
MAZHU 

sıması olarak Çinli müslüman cemaatle
rio ortak sosyal problemleri konusunda 
önemli yorumlar getiren tek alim olma 
özelliğini taşır. 

Ma Zhu. yukarıda sözü edilen eserini 
1702 yılında tamamlamıştır. İki ilave bö
lümü ise 1707 ve daha sonraki yıllarda 
kaleme almıştır. Eser. müslüman olan ve 
olmayan kimselere İslam 'ı anlatmak ama
cıyla klasik Çince ile yazılmıştır. Yazarın 
Çinlileşmiş bir müslüman olması sebebiy
le eser Konfüçyanist bir perspektif ortaya 
koymaktadır. Kitabın ana konuları başta 
tevhid ilkesi. diğer iman esasları ve fıkha 
dair meseleler olmakla beraber onuncu 
bölümü İslam dünyasında ortaya çıkan 
bid'at fırkaları. özellikle Hindistan'dan 
Yunnan'a geçen ve XVIII. yüzyıl başların
da burada gelişen Kalenderiyye gibi sGfi 
cereyanlarla ilgilidir. Sözü edilen konuları 
İslam'ın Çin'deki tarihini inceleyecek kim
selerin dikkatine sunan Ma Zhu, müslü
manların Çin halk kültüründen farkına 
varmadan alıp benimsedikleri gayri İsla
mi konulara da temas etmiştir. İslami li
teratürün en önemli Çin klasikleri arasın
da yer alan çalışmalardan biri olarak ka
bul edilen bu eser, XIX. yüzyılın ikinci ya
rısında Yunnanlı alim Ma Fuchu tarafın
dan yeniden gözden geçirilerek dört bö
lüm halinde özetlenmiştir. Zhinan Yao
yan veya Rehber'in Özeti adı verilen 
bu eser Çin müslümanları arasında yayıl
mış ve çeşitli baskıları yapılmıştır. 
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Ürdün'de bir şehir. 
_j 

Ürdün'ün güneyindeki Cebelüşşerat 
dağ sırasının doğu eteklerinde deniz 
seviyesinden 1074 m. yükseklikte ku
rulmuştur: adının Hz. LOt'un oğlu Ma
an'dan geldiği söylenir. Bugün İsrail, Su
riye, Lübnan, Ürdün gibi ülkeleri kap
layan coğrafyaya Bilad-ı Şam denildiği 
dönemde bu bölge ile Hicaz arasında 
bulunan Maan kuzeyden gelen hac ka 
filelerin in önemli duraklarından biri
ni teşkil etmiştir. İbn Battüta Maan'ı 
"Biladüşşam'ı Hicaz'abağlayan son nok
ta" olarak tanımlar. Maan bölgesi tabi
at zenginlikleri açısından çok şanslıdır. 
Civarında şehre su taşıyan Aynüddevavi. 
Aynülcitta gibi birçok akarsu vardır. Şe
hir tarihte. Arabistan'ı Şam bölgesine 
bağlayan ticaret yolu üzerinde bir tica
ret merkezi olarak ortaya çıkmış ve öne
mini Fenike. Roma, Bizans. Emevi, Ab
basi. Memlük ve Osmanlı dönemlerinde 
de korumuştur. 

Ortaçağ'da Cüzam kabilesinin yaşadığı 
Maan ve civarı, son Bizans valisi Ferve b. 
Amr'ın, İbn Hişam ve İbn Sa'd gibi müel
liflerin eserlerinde anlatıldığına göre Hz. 
Peygamber zamanında müslüman olması 
ve Bizanslılar tarafından öldürülmesiyle 
İslam tarihinde yer işgal etmeye başla
mıştır. Şehir ve çevresi XIV. yüzyılda İbn 
Battüta ve XVII. yüzyılda Evliya Çelebi ta
rafından gezilmiştir. Evliya Çelebi "Ev
saf-ı menzil-i kal'a-yı Maan" başlığı altın
da şehrin hac yolu üzerinde önemli bir 
durak olduğunu ve bir kale ile güvenliğe 
kavuşturulduğunu anlatır. O dönemde 
Kudüs sancağına bağlı bulunan Maan ka
sabasında üç cami, bir hamam vardı ve 
burada oturanların asıl görevi hacılara 
hizmet vermekti. Evliya Çelebi ayrıca ya
kı nlardaki ab-ı hayat dediği su kuyuların
dan bahseder. Maan Osmanlı yönetimi
nin sonlarına doğru Şam sancağına bağlı 
bir kaza merkezi, ardından merkezi Kerek 
olan ve Kerek veya Maan adıyla anılan ba
ğımsız bir sancak haline getirilmiş: Salt, 
Maan. Tafile adlarında üç kaza ile bir na
hiye ve yirmi beş köyü içine almıştır. Kı

zıldeniz'in Akabe ve Eyle limanlarında so
na eren dünya deniz ticareti Maan üzerin
den kuzeydeki Kerek ve Amman'a, ora
dan da Irak şehirlerine ulaşma imkanı 
bulmaktaydı. Ayrıca Hicaz demiryolunun 

Maan- Te bük üzerinden Medine'ye var
ması şehrin önemini arttırıyordu. Hac 
kervanlarının korkulu rüyası olan Urban 
soyguncuları Maan ve çevresinde barınır
dı.. Geç Osmanlı döneminde bunlar genel
de hoş tutulmuş ve Mekke-Medine sur
releri gibi onlara da Urban surresi dağı
tılarak gönülleri alınmıştır. 

1. Dünya Savaşı sırasında 191 S yılı Ocak 
ayında Maan'da toplanan Osmanlı kuv
vetleri, kuzeybatıda Bi'rüssebi' ve Kudüs 
taraflarına doğru kontrolü bir süre elde 
tutmayı başardı lar. Fakat 1916 yazında 
Osmanlı Devleti'ne karşı isyan eden Mek
ke EmiriŞerif Hüseyin ve oğulları Ali, Ab
dullah, Faysal burayı ele geçirip bir üs 
olarak kullandılar ve tren hatlarını hava
ya uçurarak Şam tarafından askeri destek 
gelmesini önlediler. Daha sonra da Ür
dün Kralı Abdullah b. Hüseyin, Medine'yi 
zaptetmesinin ardından Maan'ı bir süre 
için üs olarak kullandı. Şerif Hüseyin'in 
oğlu Ali devlet idaresini kardeşi Abdul
lah'a devrettiğinde Maan ve Akabe kesin 
biçimde Ürdün'e katıldı ( 1925). 

Günümüzde Maan. Ürdün Haşimi Kral
lığı'nda aynı adı taşıyan bir idari bölgenin 
(muhafaza) merkezidir. Bölge 36.141 km2 '

lik bir alanı kaplar ve nüfusu 11 0.000 
civarındadır (2003 tah.). Maan şehri ise 
32.000 kadar bir nüfusa sahiptir. Kuzey
batısında yer alan, eskiden Na batiler'in 
başşehri olan Petra kalıntıları bölgeye 
önemli sayıda turist çeker. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Hişam , es-Sfre (nş[ F. Wüstenfeld). Göt
tingen 1858-60, s. 591-592, 792; İbn Sa' d, et
Tabakat, ı, 262,281; İbn Havkal. Şüretü'l-arz, 
s. 185; Muhammed b. Abdullah el-Ezdi, Tarff;u 
fütüf:ıi'ş-Şam(nşr. Abdülmün'im Abdullah Amir), 
Kah ir e 1970, s. 29; İbn BattGta, er-Rif:ıle, Kahire . 
1322/1904, !, 80; Evliya Çelebi, Seyahatname, 
IX, 584-585; Abdul- Karim Rafeq, The Province 
of Damascus: 1723-1783, Beirut 1966, s. 64, 
213; Hamed ei-Casir, FT Şimali garbi'l-Cezfre, 
Riyad 1970, s. 45, 179; Birinci Dünya Harbinde 
Türk Harbi: Sina-Filistin Cephesi, Ankara 1979, 
s. 50-51, 75, 176-177, 192, 797; R. Sh i ek. "The 
Settlement Pattern of Southem )o rdan", The 
Byzantine and Early lslamic Near East, New 
Jersey 1994, s . 133-170; The Middle East and 
North Africa, London 1997, s. 611-612; Walter 
E. Kaegi. Bizans ve ilk islam Fetihleri (tre. Meh
met Özay), İstanbul 2000, s. 1 09-115; Sa'd Ebü 
Diye. "Tarll;:ı ve uşülü'l-'aşa'iri'l-Ürdüniyye min 
l;:ıilali'l-veşa'iki'l-'Oşmaniyye : Ma'an", el-Me
celletü 't-taril;iyyetü '1-'Arabiyye {ı'd-dirasati'l

'Oşmaniyye, sy. 11- 12, Zağvan 1995, s. 7-30; 
Kamüsü'l·a'lam, V, 3845; VI, 4318; N. Elisseeff. 
"Ma'an", EJ2 (İng.), V, 897-898. 

li] MUSTAFA L. BiLGE 


