
eyvan biçiminde bir sivri kemer, mihrap 
önünde ise beşik tonazla örtülüdür. Do
ğudaki beşi k tonozlu dar bölüm, kuzeyde 
Ma'ruf-i Kerhl'nin mezar odasına ulaşan 
dehlizin merdiven boşluğuna, güneyden 
türbe gövdesine açılmaktadır. Türbe se
bebiyle harimin mekan bütünlüğü bozul
muş, mihrap ana eksen üzerinde olması
na rağmen kıble cephesi düzensiz bir gö
rünüm kazanmıştır. Tuğla örgülü mihrap 
n işi geometrik motiflerle süslenmiş bir 
kavsarayla sonuçlanmaktadır. Etrafı ayet 
yazılı geniş bir kitabe kuşağı ile çevrilmiş
tir. Sanat özelliği olmayan ahşap minber 
son onarımda konulmuştur. Cami, batı 
duvarındaki zeminden kubbeye kadar 
yükselen kemer içinde, doğu duvarında 
giriş kapısı üzerinde ve kubbe kasnağın
da açılan pencerelerle aydınlatılmakta
dır. Orta mekanı örten ve pandantiflerle 
geçişi sağlanan kubbe duvar. ve yarım pa
yelere yaslanan kemerler üzerine oturtul
muştur. Kasnakta çin ili, ku b be merkezin
de kalem işi ayet kitabeleriyle 1312 (1894) 
tarihi mevcuttur. Kubbe dıştan miğfer bi
çiminde şekiilen dirilmiş, üzeri yeşil renkli 
desensiz çinilerle kaplanmıştır. 

Caminin güneydoğu köşesinde yer alan 
Ma'rfıf-i Kerhl Türbesi alttaki cenazelikle 
birlikte iki katlı olarak düzenlenmiştir. Kü
çük ölçekteki kare planlı türbe gövdesi 
tromplara yaslanan yüksek kasnaklı bir 
kubbeyle örtülmüştür. Bu kubbe de içten 
ve dıştan bitki süslemeli çinilerle kaplan
mıştır. Kuşakta geniş bir ayet kitabesi 
yer almaktadır. Türbenin kıble duvarında 
bir mihrap n işi , batıda cami harimin e açı
lan bir hacetpenceresi bulunmaktadır. 
Mekanın ortasına yerleştirilen Ma'ruf-i 
Kerhl'nin sandukası ahşaptan yapılmış
tır ve üstünde metal bir şebeke mevcut
tur. Cami-türbe kompleksinin mimarisin-
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de taş ve tuğla malzeme kullanılmış, dol
gu duvar tekniğinde örülen alt yapı ile ör
tü sistemi içten ve dıştan harçla sıvan
mıştır. Yapıda az sayıda pencere olmasına 
rağmen aydınlık ve ferah bir mekan et
kisi vardır. 

Caminin kuzeybatı köşesindeki tuğla 
minare Bağdat'ın en eski minareleri ara
sında yer almaktadır. Sekizgen kaide üze
rinde yükselen silindirik gövdesi ve tipik 
şerefesiyle Selçuklu üslfıbunu yansıtmak
tadır. İki silme kuşak dışında gövde süs
lemesiz bırakılmıştır. Şerefenin altı, eşit 
aralıklarla diziimiş iki değişik boyuttaki 
mukarnas dizisiyle donatılmıştır. Mukar
nas dizisinin altında, hücrelerin genişliği 
oranında şekiilendirilmiş rumi ve pal m et
lerden oluşan ince işlemeli bitki kompo
zisyonları mevcuttur. Geniş panolardan 
biri 612 ( 1215) tarihini taşıyan kitabelik 
şeklinde düzenlenmiştir. Düz tuğla örgü
lü petek ve şerefe korkuluğundaki çinili 
süsleme kuşakları ile dilimli ve yeşil çinili 
külah minarenin uzaktan dikkati çeken 
unsurlarıdır. Eski fotoğraflarda Osmanlı 
döneminde külahın çiçek motifli çinilerle 
kaplı olduğu görülmektedir. 

Ma'ruf-i Kerhl Külliyesi'nin tamamı gü
nümüze kadar gelmemiş olsa da Selçuk
lu döneminden kalan minaresi, Osmanlı 
mimarisinin üslfıp ve belgelerini üzerin
de taşıyan cami ve türbesiyle Bağdat'taki 
Türk mimari eserlerinin önemli bir örne
ğini teşkil etmektedir. Kubbelerdeki çini 
kaplamalar mahall1 geleneğin bir yansı
masıdır. Tarihi kaynaklarda caminin tür
beye sonradan eklendiği kaydedilirse de 
plan ve mimari özellikleri günümüze ula
şabilen bu iki yapının aynı anda tasarian
diğını göstermektedir. 
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!il ABDÜSSELAM ULUÇAM 

MA'RÜF er-RUSAFi 
( ..JI.c }1 ...;~_,.,..., ) 

Ma'ruf b. Abdilgan1 Mahmud er-Rusafl 
(1875-1945) 

Iraklı şair ve edip. 
_] 

Bağdat'ın güneyindeki Rusare semtin
de doğdu. Babası Kerkük'te yerleşmiş 
olan Cebbare aşiretine mensup bir jan
darma, annesi Fatıma bint Casim, Şem
mer kabilesine mensup Karagül aşiretin
dendi. Rusafi, Kur'an'ı ezberledikten son
ra girdiği Bağdat Askeri Rüşdiyesi'nin 
dördüncü sınıfında kalınca buradan ayrı
lıp dönemin alim ve ediplerinden Mah
mud Şükrl ei-Aiusl'den ders almaya baş
ladı. Dini ilimlerle Arap dili ve edebiyatı 
alanında Aifısi'den başka Abbas el-Kas
sab ve Kasım ei-Kays'i'nin yanında on üç 
yıl kadar süren bu özel tahsil devresinden 
sonra Bağdat'taki ilk ve orta dereceli 
okullarda öğretmenlik yapmaya başladı. 
Bir taraftan da yazdığı şiirleri Mısır'da 
özellikle el-Mü'eyyed gazetesiyle el
Mu]ftetaf dergisine gönderiyordu. Şekil 
ve muhteva bakımından beğenilen şiirleri 
sayesinde şöhreti Arap ülkelerine yayıldı. 
Meşrutiyet'in ardından İkdam gazetesi 
sahibi Ahmed Cevdet Bey, gazetenin 
Arapça olarak çıkarmayı düşündüğü eki
nin yönetimi için Rusafi'yi İstanbul'a da
vet etti. Ancak Rusafi İstanbul'a gittiğin
de projeden vazgeçilmiş olduğunu öğren
di. Buna rağmen bir süre İstanbul'da ika
met etti: bu müddet zarfında Otuzbir 
Mart Vak'ası'na şahit oldu. Ardından Se
lanik'e gitti, orada yaklaşık bir ay kadar 
kaldıktan sonra ülkesine dönerken Lüb
nan'a uğradı ve o zamana kadar yazdığı 
şiirlerini ihtiva eden divanını Beyrut'ta 
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bastırdı. Divan Arap dünyasında ve özel
likle Bağdat'ta büyük yan kı uyandırdı. 

Rusafi Bağdat'a gelince Bagdad gaze
tesinin yazı işleri bölüm şefliğinde çalış
maya başladı. Fakat çok geçmeden İs
tanbul'dan gelen bir davet üzerine ikinci 
defa oraya gitti ve Medrese-i Mülkiyye-i 
Aliye'de Arap dili ve edebiyatı dersi akut
tu; Sebilürreşad'da bir yıla yakın süre 
yazı yazdı. Ayrıca Evkaf Nezareti'ne bağlı 
Medresetü'l-vaizln'de Arapça hitabet 
dersleri vermekle görevlendirildi. Rusafi 
bu sırada Müntefik sancağından millet
vekili seçilerek Osmanlı Meclis-i Meb'Qsa
nı'na girdi. L Dünya Savaşı'nın sonlarına 
kadar İstanbul'da kalan Rusafi'nin haya
tında bu dönemin önemli bir yeri olmuş
tur. Burada miletvekilliğinin yanı sıra çe
şitli mekteplerde hocalık, gazete ve der
gilerde yazarlık yapmış, ilmi ve edebi çev
relerde şair ve ediplerle dostluk kurmuş 
ve bildiği Türkçe sayesinde Batı'daki akım
ları Türkçe kaynaklardan öğrenme imka
nını bulmuştur. Namık Kemal, Recaizade 
Mahmud Ekrem, Tevfik Fikret gibi edip 
ve şairlerin eserlerini okumuş, onların ele 
aldıkları konulardan etkilenmiş ve bunla
rı Bağdat'a döndükten sonra kendi yazı 
ve şiirlerine yansıtmıştır. Rusafi evliliğini 
de yine bu dönemde İstanbul'da yapmış
tır. 

L Dünya Savaşı'ndan sonra İstanbul'
dan ayrılan Rusafi önce Şam'a gitti. Fa
kat orada yöneticilerden umduğu ilgiyi 
bulamayınca kendisine teklif edilen Ku
düs Medresetü'l-muallimln öğretmenli
ğini kabul etti. Burada bir süre çalışarak 
1921 yılında ülkesine döndü. Maarif Ve
kaleti bünyesinde faaliyet gösteren Lec
netü't-terceme ve't-ta'rlb başkan vekilli
ğine getirildi. 1923'te Bağdat'ta yayın ha
yatı üç ay kadar süren Emel gazetesini çı
karmaya başladı. Ardından sırasıyla Ma
arif müfettişliği. Darü'l-muallimln Arap 
dili ve edebiyatı hocalığı ve Lecnetü'l-ıs-
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tılahati'l-ilmiyye başkanlığı görevlerini yü
rüttü. Bir dönem milletvekilliği de yap
mış olan Rusafi düşüncelerini çekinme
den ortaya koyduğu için siyasi baskılara 
maruz kaldı; bunun üzerine bir köşeye çe
kilerek münzevi bir hayat yaşamaya baş
ladı. Ömrünün son yıllarında Bağdat'ın 
Azamiyye mahallesinde küçük bir dükkan 
çalıştırarak geçimini sağlamaya çalıştı. 

Çağdaş Arap şiirinin neoklasik şairleri
nin başında gelen Rusafi'nin eserleri in
celendiğinde onun edebiyatta. "Sanat 
toplum içindir" ilkesine bağlı kaldığ ı gö
rülür. Şiir ve nesirlerinde düşünce özgür
lüğü, bilginin yaygınlaştırılması, cehaletin 
ortadan kaldırılması, gençlere güven duy
gusunun aşılanması, yoksulların destek
lenmesi, kızların çağdaş yöntemlerle eği
tilmesi ve İslam dininin temel kaynaklara 
göre anlatılması gerektiği konuları üze
rinde durur. 

Eserleri. 1. Divan. İlk defa 191 O yılında 
Muhyiddin ei-Hayyat ve Mustafa ei-Gala
ylnl'nin düzenlemesi ve lugatçe ilavesiyle 
Beyrut'ta basılan esere daha sonraki bas
kılarında Rusafi'nin birçokyeni şiiri eklen
miştir (Beyrut 1932, I-V, I972-1977; I-II, 
1959). 2. Det'u'l-hücne ii irtic;idl].i'I-lük
ne (istanbul 133I ). Osmanlı Türkçesi'n
den derlenen, aslı Arapça olup başka an
lamlarda kullanılan ve Araplar'ın Osman
lılar'dan alıp manalarını bilmeden kullan
dıkları kelimelere dairdir. 3. Neff:ıu'Hib 
fi'l-{J.atabet ve'l-{J.atib (istanbul1915, 
1336) İstanbul'da Medresetü'l-vaizln'de 
verdiği hitabet derslerinin konularını 

kapsamaktadır. 4. el-Enaşidü'l-medre
siyye (Kudüs 1920) . Kudüs'te öğret
men okulunda görevliyken yazdığı, nota
larıyla birlikte okul şarkılarından oluş
maktadır. 5 . Ara'ü Ebi'I-'Ald' el-Ma'arri 
(nşr. Abdülhamld er-ReşOdl, Bağdad 1955) 
Maarrl'nin el-Lüzumiyyat adlı divanın
dan yaptığı seçmelerin şerhidir. 6. 'Ald 
Babi sicni Ebi'I-'Ala (Bağdad 1946). Ta
ha Hüseyin'in Ma'a Ebi'I-'Ald el-Ma'ar
ri adlı eseri hakkında yazdığı reddiye ve 
ta'likattır. 7. Resa'ilü't-ta'li]fat (Bağdad 
1944, I 957). Zeki Mübarek'in et-Taşav
vufü'l-İsldmi ve en-Ne§rü'l-fenni adlı 
eserleriyle Caetani'nin İsldm Tarihi üze
rine kaleme aldığı ta'likatıdır. 8. Na'{.ra 
icmaliyye ii ]J.ayati'I-Mütenebbi (nşr. 
İbrahim el-Alevi, Bağdad I 959). 9. Kita
bü'I-Alet ve 'I-edat ve ma yetbe'uhü
ma mine'l-meldbis ve 'l-meratı]f ve 'l
henat (nşr. Abdülhamld er-ReşOdl, Bağ
dad ı 980). Halkın kullandığı yabancı kö
kenli alet ve araçların isimlerinin Arap-

çalaştırılmasına dairdir. Rusafi, Namık 
Kemal'in Rüya adlı eserini Rivayetü'r
rü 'ya adıyla Arapça'ya çevirmiştir (Bağ
dad ı 909). Ma'ruf er-RusaTı'nin ayrıca 
Arap dili üzerine verdiği konferansları, 
basılmamış bazı eserleri, gazete ve der
gilerde çeşitli makaleleri bulunmaktadır 
(Kasım el-Hattat, I I, 719-721 ). 

Ma'ruf er-Rusafi hakkında çok sayıda 
eser yazılmış olup bunlardan bazıları şun
lardır: Mustafa Ali, Ma'n1f er-Ruşafi 
(Bağdad ı 948); Abdülhamld er-Reşudl, 
er-Ruşafi: lfayatühO., a§aruhO., şi'ruh 
(Bağdad 1988); Abdüllatlf Şerare, er-Ru
şafi: Dirase ta]J.lfliyye (Beyrut ı 960); 
Bedevi Ahmed Taban e, Mdrut er-Ruşafi 
(Kahire 194 7; eleştirel bir değerlendirme
dir); Abdüssahib Şekr, 'Ab]fariyyetü'r
Ruşati(Bağdad 1958); Hıdr Abbas es-Sa
lihl, er-Ruşafi, şılati bihi, vaşiyyetühu, 
mü 'ellefatüh (Bağda d 1948) ve Şa'iriy
yetü'r-Ruşdti: Dirase edebiyye (Bağ
dad 1390/1970); Ahmed Mat!Qb, er-Ru-

. şafi, ara'ühü'l-lugaviyye ve'n-na]fdiy
ye (Kahire 1970); Kasım el-Hattat- Mus
tafa Abdüllatlf es-Sehartl - M. Abdül
mün'im Hafacl, Ma'rO.t er-Ruşafi şa'i
rü'I-'Arabi'l-kebir: lfayatühu ve şi'ruh 
(Kah i re ı 391/1971 ); Hilal Nacl, el-Kav
miyye ve'l-iştirakiyye ii şi'ri'r-Ruşafi 
(Beyrut ı 959); Necdet Fethi Saffet, Ma'
rO.fer-Ruşafi(London-Riyad 1988); Said 
el-Bedrl, Ara'ü'r-Ruşafi fi's-siyase ve' d
din ve'l-ictima'(Bağdad 1951). 
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1!1 EROL A YYILDIZ 

MARüNitER 
Kurucusu Aziz Mariin'a nisbet edilen 

ve V. yüzyıldan itibaren 
ağırlıklı olarak Lübnan 'da yaşayan 

bir hıristiyan cemaati. 
_j 

IV. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı ve 
V. yüzyılın başlarında öldüğü tahmin edi
len Aziz Mariln (Maron). Suriye'nin batısın
da Asi nehri kıyılarında Antakya Kilisesi'
ne bağlı bir rahip olarak münzevi bir ha
yat sürmüştür. Marilnller'in kökeni, kuru
cularının kabri etrafında inşa edilen ma
nastırda toplanan cemaate dayanmak
tadır. Zamanla müntesipleri artarak böl
gede yeni manastırlar kuran Marunl ce
maatinin. İsa 'daki insanlık ve ilahlık un
surlarının birbirine denk olduğu şeklin
deki Ortodoks diyofizit anlayışın teyit 
edildiği Kadıköy Konsili'ni ( 451) kabul ede
rek monofizitliğe karşı tavır almaları, Do
ğu kiliseleri içinde müstakil bir kilise olma 
yolundaki ilk ciddi adımları olmuştur. 

Marunller, konsil kararla rını kabul et
meyen birçok kiliseye ve manastı ra karşı 
mücadele başlatmışlardır. Bu mücadele, 
yerel kiliselerden Ya'kübller'le aralarının 
açılmasına ve çeşitli olayların meydana 
gelmesine sebep olmuştur. s 17 yılında 
Papa Hormisdas'a gönderilen bir mek
tupta, Suriye'de M arlı ni keşişlerle birlikte 
diğer manastırlara ait 350 keşişin bu mü
cadeleler esnasında monofizitler tarafın
dan katiedildiği belirtilmektedir. Nitekim 
bu olay her yıl31 Temmuz'da Marlınller ' 

ce anılmaktadır. 

Bizans imparatoru Herakleios, ülkenin 
doğusunu tek bir çatı altında toplamak 
amacıyla İstanbul Piskoposu Sergius'tan 

İsa'nın tabiatıyla ilgili bu akide problemini 
giderecek ve monofizit Doğu kiliselerini 
de ikna edebilecek bir yol bulmasını iste
miş . o da insanlık ve ilahlık unsurlarını eş 
oranda bulunduran İsa ' da tek iradenin 
varlığını kabul eden monotelist anlayışı 
geliştirmiştir. Ancak Herakleios'un siyasi 
amaçlı bu girişimi Doğu kiliseleri ve özel
likle Ya'kübller tarafından şiddetle redde
dilirken diğer Doğu kiliselerinden farklı 
olarak Marlınller'in Kadıköy Konsili'ni ka
bul etmeleri onları Bizans imparatoru ile 
birlikte hareket etmeye sevketmiş. bu 
birliktelikten yola çıkarak bazı kilise tarih
çileri Marilnller'in de monotelist oldukla
rını ileri sürmüşlerdir. Marünller'in Bi
zans'la bu doktriner bağlılıkları, IX. yüz
yıla ait bazı metinlerde onların Marlınl 
Melkitler olarak adlandırılmasına sebep 
olmuştur. 

Bölge kiliseleri arasında yalnız kalan 
Marunller daha güvenli bu ldukları Lübnan 
dağ larına göç etmişlerdir. Sonradan böl
geye hakim olan Emevller. Abbasller. 
Memlükler ve Osmanlılar döneminde de 
Lübnan dağlarının sarp kayalıkları onlar 
için kilise ve manastırlarını inşa ettikleri 
dış etkilerden soyutlanmış sığınak yerleri 
olmuştur. 

Kadıköy Konsili 'nin diyofizit anlayışını 
benimseyerek monofizitliğe karşı çıkan 
Marunller'in bu tavrı Roma Katalik kilisesi 
tarafından Haçlı seferlerine kadar hiç dik
kate alınmamıştır. Bölgeye gelen Haçlı
lar'ı coşkuyla karşılayan Marünller onlara 
rehberlik edip yardımcı olmak suretiyle 
güvenlerini kazanmışlar ve kendilerine 
Katalik kilisesiyle irtibata geçmenin yolu
nu açmışlardır. Haçlı Franklar'la gerçek
leştirdikleri bu dostane temaslar kilisele
rinin Katalik dünyasıyla giderek yakınlaş
masını sağlamıştır. 

Marünller. Roma Katalik kilisesiyle iliş
kilerini geliştirerek bağlılığa kadar göt ür
me çabası adına sinadlar toplamışlar ve 
ayin birliğinden Marlınl patriğinin papa
nın onayı ile göreve başlamasına. hatta 
Marlınl kilisesinin Vatikan tarafından de
netlenmesi ne kadar Katalik kilisesinin ileri 
sürdüğü birçok şartı ve lll. Alexander'ın 
papalığını kabul etmişlerdir. Bunun üze
rine Marünl patriği Lateran Konsili'ne 
( ı 2 ı 5) katılmıştır. 

Memlükler döneminde bölge Beşare'

deki sorumlu "mukaddemler" tarafından 
yönetildi, böylece Marunller'in Roma ile 
il işkileri de zayıflamaya başladı. Hatta XV. 
yüzyılda Marunller arasında monotelizm 
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anlayışı tekrar baş gösterdi. Buna rağ 

men Marunller. Floransa Konsili'nde de 
Papa IV. Eugenius'a bağlılık mektubunu 
sunan Beyrutlu Fransisken rahip John 
tarafından temsil edildi. 144S'te Kıbrıs 
Başpiskoposu Elias'ın Marunller arasında 
ortaya çıkan monotelist sapkınlıkları red
detmesi ve Roma'ya bağlılıklarını ilan et
mesi üzerine Katalik kilisesiyle ilişkilerde 
ilerleme sürecine girildiyse de XVI ve 
XVII. yüzyıllara kadar bir istikrar mümkün 
olmadı. Fakat Marunller 'le Roma ara
sındaki ilişkiler V. Lateran Konsili 'nden 
( 151 2- ı 5 ı 7) sonra neredeyse kesintisiz 
devam etmiştir. 

Mercidabık Muharebesi ile Suriye, Lüb
nan ve Ürdün Osmanlılar tarafından fet
hedildikten sonra da (ı 5 ı 6) bölgedeki 
Marunller, yönetimden gördükleri müsa
mahanın yanı sıra coğrafi şartlar sayesin
de dinlerini ve geleneklerini korudu lar. 
Maruni patriği yönetim tarafından cema
atin başı olarak "emirü'ş-Şark" unvanı ile 
tan ındı. 

Marunller'le Katalik kilisesi arasındaki 
ilişkilerin geliştirilmesi yönünde Cizvit 
rahibi John Eliana'nun gösterdiği yoğun 
gayretler neticesinde Papa XIII. Gregory. 
1584 yılında Roma'da Marilnl din adam
larının yetiştirilmesi için bir eğitim mer
kezi kurdu. Kitab-ı Mukaddes bilgini ve 
dilci Gabriel Sionita'nın yanı sıra Vatikan 
Kütüphanesi'nde kütüphanecilik yapan 
Abraham Ecchellensis, Joseph Simon es
Sem'anl ve Halep Başpiskoposu Cerma
nus Ferhat, günümüzde de Cizvitler'in 
yönetiminde faaliyetlerini sürdüren bu 
okulun yetiştirdiği önemli öğrenciler ara
sında yer almaktadır. 

XIX. yüzyılda Marlınller'le aynı bölgede 
yaşayan Dürzller arasındaki ilişkiler bozu
larak çatışmalara dönüştü , 1860 yılında 
binlerce Mar ilnl öldürüldü. Bunun üze
rine çok sayıda Marunl bölgeden ayrılıp 
başta Avrupa ve Amerika olmak üzere 
çeşitli ülkelere göç etti. Daha sonra Ma
rlınller, yerli olmayan bir hıristiyan yetki
linin yönetiminde Osmanlı Devleti içinde 
özerk bir idari yapı kazandılar. I. Dünya 
Savaşı'ndan sonra bu topraklar Osmanlı 
Devleti'nin elinden çıkınca Marunller 
Fransızlar'ın himayesi altında kendi ken
dilerini yönettiler; 1943'te bağımsız Lüb
nan Devleti kurulduğunda ülkedeki önem
li dini cemaatlerden birini oluşturdular. 

Hıristiyan. müslüman ve Dürzl partilerin 
meydana getirdiği bir koalisyonla yöneti
len Lübnan'da cumhurbaşkanı Marunl
ler arasından seçilmektedir. 
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