
rinde bulunduğu zengin kütüphanesi va
siyeti gereği Hartford Theological Semi
nary Kütüphanesi'ne verildi. Hartford 
Theological Seminary'de onun adına İs
lamiyet ve Hıristiyanlığa dair mukaye
seli çalışmalar yapmak üzere açılan "The 
Duncan Black Macdonald Center for the 
Study of Islam and Christian-Muslim Re
Iations" adlı bir merkez faaliyetlerini gü
nümüzde de sürdürmektedir. The Mus
lim World isimli süreli yayın da halen bu 
merkez tarafından çıkarılmaktadır. 

Görüşleri. Macdonald, İslam dini ve 
kültürüyle ilgili kapsamlı çalışmalar yap
mış olmasına rağmen görüşlerinde diğer 

şarkiyatçılardan farkl ı bir tavır ortaya ko
yamamıştır. İslam'a dair kanaatlerini bü
yük çapta Hz. Muhammed hakkındaki gö
rüşleri şekillendirmektedir. Onun vahiy 
alan bir peygamber olduğunu kabul et
mediği gibi mesajını karşılaştığı hıristi
yan ve yahudilerden aldığını (Aspects of 
fs lam, s. 63-64). özellikle Ahd-i Atik'in bazı 
bölümlerini gördüğünü, Araplar'a gön
derilmiş peygamberlerin tebliğlerinden 
elde edebildiği bilgileri çelişkili ve ana
kronolojik hatalarla bir araya getirdiğini 

iddia etmiştir (a.g.e., s. 66) Macdonald, 
Allah'ın yegane hakikat olduğu, "yaratıl
mış varlıklar toplamı" anlamındaki evre
nin herhangi bir şekilde ilahi gerçekliği 
paylaşamayacağı gibi bazı hususları Hz. 
Muhammed'in tebliğ ettiği Tanrı anlayı
şındaki çelişkiler olarak görmekte, onun 
Tanrı anlayışının tevhldl değil düalist ka
rakterde olduğunu, hatta başka kültür
lerden antropomorfik unsurlar taşıdığını 
ileri sürmektedir (Hartford Seminary 
Record, XV/2 ı I 9051. s. 79; İA, I, 360-375; 
ayrıca bk. ALLAH). Kur'an-ı Kerlm'i İslam 
olgusunun kaynağı olarak gören Mac
donald, Kur'an'ı Hz. Muhammed'in şahsi 
dini tecrübesinin ürünü diye kabul eder 
(Religion and Future, s. 296). Ona göre 
Kur'an, Hz. Muhammed tarafından, ya
hudi ve hıristiyan kutsal metinlerinin el
de edilebilen bölümleri yanında onun ya
şadığı çevrenin dini ve kültürel unsurla
rını kaotik bir keyfiyetle bir araya getir
diği bir metindir. Ayrıca İslam geleneğin
de Kur'an 'ın Allah'ın yaratılmamış ilahi 
kelamı olduğu inancının da Hıristiyanlık'
taki logos {lsa' nın Tanrı'nın kendisine hu-
101 etmiş ilahi kelamı) anlayışının eksik bir 
uyarlaması olduğunu iddia eder (Aspects 
of fs lam, s. ı 05 ). Macdonald, iddialarını 
daha da ileriye götürerek İslam'ın Hıristi
yanlık'tan bir sapma ve hatta Ahd-i Atik 
peygamberliğinin kötü bir taklidi sayıldı
ğını ileri sürmüş ( Religion and Future, s. 

299-30 ı). Kur'an'ın yaratılmamışlığı an
layışı gibi İslam geleneğindeki tasawufu 
da müslümanların hıristiyan keşişleriyle 
temaslarına dayandırmıştır (Development 
of Muslim Theology, s. 30, 131, I 77-1 78). 

Macdonald'ın İslam dini ve kültürüyle il
gili çalışmalarını, bu dinin menşeini prob
lemli gördüğü için müntesiplerinin kur
tuluşa ermeleri gerektiğine inandığı 
bir dini yapılanmayı açıklamaya yönelik 
(Pruett, s. ı 25-126). sübjektif ve zaman 
zaman ilmi dayanaktan yoksun çabalar 
olarak görmek gerekir. 

Eserleri. Macdonald, Development of 
Muslim Theology, Jurisprudence and 
Constitutional Theory (New York 1903; 
çeşitli baskıları yapılmıştır: New York I 966; 
London I 985); A Selection from the 
Prolegomena of Ibn Khaldun, with 
Notes and an English-German Glos
sary (Le iden I 905); The Religious Atti
tude and Life in Islam (Chicago I 909); 
Aspects of Islam (New York I 9 I I); The 
Arabic and Turkish Manuscripts in the 
Newberry Library (Chicago I 9 I 2); The 
Presentation of Christianity to Moslems 
(NewYork 1916); TheHebrewLiterary 
Genius: An Interpretation (Princeton 
I 933); The Hebrew Philosophical Ge
ni us (New York ı 936) adlı kitapları yanın
da başka müelliflerin derlediği on kadar 
kitaba Sami dilleri, Ahd-i Atık, İslam ve 
Hıristiyanlık-İslam münasebetleri üzeri
ne bölümler yazmıştır. 

Macdonald'ın American Journal of 
Semitic Languages, International Re
view of Ethics, International Review 
of Missions, Journal- of Biblical Lite
rature, The Na tion, The Review of Re

views, The Yale Review, Zeitschrift tür 
Assyriologie gibi süreli yayınlarda altmış 
civarında makalesi ve yaklaşık 1 SO tanı
tım ve değerlendirme yazısı bulunmak
tadır. Onun ilgi alanlarını da gösterecek 
şekilde makalelerinden bazıları şunlardır: 

"The Gospel in Ar abi c" (Hartford Semi
nary Record, !893, s. 163-176); "The Life 
of ai-Ghazzali" (JAOS, xx ı 18991. s. 71-
132); "Ali Baba and the Forty Thieves, in 
Arabic, from a Bodleian Manuscript" 
(JRAS ı ı 9101. s. 327-386); "The Doctrine 
of Revelation in Islam" (MW, VII [April 
!9! 7 ı, s. 112-II 7); "Christian Literature 
for Moslems" (a.g.e., XIII [October ı 9231. 
s. 335-342); "An Outline of the History of 
Scholastic Theology in Islam" (a.g.e., XV 
ıApril1925]. s. !40-155); "Continuous 
Re-Creation and Atomic Time in Moslem 
Scholastic Theology" (International Re

view Deuoted to the History of Science 
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and Ciuilization, IX/2 ı 1927[. s. 326-344); 
"The Development of the Idea of Spirit in 
Islam" (Acta Orientalia (Os lo). IX [ 1931]. 
s. 307-351) ve "The Essence of Christian 
Missions" (MW, XXII ıoctober 1932]. s. 
327-330) 

Öte yandan Jewish Encyclopedia, 
The Encyclopedia of Religion and Eth
ics'e, Encyclopedia Britannica'nın 11 
ve 14. baskısına ve A New Standard 
Bible Dictionary için genelde Sami ge
leneği ve İslam'la ilgili olarak otuz kadar 
madde yazmıştır. Ansiklopediciliğinin en 
üretken yönünü, 1913-1932 yılları ara
sında Encyclopedia of Islam için yazdı
ğı "Allah, Din, Fakih, ei-Gazzall, İctihad , 
İlm, İman , lsa, Kelam, Matürldi, Tevhld" 
gibi sekseni aşkın madde oluşturmakta
dır ( eserlerinin geniş bir listesi için bk. 
The Macdonald Presentation Volume, s. 
473-487). 
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~ MusTAFA SiNANOGLU 

ı MA cin ı 

(bk. MEciD). 
L _j 

ı MAcio b. sAID ı 

( ~<.)!~Lo ) 

Macid b. Said b. Sultan el-Bu Said! 
(ö. 1870) 

Bu Said hanedanına mensup 
Zengibar sultanı 

L 
(1856- 1870). 

_j 

1835 yılı civarında doğdu. Babasının 
bilinen yirmi yedi oğlundan altıncısı olup 
annesi Habeş asıllı bir cariyedir. Babası 
Seyyid Said, İranlılar'ın Benderabbas'a 
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saidırmaları üzerine 16 Nisan 1854'te 
başşehir Zengibar'dan ayrılıp Maskat'a 
gidince ikinci oğlu Halid'i vali ve ölümü ha
linde kendisine halef olarak tayin etti. 
Halid'in aynı yılın kasımında vefat etmesi 
üzerine, Süveynl ve Türki gibi daha son
ra U man sultanı ve Sümeyl gibi vali olan 
kendisinden büyük kardeşleri varken Ma
ci d babası tarafından onun yerine valiliğe 
getirildi. Seyyid Said 1856 Ekiminde Zen
gibar'a dönerken yolda öldü. Yanında 
bulunan yedinci oğlu Berga.ş, Zengibar'a 
ulaştığında tahtı ele geçirmeye teşeb
büs ettiyse de başarılı olamadı (Ruete, s. 
ı 05); ailesi ve Zengibar'ın önde gelenle
rinin onay ve desteğini alan Macid kendi
sini sultan ilan etti. 

Bunun üzerine Seyyid Said'in Uman'
daki (Maskat) halefi olan üçüncü oğlu Sü
veynl, devletin daha zengin olan Zengi
bar adası ve Doğu Afrika sahilindeki böl
gelerinin Macid'in eline geçmesinden ra
hatsız oldu ve babasının bu mülklerinin 
kendisine miras kaldığını ileri sürerek Ma
cid'in sultanlığını tanımadı. Amcasının 
oğlu Muhammed b. Salim'in araya gir
mesiyle Macid, Süveynl'ye yıllık 40.000 
Maria Theresa doları (86.400 rupi) yar
dım vermeyi kabul ettiyse de Süveynl bu
nu bir har aç ve Zengibar'ın kendisine ba
ğımlılığına işaret olarak gördü. Zengi
bar'ın o sırada 200.000 dolar civarında 
olan yıllık geliri (Burton, I, 274; Sultan b. 
Muhammed el-Kasım!, s. ı 74) daha sonra 
gittikçe artmıştır. 

Macid, tahta geçtikten bir süre sonra 
babasının köle ticaretini yasaklayan fer
man ve antlaşmalarını iptal etmek iste
diyse de Batılılar'dan şiddetli tepki gör
dü. Yönetiminin ilkyıllarında tahtın ar
kasındaki gerçek güç İngiliz konsolosu 
Atkins Hamerton idi ve onun 1857 Tem
muzunda ölümü Macid'e büyük bir darbe 
oldu. Öldürülmek korkusuyla savaş ge
milerinden birine sığınan Macid, ancak 
1858 Thmmuzunda yeni konsolos Colonel 
C. P. Rigby geldikten sonra sarayına döne
bildi. Bu arada Süveynl'nin ve Zengibar'
daki Arap kabilelerinden Hars'ın destek
lediği Bergaş, Macid'i tahttan indirip ye
rine geçmek için tekrar teşebbüste bu
lundu, ancak İngilizler'in müdahalesi kar
şısında başarılı olamayıp Bombay'a sü
rüldü ( 1859) Bu dönemde Zengibar'ın 
İngilizler yanında Fransız ve Almanlar'la 
da ticari ilişkileri gelişti. Bu ilişki sayesinde 
Macid'in kız kardeşi Selma, Alman konso
losluğu memurlarından Heinrich Ruete 
ile evlendi; onun 1886'da kaleme aldığı 
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hatıraları o günkü sosyal hayatı yansıtan 
önemli bir belge niteliğindedir (bk. bibl.). 

Babası tarafından Suhar ve çevresine 
vali tayin edilen kardeşi Türki ile olan ih
tilafını barışla sonuçlandıran Süveynl'nin 
Zengibar'ı ele geçirmek üzere 2500 kişi
lik bir kuwetle düzenlediği sefer İngiliz 
donanması tarafından engellendi (ı 859) 

ve aralarındaki ihtilat Hindistan genel va
lisi Lord Canning'in hakemliğine sunul
du. Vali U man Sultanlığı'nı ikiye bölerek 
Macid'in Zengibar ile Doğu Afrika sahilin
deki bölgelerin sultanı olarak tanınması
na ve ekonomik bakımdan daha iyi du
rumda olmasından dolayı Maskat sulta
nma yıllık 40.000 Maria Theresa doları 
yardım yapmasına hükmetti ( ı 86 ı ) . An
cak bu ödemenin Zengibar'ın Maskat'a 
bağımlılığı şeklinde yorumlanmamasını 

şart koştu. Her iki sultanın bağımsızlığını 
sağlayan bu durum daha sonra bir İngi
liz- Fransız ortak deklarasyonuyla da ta
nındı (ı 3 Mart ı 862). Devletin bu şekilde 
ikiye bölünmesi İngilizler'in bölgedeki sö
mürge politikalarına yaramış , bu süreç 
1890'da Almanya ve İngiltere arasında 
yapılan antlaşmayla Zengibar' ın İngiliz 
sömürge yönetiminin merkezi olması ve 
Maskat üzerindeki nüfuzunun artmasıy
la sonuçlanmıştır. 

Süveynl1866'da oğlu Salim tarafından 
öldürülünce Macid baba katili olduğu 
için ona yapmakta olduğu yardımı kesti; 
U man üzerindeki nüfuzunu diğer devlet
lere kaptırmak istemeyen İngiliz yöneti
mi Salim'in sultanlığını tanıdı ve tahkim 
gereği olan bu ödemeyi üstlendi. İngilte
re'nin baskıları üzerine Macid bir yıl öde
me yaptıktan sonra Rustak Valisi Azzan 
b. Kays, Salim'i tahttan indirip Maskat'a 
hakim olunca ( 1868) ödemeyi tekrar dur
durdu. 

Bazı karışıklıklarla birlikte başarılı sayı
labilecek bir yönetim ortaya koyan Macid, 
1861 'de bir isyanın çıktığı Pate'ye bir se
fer düzenledi. Bwana Mataka'nın oğlu 
Şeyh Muhammed sultanın ordusunu Siyu 
Kalesi'nde püskürterek mağlüp etti 
(1863) ve Pate hakimi Ahmed Simba ile 
birlik oldu. Bunun üzerine Macid'in gön
derdiği donanma Siyu'yu altı ay kuşatma 
altında tuttu ve erzağı tükenen Şeyh Mu
hammed antlaşma yapmak zorunda kaldı. 
Macid 1866'da daha güçlü birisyanın baş 
gösterdiği Witu'da ise başarılı olamadı. 
Macid 1870'te ölünce Bombay'da sürgün
de olan kardeşi Bergaş tahta geçti. 

Macid, 1862'de Mzizima adlı küçük is
kele kasabasında bir saray ve binalar yap
tırarak bugünkü Tanzanya'nın eski mer-

kezi ve en büyük şehri olan Darüsselam'ı 
kurmuş, Afrika içlerine giden kervanların 
başlangıç noktası olan bu şehir 1891:de 
Alman sömürge yönetiminin merkezi ol
muştur. Babası Seyyid Said gibi Macid de 
Batılı seyyahlara ve hıristiyan misyoner
lerine kolaylıklar sağladı. 1865'te Univer
sities Mission to Central Africa (UMCA) 
adına faaliyet gösteren Başpiskopos Wil
liam George Tozer, kendisine tanınan im
tiyazlarla Kiungani'de ve birkaç yıl sonra 
Mbweni'de araziler satın alarak Hıristi
yanlığı kabul edenler için bir köy kurdu; 
Hıristiyanlık Doğu Afrika içieriyle Orta Af
rika'ya buradan yayıldı (Ahmed Ham o u d 
el-Maamiry, s. 17) 
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MADAGASKAR 

Hint Okyanusu'nun 
Güney Afrika kıyılarına yakın kesiminde 

bir ada devleti. 

L 

I. FiZİKİ ve BEŞERi COGRAFYA 

II. TARİH 

III. ÜLKEDE İSlAMiYET 
_j 

Afrika'dan Mozambik Boğazı ile ayrı
Ian Madagaskar'ın (Malagasy, Madagas
kar Demokratik Cumhuriyeti) yüzölçümü 
587.041 km 2 , nüfusu 15.243.100 (2003 

tah.), başşehri Antananarivo (Tananarive, 
895.300), diğer büyükşehirleri Toamasina 
(Tamatave, 173.700), Antsirabe ( 158.900), 

Fianarantsoa ( 137. 700), Mahajanga (Ma
junga, 134.600) ve Thliara (Tulear, 101.900) 

Antseranana'dır (Diego-Suarez, 74.400) . 


