, "MaktG 
metinle, münkati' senedie ilgili bir konu
dur" diyerek bu iki teri m arasındaki farkı 
göstermişlerdir (1'/üzhetü'n-na;ç:ar; s. I 12) . 

islami eserlerin pek çoğunda maktO 
hadise rastlamak mümkünse de bunlar 
özellikle Abdürrezzak es-San 'anl'nin el
Muşannet'i, ibn EbG Şeybe'nin el-Mu
şannef'i, Tahavi'nin Şerl)u Me'ani'l
aşar'ı , ibn EbG Hatim'in Tefsir'i ve ibn 

Cerlr et-Taberi'nin Cami'u '1-beyan'ı gibi 
rivayete dayanan hadis ve tefsir kaynak
larında bulunmaktadır. Bu terimi kullan

mamakla birlikte Kütüb-i Sitte musan
nifleri de kitaplarında maktG. rivayetlere 
çokça yer vermişlerdir. "Eser" diye de anı
lan maktG hadis kavll ve fiili olmak üzere 
ikiye ayrılır. Muhammed b. Slrln'in, "Bu 

hadis ilmi dindir, şu halde dininizi kim
den aldığımza dikkat edin" sözüyle (Müs

lim, "MuJ5addime" , 5) Hasan-ı Basrl'nin, 
"Selam vermek sünnet. almak ise farzdır" 

sözü (Buhar!, el-Edebü'l-müfred, s. 358) 
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