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kaðý üzerinde Feridun Ahmed Paþa Tür-
besi karþýsýnda ve sokaðýn dirsek yaptýðý
mevkide Küçük Hüseyin Efendi hazîresin-
de olduðu belirtilir. Kabri 1950’de torunu
Yekta Fýrat Bey tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
Mezar taþýndaki ifadelerden damadý Meh-
med Selâhaddin Bey’in kabrinin de bura-
da bulunduðu anlaþýlmaktadýr (Haskan, II,
80). Birinci dereceden Mecîdî ve Osmânî
niþanlarýna sahip olan Ziyâeddin Efendi’-
nin bir kýzýnýn bulunduðu ve torunlarýnýn
da bu kýzýndan doðduðu bilinmektedir.
Onun kendi halinde sessiz bir insan oldu-
ðu, nâzýrlar heyetinde ve Meclis-i A‘yân’-
da söze pek karýþmadýðý kaydedilir. Bu
sebeple, Hüseyin Hilmi Paþa’nýn mecliste
hiçbir iþ için konuþmayan Ziyâeddin Efen-
di’den hoþlanmadýðý ve, “Cemâleddin Efen-
di’nin yerine þeyhülislâm bulamadýk” diye
þikâyette bulunduðu nakledilir.
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Ebû Abdillâh Ziyâüddîn Muhammed
b. Abdilvâhid b. Ahmed

el-Makdisî es-Sa‘dî
(ö. 643/1245)

el-Ehâdîbü’l-muptâre adlý
eseriyle tanýnan

Hanbelî hadis âlimi.
˜ ™

6 Cemâziyelâhir 569’da (12 Ocak 1174)
Dýmaþk’ýn Kasiyûn daðýnýn eteklerindeki
Sâlihiye mahallesinde doðdu. 567’de (1171)
doðduðuna dair bilgi doðru deðildir. Sa‘-
diyyûn kabilesinden olup dedelerinin asýl
yurdu olan Kudüs yakýnýndaki Cemmâîl kö-
yüne nisbetle Cemmâîlî, Dýmaþk’ta doðup
burada vefat ettiði için Dýmaþký, doðdu-
ðu mahalleye izâfetle Sâlihî nisbeleriyle de
anýlmýþ, Ziyâeddin veya Hâfýz ez-Ziyâ la-
kaplarýyla meþhur olmuþtur. Babasý dev-
rin âlimlerinden Abdülvâhid b. Ahmed el-
Makdisî, annesi ayný aileden dindar bir ka-
dýn olan Rukýyye bint Ahmed el-Makdisiy-
ye’dir. Ziyâeddin çok küçük yaþta ailesinin
yanýnda okuma yazma öðrendi ve Kur’an’ý
ezberledi. Yine küçük yaþta iken ailenin di-
ðer fertleriyle birlikte ders halkalarýna ka-
týlmaya baþladý. Ýlk hocalarý arasýnda Ebü’l-
Meâlî Abdullah b. Abdurrahman es-Süle-
mî, Ebü’l-Fazl Ýsmâil b. Ali el-Cenzevî ve
Muhammed b. Hamza el-Kureþî gibi âlim-
ler zikredilmektedir. Daha sonra Þam böl-
gesini dolaþtý ve Mizze’de Ebû Ali Ahmed
b. Ebü’l-Kasým ez-Zevzenî’den ve diðer ho-
calardan ders aldý. 593’te (1197) Muham-
med b. Halef el-Makdisî’nin kýzý Asiye ile
evlendi.

Evlendikten kýsa bir süre sonra çeþitli
ilmî seyahatler yaptý. 594 (1198) yýlýnda
Mýsýr’a yaptýðý ilk seyahatinde Ýbn Neciy-
ye diye bilinen Ebü’l-Hasan Ali b. Ýbrâhim
ed-Dýmaþký, Ebû Abdullah Muhammed
b. Hamd el-Ensârî el-Ertâhî, Ýsmâil b. Sâ-
lih el-Mýsrî, Hibetullah b. Ali el-Bûsîrî gibi
âlimlerden icâzet aldý ve 596’da (1200) Dý-
maþk’a döndü. Ertesi yýl baþlayýp 602’de
(1205) tamamladýðý ikinci seyahatinde Bað-
dat’a gitti. Baðdat’ta Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-
Cevzî, Ebû Hafs Ýbn Taberzed, Ýbnü’l-Ah-
dar gibi âlimlerden istifade etti. 598’de
(1202) Baðdat’tan Hemedan ve Ýsfahan’a
geçerek birçok âlimden icâzet aldý. Dý-
maþk’a dönünce ders okutmak için küçük
bir medrese inþa ettiyse de 605 (1208)
yýlýnda yeni bir seyahate çýktý. Musul’dan
baþlayýp Hemedan, Ýsfahan, Nîþâbur, Merv,

ri sürüp meclise gitmek istemedi. Ancak
Talat Paþa’nýn tehdit ve zorlamasýyla fet-
vanýn son þeklini imzalamak zorunda býra-
kýldý (fetva metni için bk. Ali Cevad, s. 148).
Fetvayý imzalamadýðý takdirde II. Abdül-
hamid’in öldürüleceði yolundaki telkinin
de Ziyâeddin Efendi üzerinde etkili olduðu
belirtilir. Ziyâeddin Efendi, fetvayý 14 Ni-
san 1909’da Tevfik Paþa’nýn ilk kabinesin-
de görevinde býrakýlarak ikinci defa þey-
hülislâmlýða getirildiði sýrada imzaladý.
Fetva metni 27 Nisan’da Meclis-i A‘yân
ve Meclis-i Meb‘ûsan üyelerinin katýlýmýyla
oluþturulan Meclis-i Umûmî-i Millî’de oku-
nup oy birliðiyle hal‘ kararý alýndý.

Ziyâeddin Efendi ikinci defa tayin edil-
diði þeyhülislâmlýk görevinde sadece yir-
mi bir gün kalabildi ve 5 Mayýs 1909’da
Tevfik Paþa kabinesinin istifasý üzerine ma-
kamýndan ayrýldý. Yerine Pîrîzâde Meh-
med Sâhib Efendi getirildi. Toplam meþi-
hat süresi iki ay yirmi bir gündür. Ziyâed-
din Efendi þeyhülislâmlýktan ayrýldýktan
sonra Meclis-i A‘yân üyesi oldu, vefatýna
kadar bu görevde kaldý. Vefat tarihi hak-
kýnda kaynaklarda 1914, 1917, 1918 ve Ra-
mazan 1920 gibi farklý bilgiler vardýr. Al-
bayrak ise vefat tarihini 2 Ramazan 1336
(11 Haziran 1334/1918) olarak verir. Meh-
med Ziyâeddin Efendi vasiyeti üzerine
Eyüp’te bulunan aile mezarlýðýna defne-
dildi. Halen mezarýnýn Eyüp’te Beybaba so-
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Ziyâeddin Efendi’nin II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesiy-

le ilgili fetvasý (Mufassal Osmanlý Tarihi, VI, 3450)

Ziyâeddin Efendi’nin Eyüp Mezarlýðý’ndaki kabri
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fat etti; Kasiyûn daðýnda dayýlarý Muvaf-
fakuddin Ýbn Kudâme ile Ebû Ömer Mu-
hammed b. Ahmed el-Makdisî’nin yattýðý
kabristana defnedildi.

Kaynaklarda âlim, hâfýz, hüccet, müt-
kýn, nebîl, âbid ve zâhid diye nitelenen Zi-
yâeddin el-Makdisî’yi Ýbnü’n-Neccâr el-Bað-
dâdî “Ben onun gibisini görmedim” (Ze-
hebî, A£lâmü’n-nübelâß, XXIII, 130), Miz-
zî “Devrinde eþi ve benzeri yoktu” (Ýbn Re-
ceb, III, 517), Ýbn Abdülhâdî “Þam bölge-
sinin muhaddisi” (£Ulemâßi’l-¼adî¦, IV, 188),
Zehebî “selef-i sâlihînden kalma biri” (A£lâ-
mü’n-nübelâß, XXIII, 126), Süyûtî “hadis
ilimlerinde son sözün sahibi” (ªabašåtü’l-
¼uffâ¾, s. 497) ifadeleriyle övmüþtür. Ge-
ride býraktýðý dârülhadis 658’de (1260) Mo-
ðollar’ýn Dýmaþk’ý istilâsý sýrasýnda büyük
zarar görmüþ, medrese ve kütüphanesi ta-
lan edilmiþ, kitaplarýn bir kýsmý satýlmýþtýr.
Daha sonra yeniden toparlanan ve dârül-
hadis olarak eðitim vermeye devam eden
bu külliyenin binalarý 1150 (1737) yýlý civa-
rýnda yýkýlmýþ ve arazisi üzerine evler inþa
edilmiþtir. 1270’li (1853) yýllarda kütüpha-
nenin kitaplarý Ömeriyye Medresesi’ne nak-
ledilmiþ, burada da eðitim kesilince bil-
hassa Ziyâeddin el-Makdisî’nin eserlerinin
pek çoðunu müellif nüshalarý Dârü’l-kü-
tübi’z-Zâhiriyye’ye intikal etmiþtir. Dârül-
hadîs ez-Ziyâiyye’nin bugün yalnýz bazý ka-
lýntýlarý mevcuttur.

Eserleri. A) Kur’an. 1. Fe²âßilü’l-Æurßâ-
ni’l-£a¾îm. Kur’an’ý öðrenmenin ve öðret-
menin sevabý, doðru ve güzel okumanýn
önemi, bazý sûrelerin fazileti gibi konula-
rýn ele alýndýðý eser altmýþ beþ rivayeti se-
nedleriyle birlikte ihtiva etmektedir (nþr.
Salâh b. Âyid eþ-Þellâhî, Beyrut 1421/
2000). Þemseddin Ýbn Tolun eserden seç-
tiði kýrk hadisi bir cüzde toplamýþtýr (Keþ-
fü’¾-¾unûn, I, 54). 2. ÝÅti½â½ü’l-Æurßân bi-
£avdihî ile’r-ra¼îmi’r-ra¼mân. Kur’ân-ý
Kerîm’in Cenâb-ý Hak tarafýndan gönde-
rildiðini inkâr edenlere cevap olarak kale-
me alýnmýþ bir risâledir (nþr. Abdullah b.
Yûsuf el-Cüdey‘, Riyad 1409/1989).

B) Hadis ve Hadis Ricâli. 1. el-E¼âdî-
¦ü’l-muÅtâre mimmâ lem yuÅrichü’l-
BuÅârî ve Müslim fî Øa¼î¼ayhimâ (el-
MuÅtâre, el-E¼âdî¦ü’l-ciyâdi’l-muÅtâre
mimmâ leyse fi’½-Øa¼î¼ayn ev e¼adihimâ,
el-MüstaÅrec mine’l-e¼âdî¦i’l-muÅtâre
mimmâ lem yuÅrichü’l-BuÅârî ve Müslim
fî Øa¼î¼ayhimâ). Ziyâeddin el-Makdisî’-
nin en önemli ve hacimli eseri olup müel-
lif burada Øa¼î¼ayn dýþýnda kalan, özel-
likle müsned, sünen, tabakat ve tarih ki-

taplarýyla cüz gibi küçük hacimli derleme-
lerde yer alan sahih hadisleri toplamýþ, sa-
hih hadis kabulü için uyguladýðý ölçülerde-
ki hassasiyeti sebebiyle çok kimse onun
bu eserini Hâkim en-Nîsâbûrî’nin el-Müs-
tedrek £ale’½-Øa¼î¼ayn’ýndan daha mu-
teber saymýþtýr. 635 (1237) yýlý civarýnda
telifine baþlanan eser müellifin vefatý se-
bebiyle tamamlanamamýþ, telifi bitirilen
kýsým seksen altý cüzden meydana gel-
miþtir. Müsned türünde kaleme alýnan ese-
rin ilk on beþ cüzünde aþere-i mübeþþe-
renin rivayetleri kaydedilmiþ, ardýndan is-
mi elifle ( (א baþlayan sahâbîlerle devam
edilmiþ ve ayn (�) harfinden Abdullah b.
Ömer’in rivayetleriyle sona ermiþtir. Ese-
rin on altý-elli arasý cüzlerini oluþturan ve
bâ (�) harfiyle baþlayýp sâd (�) harfiyle
biten sahâbîlere ait otuz beþ cüzlük kýs-
mý Þam’daki Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’de-
dir (Mecâmî‘, nr. 21, vr. 87-118; Mecâmî‘,
nr. 86, vr. 1-296). Birçok hadis âlimi bu eser-
le ilgili çalýþmalar yapmýþ, Zehebî Mün-
tešå mine’l-MuÅtâre’yi, Ýbn Hacer el-As-
kalânî E¹râfü’l-E¼âdî¦i’l-MuÅtâre’yi (el-
Ýnâre fî e¹râfi’l-MuÅtâre) kaleme almýþtýr.
Kitabýn baþ tarafýndan 2300 hadisi kapsa-
yan kýsmý, Riyad’da Muhammed b. Suûd
Üniversitesi’nde beþ kiþilik bir öðrenci gru-
bu arasýnda bölüþüp yüksek lisans çalýþ-
masý olarak hazýrlanmýþtýr (Hasnâ Bekrî
Ahmed Neccâr, s. 166, dipnot). 5401 ha-
dis ihtiva eden eserin tamamý Abdülme-
lik b. Abdullah b. Dehîþ tarafýndan tahkik
edilmiþ (I-II, Mekke 1412) ve on üç cilt ha-
linde neþredilmiþtir (Beyrut 1420/2000).
2. es-Sünen ve’l-a¼kâm £ani’l-Mu½¹afâ
£aleyhi efŠalü’½-½alâti ve’s-selâm. Bazý
kaynaklarda el-A¼kâmü’l-kübrâ fi’l-¼a-
dî¦, el-A¼kâmü’l-kebîr ve kýsaca el-A¼-
kâm adýyla da zikredilen eser ahkâma
dair 6397 hadis ihtiva etmektedir. Müel-
lif bu eserini Hanbelî fýkhýna delil teþkil
eden bütün hadisleri bir araya getirmek
amacýyla yazmaya baþlamýþ, üç cilt içinde
yirmi cüz halinde tasarlanan eserin son
cüzünü oluþturan “Kitâbü’l-Cihâd”ý vefatý
dolayýsýyla telif edememiþtir. es-Sünen
“Kitâbü’þ-Salât” ve “Kitâbü’z-Zekât” ile
baþlayýp, “Kitâbü’l-Cinâyât”ýn tamamlan-
masýyla sona ermiþtir. Daha sonra, Ýbnü’l-
Kemâl el-Hanbelî olarak bilinen müellifin
kardeþinin oðlu Ebû Abdullah Muhammed
b. Abdürrahîm el-Makdisî’nin tamamla-
dýðý eseri (Þemseddin Ýbn Tolun, I, 135,
158) Ebû Abdullah Hüseyin b. Ukkâþe tah-
kik edip altý cilt halinde neþretmiþtir (Cid-
de 1425/2004). 3. en-Nehy £an sebbi’l-
a½¼âb ve mâ fîhi mine’l-i¦mi ve’l-£išåb.

Herat ve Bûþenc þehirlerine uðradý. 611’de
(1214) tekrar Nîþâbur’a ve Baðdat’a, 612’-
de (1215) Halep ve Harran’a uðrayarak
Dýmaþk’a döndü. Bu seyahatinde gittiði
yerlerde hem ilim tahsil etti hem ders
okuttu. Seyahatleri sýrasýnda Kudüs’e bir-
kaç defa uðradýðý gibi 586’da (1190) he-
nüz on yedi yaþýnda iken Kudüs’ü Haçlý-
lar’dan kurtarmak amacýyla cihada katýl-
mýþtý. 590 (1194) yýlýndan sonra ilim tah-
sili için tekrar Kudüs’e gittiðinde Ebû Ali
Hasan b. Ahmed el-Ýveký’den ders okudu.
Mekke’de Ýbnü’l-Husrî diye bilinen Ebü’l-
Fütûh Nasr b. Ebü’l-Ferec’den faydalan-
dýðý da bilinmektedir. Onun 500 civarýnda
hocadan yararlandýðý nakledilmekte, an-
cak sünnete, sahâbeye, muhaddislere say-
gýlý olmayanlardan ve bid‘at ehlinden riva-
yette bulunmadýðý bilinmektedir. Meselâ
Ýsfahan’da karþýlaþtýðý Ýbn Dihye el-Kelbî’-
den bahsederken bu zatýn bazý tavýrlarý-
nýn hoþuna gitmediðini, hadis âlimleri hak-
kýnda dedikodu yaptýðýný, bu yüzden on-
dan hadis almadýðýný (Zehebî, A£lâmü’n-
nübelâß, XXII, 391), Ahmed b. Târýk el-Ke-
rekî’nin de müfrit bir Þiî olduðu gerekçe-
siyle rivayetini terkettiðini söylemektedir
(a.g.e., XXI, 271). Ziyâeddin el-Makdisî, ya-
þadýðý dönemin özellikle hadis âlimlerinin
þahsiyetleri ve güvenilirlik dereceleri hak-
kýnda bilgi vermiþ, daha sonraki âlimler bu
bilgilerden hareketle pek çok kimseyle il-
gili deðerlendirmeler yapmýþtýr.

612 (1215) yýlýnda Dýmaþk’a dönen Zi-
yâeddin el-Makdisî daha önce temelini at-
týðý Dârülhadîs ez-Ziyâiyye’yi geliþtirdi. Ka-
siyûn daðýnýn eteklerinde babasýndan ka-
lan arazi üzerine kurduðu bu medrese-
ye talebeleriyle birlikte çalýþarak 620’de
(1223) son þeklini verdi, ardýndan talebe
okutmaya ve eser telifine yöneldi. Resmî
görev kabul etmeyip bütün zamanýný ilme
ve ibadete ayýrdý. Kütüphanesindeki kitap-
larýyla kendi eserlerini dârülhadise vakfet-
ti. Zengin kütüphanesi ve kaliteli eðitimiy-
le üne kavuþan bu dârülhadis âlimlerin uð-
rak yeri haline geldi. Bir Hanbelî âlimi ola-
rak Kur’an ilimleri, fýkýh ve fýkýh usulü, ta-
rih, dil ve edebiyat ilimlerine vâkýf, ancak
daha çok hadis ilimleri ve ricâli konusun-
daki birikimiyle meþhur olan Ziyâeddin el-
Makdisî, Ýbn Nukta, Ýbnü’l-Hâcib diye bili-
nen Ömer b. Muhammed ed-Dýmaþký, Ze-
kiyyüddin el-Birzâlî, Ýbnü’n-Neccâr el-Bað-
dâdî, Ebü’l-Ferec Ýbn Kudâme ve Ebû Ab-
dullah Muhammed b. Ýbrâhim el-Makdisî
gibi âlimlere hocalýk yaptý. 28 Cemâziyelâ-
hir 643’te (20 Kasým 1245) Dýmaþk’ta ve-
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vî, e¹-ªýb ve’r-rušayyât). Øa¼î¼ayn’daki
týbb-ý nebevîye dair hadislerden doksan bi-
rinin bir araya getirildiði eseri Mecdî Fethî
es-Seyyid e¹-ªýbbü’n-nebevî (Tanta 1409/
1989), Ebû Ýshak el-Huveynî el-Emrâ²
ve’l-keffârât ve’¹-¹ýb ve’r-rušayyât (Ka-
hire 1415, 1420/1999), Muhammed Hasan
Muhammed Ýsmâil e¹-ªýb ve’r-rušayyât
ve’l-emrâ² ve’l-keffârât mine’l-¼adî-
¦i’n-nebeviyyi’þ-þerîf (Beyrut 1424/2003)
adýyla neþretmiþtir. Rûdânî eseri el-Mer-
Šâ ve’l-keffârât ismiyle ihtisar etmiþtir.
13. en-Na½î¼a. Müellifin bu risâleyi, Eyyû-
bîler’in el-Cezîre ve Dýmaþk kolu hüküm-
darý el-Melikü’l-Eþref Mûsâ’nýn ahlâk ve
dinî hayat bakýmýndan yeterince hassas
davranmamasý üzerine kaleme aldýðý be-
lirtilmektedir. Altý âyet ve yirmi yedi hadis
ihtiva eden risâle Na½î¼atü’l-Meliki’l-Eþ-
ref ismiyle yayýmlanmýþtýr (nþr. Ali Hasan
Ali Abdülhamîd el-Halebî, Mecelletü’l-
¼ikme, 3 [Manchester-Britanya 1415/1994],
s. 215-247). 14. ¬ikrü’l-mu½âfa¼a. On beþ
rivayeti kapsayan bir cüzdür (nþr. Amr Ab-
dülmün‘im Süleym, Tanta 1424/2003). 15.
Risâle fî ¼ükmi ½ýyâmi yevmi’þ-þek (Dý-
maþk 1963). 16. ¬ikru ta¼rîmi’l-müskir.
Risâlede rivayetler yalnýz sahâbî râvisi zik-
redilerek derlenmiþtir. ¬emmü’l-müskir
adýyla da bilinen risâlenin bir nüshasý Ýr-
landa Dublin’de bulunmaktadýr (Chester
Beatty Library, nr. 3854, vr. 47-49). 17. ¡e-
betü’s-semâ£ (¡ebetü’l-mesmû£ât). Ziyâ-
eddin el-Makdisî’nin seyahatleri sýrasýnda
faydalandýðý ve icâzet aldýðý hocalarýndan,
okuduðu kitaplardan ve birlikte derslere
katýldýðý arkadaþlarýndan bahsettiði bir
eser olup ¡ebetü mesmû£âti’l-imâm el-
¼âfý¾ ¿iyâßiddîn el-Mašdisî adýyla neþ-
redilmiþtir (nþr. Muhammed Mutî‘ el-Hâ-
fýz, Beyrut 1420/1999). 18. MeþâyiÅu’l-
icâze. Müellifin, icâzet aldýðý hocalarýn-
dan birer rivayet naklederek kaleme aldý-
ðý eserin üçüncü cüzü müellif hattýyla gü-
nümüze ulaþmýþtýr (Dârü’l-kütübi’z-Zâhi-
riyye, Mecâmî‘, nr. 46, vr. 265-276). 19.
Cüzßü’l-evhâm fî meþâyiÅi’n-nübel.
Ebü’l-Kasým Ýbn Asâkir’in Kütüb-i Sitte
müelliflerinin hocalarýný tanýtmak maksa-
dýyla kaleme aldýðý el-Mu£cemü’l-müþte-
mil £alâ ×ikri esmâßi þüyûÅi’l-eßimme-
ti’n-nübel adlý eserinde mevcut hatala-
rýn tashihine dairdir. Alfabetik düzenle-
nen eser Sekîne eþ-Þihâbî tarafýndan el-
Mu£cemü’l-müþtemil ile birlikte (Beyrut
1400/1980), ayrýca Bedr b. Muhammed el-
Ýmâþ’ýn tahkikiyle müstakil olarak (Medi-
ne 1413/1992) yayýmlanmýþtýr. 20. Cüzß
fi’×-×ebbi £ani’l-Ýmâm e¹-ªaberânî. Ta-

berânî’yi cerhetmek üzere ortaya atýlan
bazý iddialara cevap vermek amacýyla ka-
leme alýnmýþ bir risâledir (nþr. Nizâm b.
Muhammed Sâlih Ya‘kubî, Beyrut 1430/
2009, Silsiletü lišåßi’l-£aþri’l-evâÅir bi’l-Mes-
cidi’l-¥arâm içinde, XI, yüz otuz ikinci ri-
sâle). 21. Cüzß fîhi ¼adî¦ü’l-šulleteyn bi-
cemî£i ¹urušýhi’¦-¦âbit. Müellif bu risâle-
de “kulleteyn” olarak bilinen ve bazý âlim-
lerce delil olmaya elveriþli bulunmayan ha-
disin bütün tariklerini bir araya getirerek
onu savunmuþtur (nþr. Hâlid b. Hâyif b.
Ureyc el-Matîrî, Beyrut 1433/2012; nþr. Yû-
suf b. Muhammed Mervân el-Özbekî, Bey-
rut 1433/2012). 22. Cüzß fîhi’r-ruvâtü £an
Ebi’l-¥asen Müslim b. el-¥accâc en-
Nîsâbûrî. Eserde müelliften baþlanarak
Müslim b. Haccâc’a ve onun tarikiyle Hz.
Peygamber’e ulaþan on farklý isnad zikre-
dilmiþ ve Müslim ile olan güçlü baðýna iþa-
ret edilmiþtir. Ebû Yahyâ Abdullah el-Kün-
dürî tarafýndan tahkik edilen eser, Zehe-
bî’nin Tercemetü’l-Ýmâm Müslim ve ru-
vâtü Øa¼î¼ihî adlý eseriyle birlikte neþre-
dilmiþtir (Beyrut 1416/1996). 23. E¼âdî¦ü
Ebî £Abdirra¼man £Abdillâh b. Yezîd
el-Mušrî mimmâ vâfeša’l-Ýmâm A¼-
med. Kaynaklarda Cüzßü muvâfašåti
£Abdillâh b. Yezîd el-Mušrî olarak da
geçen ve Abdullah b. Yezîd el-Adevî el-
Mukrî’nin (ö. 213/828) altmýþ dokuz riva-
yetini ihtiva eden eseri Âmir Hasan Sabrî
baþka müelliflere ait birkaç cüzle birlikte
neþretmiþtir (Beyrut 1418/1998). 24. Cüzß
fîhi ×ikru ½alâti’l-Mu½¹afâ ½allallåhü
£aleyhi ve sellem Åalfe Ebî Bekr e½-Øýd-
dîš (nþr. Nizâm Muhammed Sâlih Ya‘ku-
bî, Beyrut 1432/2011, Silsiletü lišåßi’l-£aþ-
ri’l-evâÅir bi’l-Mescidi’l-¥arâm içinde, XI,
yüz ellinci risâle). 25. £Avâli’l-esânîd. Sa-
hâbeden müellife kadar en âlî isnadla ula-
þan rivayetlerin derlendiði bir cüz olup mü-
ellif burada on iki sahâbîden yedi râvili se-
nedle kendisine ulaþan hadisleri kaydet-
miþtir (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, Mecâmî‘,
nr. 38, vr. 176-186). 26. ƒamsetü e¼âdî-
¦e müselselât (nþr. Muhammed Muti‘ el-
Hâfýz, Beyrut, ts. [Dârü’l-beþâir el-Ýslâmiy-
ye]). 27. er-Ruvâtü’l-erba£ate £aþer. Bu-
hârî, Müslim ve diðer âlimlerin hocalarý
arasýnda yer alan, Ziyâeddin el-Makdisî’-
nin de kendilerine kadar ulaþan senedi bu-
lunan Abdullah isimli on dört râviye dair-
dir (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, Mecâmî‘, nr.
106, vr. 110-135). 28. Cüzß fîhi e¼âdî¦ü
£avâlin ve ¼ikâyât ve eþ£âr (nþr. Muham-
med b. Nâsýr el-Acemî, Beyrut 1430/2009,
Silsiletü lišåßi’l-£aþri’l-evâÅir bi’l-Mescidi’l-
¥arâm içinde, XI, yüz otuzuncu risâle). 29.

Yaþadýðý dönemde sahâbeye yönelik ola-
rak birtakým saygýsýz sözlerin sarfedildi-
ðini duyan müellif bu eserini kaleme al-
mýþ, sözü geçen davranýþlarla büyük gü-
nah iþlendiðini belirtmiþ ve bu kiþilere ve-
rilecek cezayý ortaya koymuþtur (nþr. Muh-
yiddin Necîb, Küveyt-Beyrut 1413/1992;
nþr. Muhammed Ahmed Âþûr – Cemâl Ab-
dülmün‘im el-Kûmî, Kahire 1994; Beyrut
1994; nþr. Abdurrahman b. Abdullah et-
Türkî, Beyrut 1415/1994; Kahire 2009). 4.
Fe²âßilü’l-a£mâl. Bazý amellerin faziletiy-
le ilgili 778 rivayeti kapsayan eser (nþr. Ali
Rahmî, Kahire 1970 [?]; Kahire 1404/1984;
nþr. Ahmed Ubeyd ed-De‘‘âs, Beyrut 1413/
1993). Seffârînî tarafýndan ayný adla þer-
hedilmiþtir (Beyrut 1380). 5. el-£Udde li’l-
kerbi ve’þ-þidde. Üzüntülü ve sýkýntýlý du-
rumlarda okunacak dualardan oluþan ve
senedleriyle birlikte nakledilen altmýþ riva-
yet içermektedir (nþr. Yâsir b. Ýbrâhim b.
Muhammed, Kahire 1414/1994). 6. el-Emr
bi’ttibâ£i’s-sünen ve’ctinâbi’l-bida£.
Müellifin, bid‘at olarak nitelediði bazý ko-
nulara dikkat çekip sünnete dayanan dav-
ranýþlara yönlendirmek amacýyla kaleme
aldýðý eser Ýttibâ£u’s-sünen ve’ctinâbü’l-
bida£ adýyla yayýmlanmýþtýr (nþr. Muham-
med Bedreddîn el-Kahvecî, Dýmaþk 1407/
1987; nþr. Ali Hasan Ali Abdülhamîd el-
Halebî, Demmâm 1409/1988). 7. Fa²lü’l-
¼adî¦ ve ehlüh (Menâšýbü a½¼âbi’l-¼a-
dî¦). Merfû ve mevkuf rivayetlerin kayde-
dildiði eserde rivayetler rüya ve þiirlerle
desteklenerek açýklanmýþtýr. Eserin mü-
ellif hattýyla günümüze ulaþan birkaç va-
raklýk kýsmý Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’de
bulunmaktadýr (Mecâmî‘, nr. 107, vr. 140-
146). 8. Kitâbü’l-Îmân ve me£âni’l-Ýs-
lâm. Sadece sahâbî râvileri zikredilerek
bir araya getirilen rivayetleri içeren ese-
rin müellif hattý bir nüshasý Dârü’l-kütü-
bi’z-Zâhiriyye’dedir (Mecâmî‘, nr. 21, vr. 56-
60). 9. Kitâbü’l-£Ýlm. Ýlmin önemi ve fa-
ziletine dair bazý hadislerin baþ tarafýnýn
ve sahâbî râvisinin sýralandýðý eserin yine
müellif hattýyla 1 varaklýk kýsmý anýlan kü-
tüphanede kayýtlýdýr (Mecâmî‘, nr. 21, vr.
60). 10. Øýfatü’n-nebî ve cemîlü aÅlâ-
šýhî ve edebih. Hz. Peygamber’in ahlâký,
edebi ve çeþitli vasýflarýyla ilgili sekiz riva-
yetin senedleriyle birlikte yer aldýðý bir ri-
sâledir (nþr. Fevvâz Ahmed Zemerlî, Bey-
rut 1425/2004). 11. Øýfatü’l-cenne. Eser-
de 212 rivayetin sahâbî râvisi zikredilmiþ,
yer yer sened ve metinleri deðerlendiril-
miþtir (nþr. Sabrî b. Selâme Þâhîn, Riyad
1423/2002). 12. el-Emrâ² ve’l-keffârât
ve’¹-¹ýb ve’r-rušayyât (e¹-ªýbbü’n-nebe-
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al-Din Abu Abd Allah Muhammad b. Abd
al-Wahid al-Makdisî [569/1173-643/1245]:
Text, Translation and Commentary”) ve Ýn-
gilizce tercümesiyle birlikte yayýmlanmýþ-
týr (Crusades, I [London 2002], s. 111-154).
7. Sebebü hicreti’l-Mešådise ilâ Dýmaþš
ve kerâmâti meþâyiÅýhim. On cüzlük bir
eser olup (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, Mecâ-
mî‘, nr. 71, vr. 87-99) müellifin günümüze
ulaþmayan yine Makdisî ailesiyle ilgili olan
Siyerü’l-Mešådise adlý eserin de ayný
eser olduðu tahmin edilmektedir. 8. el-
Müntešå min aÅbâri’l-A½ma£î. Ýbn Zebr
olarak bilinen Abdullah b. Ahmed er-Ra-
baî’nin AÅbârü’l-A½ma£î adlý eserinden
seçmelerle meydana getirilen iki cüzlük
bir risâledir (nþr. Ýzzeddin et-Tenûhî, Dý-
maþk 1354; nþr. Muhammed Mutî‘ el-Hâ-
fýz, Dýmaþk 1987).

D) Makdisî’nin Baþka Müelliflerin Eser-
lerine Dair Çalýþmalarý. 1. ez-Ziyâdât £alâ
¡ülâ¦iyyâti’l-Ýmâm A¼med. Muhibbüd-
din Ýsmâil b. Ömer el-Makdisî’nin Ahmed
b. Hanbel’in el-Müsned’i hakkýndaki ¡ü-
lâ¦iyyât’ýnda mevcut pek çok eksiðin ta-
mamlanmasý amacýyla yazýlmýþtýr (Dâ-
rü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, Mecâmî‘, nr. 98, vr.
173-201). Seffârînî eseri Þer¼u ¡ülâ¦iy-
yâti Müsnedi’l-Ýmâm A¼med adýyla þer-
hetmiþ ve iki cilt halinde yayýmlamýþtýr
(nþr. Züheyr eþ-Þâvîþ, Dýmaþk 1380; Bey-
rut 1391; Beyrut-Dýmaþk 1399/1979). 2.
E¼âdî¦ ½a¼î¼a mimmâ ravâhü Müslim
b. ¥accâc en-Nîsâbûrî beyne’l-Mu½¹a-
fâ ve beynehû tis£ate nefer. Daha son-
ra Tüsâ£iyyâtü Müslim fî Øa¼î¼ihî adýy-
la anýlan eserde Ziyâeddin el-Makdisî,
III. (IX.) yüzyýlda az rastlanan dokuz râvili
senedlerden Müslim’in el-Câmi£u’½-½a-
¼î¼’inde bulunanlarý araþtýrmýþ ve üç ri-
vayetin bu nitelikte olduðunu tesbit et-
miþtir (nþr. Muhammed Mutî‘ el-Hâfýz,
Beyrut, ts. [Dârü’l-beþâiri’l-Ýslâmiyye]). 3.
eþ-Þâfî fi’s-sünen £ale’l-Kâfî. Müellifin
dayýsý ve hocasý Muvaffakuddin Ýbn Kudâ-
me’nin Hanbelî mezhebinin dayandýðý ah-
kâm hadislerinden oluþan el-Kâfî’si üzeri-
ne yapýlmýþ bir çalýþma olup eksik bir nüs-
hasý Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’de kayýtlýdýr
(Mecâmî‘, nr. 21/1, vr. 1-55). 4. Kelâmü’²-
¿iyâß el-Mašdisî £alâ þeyßin min e¼â-
dî¦i’l-Cem£ beyne’½-Øa¼î¼ayn. Müellifin,
Humeydî’nin el-Cem£ beyne’½-Øa¼î¼ayn
adlý eserinde gördüðü hatalarý tashih et-
mek üzere kaleme aldýðý bir eser olup ken-
di hattýyla bir nüshasý günümüze ulaþmýþ-
týr (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, Mecâmî‘, nr.
85, vr. 177-185). 5. Ýstidrâkât £alâ Kitâbi

Düreri’l-e¦er li’l-¥âfý¾ £Abdil³anî el-
Mašdisî. Cemmâîlî diye de bilinen müel-
lifin hocasý Abdülganî el-Makdisî’nin Hz.
Peygamber’in cevâmiu’l-kelim niteliðinde-
ki hadislerinden oluþan ve zamanýmýza in-
tikal etmeyen Dürerü’l-e¦er adlý çalýþma-
sýnda görülen hatalarýn tashihine dairdir
(el-Fihrisü’þ-þâmil, I, 182). 6. ÝÅti½âru Ki-
tâbi’l-Elšåb li’þ-Þîrâzî. Bir nüshasý Sa-
raybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi
yazmalarý arasýnda (1/386 [1/2734], 120 va-
rak) günümüze ulaþmýþtýr (el-Fihrisü’þ-þâ-
mil, I, 63).

Ziyâeddin el-Makdisî’nin Dârü’l-kütübi’z-
Zâhiriyye’de bulunan küçük hacimli pek çok
risâle ve cüzünden bazýlarý þunlardýr: E¼â-
dî¦ (Mecâmî‘, nr. 21, vr. 61-81); ÝÅtiyârât
þi£riyye (Mecâmî‘, nr. 71, vr. 31-39); el-E¼â-
dî¦ü’l-mü¦el¦elât (Mecâmî‘, nr. 10, vr. 1-9);
AÅbâr ve eþ£âr (Mecâmî‘, nr. 110, vr. 196-
203); Muvâfašåtü Hiþâm b. £Ammâr
(Mecâmî‘, nr. 103, vr. 33-60); E¼âdî¦ü Ebî
£O¦mân £Affân b. Müslim e½-Øaffâr (Me-
câmî‘, nr. 124, vr. 103-120); el-E¼âdî¦ ve’l-
¼ikâyât (Mecâmî‘, nr. 15, vr. 29-40; Me-
câmî‘, nr. 20, vr. 204-212; Mecâmî‘, nr. 111,
vr. 144-155, 176-178); el-¥ikâyâtü’l-men-
¦ûre (Mecâmî‘, nr. 98, vr. 109-117, 143-152);
Müntešå mine’l-e¼âdî¦i’½-½ý¼â¼ ve’l-
¼isân (Mecâmî‘, nr. 92, vr. 272-290); E¼â-
dî¦ £an cemâ£atin min meþâyiÅi Ba³-
dâd (Mecâmî‘, nr. 46, vr. 157-168); Erba£û-
ne ¼adî¦en ve ¼adî¦ müntešåten min
müsnedi’½-½a¼âbiyyât (Mecâmî‘, nr. 46,
vr. 124-142); Cüzß fîhi Åamsûne ¼adî¦en
bi-³ayri isnâd (Mecâmî‘, nr. 52, vr. 129-
144); el-Müntešå min ¼adî¦i Mekkî (b.
£Abdân en-Nîsâbûrî) ve ³ayrih (Mecâmî‘,
nr. 42, vr. 129-143); el-Müntešå min ¼a-
dî¦i Ebî £Alî el-¥asen b. A¼med el-Ýve-
š¢ (Mecâmî‘, nr. 76, vr. 194-198); el-Mün-
tešå min el-Erba£în fî þu£abi’d-dîn li’½-
Øaffâr (Mecâmî‘, nr. 70, vr. 44-51); el-Mün-
tešå min Mu£cemi meþâyiÅi A¼med b.
¥amza es-Sülemî (Mecâmî‘, nr. 110, vr.
213-224); Cüzß müntešå (Mecâmî‘, nr. 41,
vr. 179-189); Cüzß ¹uruši ¼adî¦i’n-nebiy-
yi ½allallâhü £aleyhi ve sellem ¼îne kâ-
ne fi’l-¼âßi¹ (Mecâmî‘, nr. 82, vr. 191-197);
Cüzß müntešå mimmâ semi£nâhü bi-
Merv (Mecâmî‘, nr. 344, vr. 1-142); Cüzß
fi’l-¼adî¦ (Mecâmî‘, nr. 101, vr. 318-325);
E¼âdî¦ müntešåt £alâ ba£²i meþâyiÅih
(Mecâmî‘, nr. 17, vr. 25-30). Müellifin gü-
nümüze ulaþýp ulaþmadýðý bilinmeyen baþ-
ka eserleri de vardýr (es-Sünen ve’l-a¼kâm,
neþredenin giriþi, I, 71-117; Hasnâ Bekrî
Ahmed Neccâr, s. 380-389).

Muvâfašåtü’l-eßimmeti’l-Åamse. Buhâ-
rî, Müslim, Tirmizî, Ebû Dâvûd ve Nesâî’-
nin ayný hocadan rivayet ettikleri sekiz ha-
disin müellife ulaþan âlî isnadlarýný ihtiva
eden eser, Muhammed Mutî‘ el-Hâfýz ta-
rafýndan tahkik edilerek müellifin biyogra-
fisine dair et-Tenvîh ve’t-tebyîn ile bir-
likte neþredilmiþtir (Beyrut 1999). 30. Ki-
tâbü’l-Erba£în £ani’l-meþâyiÅi’l-erba£în
(nþr. Âmir Hasan Sabrî, Beyrut 1998).

C) Siyer ve Tarih. 1. es-Sîretü’n-nebe-
viyye. Hz. Peygamber’in hayatýný ve diðer
peygamberlere üstünlüðünü konu alan
eserin bazý bölümleri günümüze intikal
etmiþtir (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, Mecâ-
mî‘, nr. 85, vr. 265-272; Mecâmî‘, nr. 110,
vr. 204-213). 2. Min Menâšýbi Ca£fer b.
Ebî ªâlib. On yedi rivayet ihtiva eden bir
cüzdür (nþr. Muhammed Hasan Âl-i Yâsîn,
Baðdat 1389/1969). 3. Min Menâšýbi
£Abdillâh b. Ca£fer b. Ebî ªâlib. Dört ri-
vayet içeren bir cüz olup el-Müntešå min
aÅbâri’l-A½ma£î’yi neþreden Muhammed
Mutî‘ el-Hâfýz tarafýndan ayný eserin so-
nunda basýlmýþtýr (Dýmaþk 1987, s. 162-
167). 4. Fe²âßilü’þ-Þâm. Haçlýlar’ýn Þam
ve Filistin bölgeleriyle Kudüs þehrini ele
geçirdikleri dönemde bölgenin müslüman-
lar açýsýndan önemini ortaya koymak ama-
cýyla kaleme alýnmýþtýr. Ýbn Hacer el-As-
kalânî’nin Müntešå min fe²âßili’þ-Þâm
adýyla iþaret ettiði ve daha önce yazýlan
bir kitaptan seçmeler yapýlarak derlendi-
ði anlaþýlan eser üç cüzden oluþmaktadýr.
Eserin sadece Kudüs’le ilgili ikinci bölümü
günümüze ulaþmýþ ve Fe²âßilü Beyti’l-
Mašdis adýyla yayýmlanmýþtýr (nþr. Mu-
hammed Mutî‘ el-Hâfýz, Dýmaþk 1405/1985,
1408/1988). 5. Menâšýbü’þ-þeyÅ Ebî
£Ömer el-Mašdisî. Ýki cüzden meydana
gelen eser Makdisî ailesinin Cemmâîl’den
ayrýldýktan sonra önderi konumunda bu-
lunan Ebû Ömer Muhammed b. Ahmed
b. Kudâme el-Makdisî’nin hayatýna dairdir.
Günümüze ulaþan eser (nþr. Ebû Yahyâ
Abdullah el-Kündürî – Ebû Ahmed Hâdî
el-Mürrî, Beyrut 1418/1997) adý bilinme-
yen bir kiþi tarafýndan ihtisar edilmiþtir
(Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, Mecâmî‘, nr. 9,
vr. 120-127). 6. el-¥ikâyâtü’l-muštebe-
se fî kerâmâti meþâyiÅi’l-ar²i’l-mušad-
dese. Yalnýz üçüncü cüzü günümüze ka-
dar gelen eserin (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriy-
ye, Hadis, nr. 248, vr. 89-99) bu kýsmý Da-
niella Talmon-Heller tarafýndan bir deðer-
lendirme yazýsýyla birlikte tahkik edilmiþ
(“The Cited Tales of the Wondrous Doings
of the Shaykhs of the Holy Land by Dýya
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Sözlükte “misafir aðýrlama, yemek ik-
ram etme, misafirlik” anlamýndaki dýyâfe
(ziyâfet) kelimesi Türkçe’de düðün ve do-
ðum gibi bir olay dolayýsýyla, bazan da böy-
le bir sebep olmadan insanlarý davet edip
toplu yemek verme ve bu þekilde verilen
yemek için kullanýlýr. Türkçe þölen ve toy
da ayný anlama gelir. Arapça’da bu mâna-
yý ifade eden velîme, da‘vet, me’dübe, ký-
râ gibi geniþ kapsamlý kavramlar yanýnda
farklý ziyafet türleri için deðiþik kelimeler
de bulunmaktadýr.

Kur’ân-ý Kerîm’de özellikle ziyafetten
bahsedilmezse de yoksullarýn doyurulma-
sý emredilir (meselâ bk. el-Hac 22/28, 36);
hiçbir karþýlýk beklemeden sýrf Allah rýza-
sý için yoksullarý doyuranlar övgüyle anýlýr
(el-Ýnsân 76/8-9), açlarý doyurmayanlar ký-
nanýr (Yâsîn 36/47). Kur’an’ýn sahâbeye hi-
taben “davet edilmedikçe yemek için Pey-
gamber’in evine gitmemeleri, erken gidip
yemeðin hazýrlanmasýný beklememeleri,
yemek yedikten sonra da fazla oyalanma-
dan ayrýlmalarýyla” ilgili buyruklar (el-Ah-
zâb 33/53) ayný zamanda ziyafet konusun-
da genel bir görgü kuralýna da iþaret et-
mektedir. Hadislerde davet ve ziyafete
dair daha çok bilgi vardýr. Ýslâmî kaynak-
larda veriliþ amacýna göre deðiþik isimler-
le anýlan ve aslý Câhiliye Araplarý’na daya-
nan çok sayýda ziyafet türünden söz edi-
lir. Dinî hükümlerle uyuþmayan unsurlarý
ayýklanarak çoðu Ýslâmî dönemde de de-
vam ettirilen bu ziyafet çeþitlerinin en yay-
gýný “velîme” denilen düðün ve “akîka” de-
nilen doðum yemeðidir. Abdurrahman b.
Avf evlendiðinde Hz. Peygamber ona bir
koyunla da olsa velîme düzenlemesini
buyurmuþtu (Buhârî, “Büyû.”, 1, “Menâký-
bü’l-ensâr”, 3, “Edeb”, 67; Müslim, “Nikâh”,
79-81). Resûlullah da kendi evliliklerinin ar-
dýndan ziyafet vermiþtir (meselâ bk. Müs-
ned, III, 98, 110, 262; VI, 112; Buhârî, “Ni-
kâh”, 55, 70). Velîme terimi, “düðün yeme-
ði” anlamýnýn yanýnda hangi türden olur-
sa olsun her ziyafet için kullanýlýr. Ayrýca
davet, me’dübe ve kýrâ kelimeleri düðün,
sünnet gibi özel bir sebep olmadan veri-
len ziyafetleri ifade eder. Bunlarýn dýþýnda
farklý ziyafetlere mahsus isimler de var-

dýr. Meselâ sünnet yemeðine “azîre” ve
“i‘zâr”, yolculuk dönüþünde verilen yeme-
ðe “nakýa”, bir yapýnýn tamamlanmasý mü-
nasebetiyle verilen ziyafete “vekîre”, önem-
li bir ziyaretçinin þerefine olan ziyafete
“tuhfe”, yitiðin bulunmasý üzerine verilen
ziyafete “þündah”, doðum yapan kadýnýn
saðlýðýna kavuþmasý dolayýsýyla verilen ye-
meðe “hurs”, aileden birinin Kur’an’ý ilk
defa hatmetmesi veya hâfýzlýðýný tamam-
lamasý münasebetiyle olan ziyafete “zü’l-
hazâka”, herkese açýk ziyafete “cefelâ”,
özel davetlilere verilen ziyafete ise “naka-
râ” denir. Câhiliye döneminde “vadîme” adý
verilen matem yemeði uygulamasý Ýslâm’-
da kaldýrýlmýþtýr (Câhiz, s. 246-250; Ýbn Sî-
de, XII, 99; Akfehsî, s. 46-47; Ýbn Tolun, s.
50-68, 90-95; Âlûsî, I, 385-386; Cevâd Ali,
V, 68-73; Meysâvî, s. 765-807).

Davet edilmediði ziyafete gelen kimse-
ye “tufeyli” adý verilir. Hatîb el-Baðdâdî’-
nin bu konuya dair bir eserinde bildirdiði-
ne göre tufeyli ismi “gün ýþýðýnýn çekilip ge-
ce karanlýðýnýn bastýrmasý” anlamýndaki
“tafel” kökünden gelir. Tufeylinin ziyafete
kimin tarafýndan çaðýrýldýðý ve nasýl geldi-
ði bilinmediðinden bu isimle anýldýðý be-
lirtilir. Baþka bir rivayette tufeyli kelime-
sinin, asalaklýðýyla tanýnan Kûfeli Tufeyl b.
Zellâl’in isminden geldiði kaydedilir. Ziya-
fete davet edilenin davet sahibinin izni ol-
madan yanýnda getirdiði kimseye “immaa”
denir. Bu þekilde ziyafete davetsiz katýl-
mak sünnete ve âdâba aykýrý görülüp hoþ
karþýlanmamýþtýr. Hatîb el-Baðdâdî, Re-
sûlullah’ýn böyle durumlarda ziyafet sahi-
binin iznini aldýðýna, baþkalarýna da bunu
emrettiðine dair rivayetler aktarýr (et-Ta¹-
fîl, s. 9-18; Cevâd Ali, V, 73-75; Meysâvî, s.
774-776).

Ýslâm kültüründe kiþisel çýkar hesabý
yapmayýp Allah rýzasýný kazanmak, insan-
lar arasýnda sevgi ve dostluk iliþkilerini güç-
lendirmek gibi amaçlar taþýyan ziyafetlere
meþruiyet ölçülerine uygun icra edilmesi
þartýyla dinî bir mâna yüklenmiþtir. Birçok
hadis mecmuasýnda yer alan (meselâ bk.
Buhârî, “Edeb”, 31, 85; Müslim, “Îmân”,
74-77), “Allah’a ve âhiret gününe inanan
kimse misafirine ikramda bulunsun” ha-
disi ziyafet yoluyla ikramda bulunmayý da
kapsar. Bu sebeple etrafýnda insanlarýn
toplandýðý her sofraya dinî bir deðer at-
fedilmiþ, bu sofra Allah’ýn sofrasý (me’dübe-
tü’r-rab) sayýlmýþtýr. Ziyafetin bu dinî boyu-
tu me’dübe kelimesinin kökündeki kutsal-
lýðý hatýrlatan mânalarla da iliþkilendirilir
(Meysâvî, s. 768-769). Kur’an’ý “Allah’ýn zi-
yafet sofrasý” (me’dübetullah) diye nitele-

Ziyâeddin el-Makdisî hakkýnda Muham-
med Mutî‘ el-Hâfýz, et-Tenvîh ve’t-teb-
yîn fî sîreti mu¼addi¦i’þ-Þâm el-¼âfý¾
¿iyâßeddîn adýyla bir eser kaleme almýþ
(Beyrut 1999), Hasnâ Bekrî Ahmed Nec-
câr onun hadis alanýndaki faaliyetlerini
e²-¿iyâ el-Mašdisî ve cühûdühû fî £il-
mi’l-¼adî¦ adlý doktora tezinde incelemiþ-
tir (1419/1999, Ümmülkurâ Üniversitesi).
Halûd Muhammed el-Hisbân, el-E¼âdî-
¦ü’l-muÅtâre’yi deðerlendirdiði doktora
tezine er-Râvi’l-mašbûl £inde Ýbn ¥a-
cer ve merviyyâtihî fi’l-E¼âdî¦i’l-muÅ-
târe li’²-¿iyâ el-Mašdisî adýný vermiþtir
(1426/2005, Ýrbid, Yermük Üniversitesi). Sâ-
lih Ahmed eþ-Þâmî de müellifin el-E¼âdî-
¦ü’l-MuÅtâre’siyle ilgi olarak Zevâßidü’l-
E¼âdî¦i’l-muÅtâre £ale’l-Kütübi’t-tis£a
adýyla bir eser kaleme almýþtýr (Dýmaþk-
Beyrut, ts. [el-Mektebetü’l-Ýslâmî]).
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