
MARONTLER 

Maruni Patrikliği. MarGnller. kiliseleri
nin Antakya Kilisesi'nden bağımsız olarak 
kuruluşunu VII. yüzyılın başlarında yaşa
dığına inanılan Aziz Yuhanna Maron'a 
(SaintJean Maron) dayandırsalar da hıris
tiyan tarihçileri arasında böyle bir şahsın 
gerçekten yaşayıp yaşamadığı konusu 
tartışmalıdır. Antakya Patriği Il. Anasta
se'ın 609'da ölmesiyle bu makamın 742 
yılına kadar boş kaldığı ve Halife Hişam'ın 
onayı ile MarGol Kilisesi patrikliğine lll. 
Etienne'in getirildiği bilinmektedir. Bazı 
dönemlerde cemaatin kendi patriklerini 
seçtiği de kaynaklarda belirtilmektedir. 
Günümüzde patrik piskoposlar kurulu ta
rafından seçilmekte, Vatikan'ın onayı ile 
göreve başlamaktadır. Kilisenin yöneti
minde patriğe bağlı olarak görev yapan 
piskoposlukların sekizi Lübnan Dağı Sino
du'nda ( 1736) belirlenmiş olup 1906'da 
SOr ve Sayda piskoposluklarının birbirin
den ayrılması ve 1946'da Mısır piskopos
Iuğunun kurulmasıyla bu sayı ona çıkmış
tır. Beyrut. Ba'lebek, Gibail, Sayda, Trab
Iusşam, SOr ve Kıbrıs piskoposluğu Lüb
nan'da, Halep ve Şam piskoposlukları Su
riye' de, Kahire MarGnl piskoposluğu Mı
sır'da yer almaktadır. Bunların dışında gö
revli piskoposlar bulunmamakla birlikte 
Nusaybin, Tarsus, Arca di Fenicia ve Rak
ka'da da piskoposluk makamları mevcut
tur. MarGnl patrikleri tarihte farklı sebep
lerle değişik yerlerde ikamet etmişse de 
günümüzde patriklik Bkerke'de (Lübnan) 
bulunmaktadır. 

ibadet. Doğu kiliseleri içinde başından 
itibaren Katalik karaktere sahip tek kili
se olması MarGnl kilisesini sonradan Ro
ma'ya bağlanan kiliselerden ayırmakta

dır. MarGnller'in ibadet geleneği Antak
ya Kilisesi'ne ait özellikler taşımaktadır. 
Başlangıçta ayin dili olarak Süryanlce'nin 
Araml lehçesi kullanılmış. günümüzde ise 
Süryanl alfabesiyle Arapça (KarşGni) yay
gınlık kazanmıştır. Evharistiya ayininde 
mayasız ekmek kullanılmaktadır. Evlilik 
ve vaftiz törenleriyle oruç gibi ibadetler, 
Roma Katalik geleneğinden unsurlar ta
şımakla birlikte Süryanl geleneğine göre 
icra edilmektedir. öte yandan eskiden ol
duğu gibi kiliseye bağlı manastırların fa
aliyetleri dini hayata canlılık kazandırma
ya devam etmektedir. 

Kültürel Hayat. MarGnl cemaatinin 
modern hayatı yaşama süreci XIX. yüzyıl
da başlamıştır. Bu süreci besleyen Batı 
kaynaklı damarlardan biri Katalik kilisesi, 
diğeri Amerikan Protestan misyon teşki
Iatlarıdır. Bu temas, Papa XIII. Gregory'
nin Roma'da MarCınl okulunu açmasından 
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önce MarGol öğrencilerin Roma'ya gitme
siyle başlamıştır. Okul, cemaate din ada
mı yetiştirilmesi yanında Batı'daki şarki

yat çalışmalarına belli ölçüde zemin ha
zırlayacak ilim adamlarının eğitilmesini 
de sağlamıştır. Nitekim Grammatica 
Linguae Syriacae (Rome 1596) adlı, La
tince'deki ilk Süryanlce gramer kitabı bu 
okuldan yetişen Jurjis Amlrah tarafından 
hazırlanmış. Latince'de yayımlanan diğer 
Süryanlce gramer kitapları da Avrupalı 
şarkiyatçıların Süryanlce'yi öğrenmesine 
yardımcı olmuştur. Paris'te Royal College'
de Sami dilleri dersleri veren Gabriel 
Sionita, Grammatica Arabica Marani
tarum in Libros Quinque Divisa adlı 
(Lutetiae 1616), Latince yayımianmış ilk 
Arapça gramer kitaplarından birini kale
me almıştır. Sionita'dan sonra aynı okul
da görev yapan Abraham Ecchellensis 
Breveis, Institutio Linguae Arabicae 
adıyla Arapça (Rome 1628) veLinguae 
Syriacae Sive Chaldaicae Perbrevis 
Institutio ismiyle Süryanlce (Rome 1628) 

gramer kitapları yazmıştır. Özellikle 
Sem'anl ailesine mensup din adamların
dan Joseph Simon es-Sem'anl Arapça. 
Süryanlce ve Grekçe çok sayıda yazma 
eseri çeşitli yollarla Vatikan Kütüphane
si'ne sağlam ış ve bunların katalog ların ı 

neşretmiştir (Bibliotheca Orintalis Clem

etino- Vaticana 1 Rom e 1719-1 7281) . 

Fransız Katalikleri'nin yardımıyla Bey
rut'ta açılan Saint Joseph Üniversitesi'n
de Arap dili ve kültürüyle ilgili kapsamlı 
araştırmaiar yapılmış. Arapça'da tenkitli 
metin neşri çalışmalarına metodik katkı
larda bulunulmuştur. Ayrıca üniversiteye 
bağlı olarak Katalik yayınevi kurulmuştur 
( 1853) . Öte yandan Luvls Şeyho'nun edi
törlüğünde çıkmaya başlayan Katalik Üni
versitesi'nin al-Mashriq adlı süreli yayı
nında Arap edebiyatı, tarihi ve kültürüyle 
ilgili ilmi makalelerin neşri devam etmek
te olup Şeyho'nun yayımiadı ğı Mecani'l
edeb n J::ıada,i]fi'l-'Arab adlı dokuz cilt
lik katalog (Beyrut 1882-83) Arap edebi
yatıyla ilgili önemli eserler arasında yer 
almaktadır. Lübnan 'ın ilk gazetelerinden 
biri olan lfadi]fatü'l-al)bdr da MarOni
Ier tarafından çıkarılmıştır ( 1859). 

Günümüzde toplam nüfusları 1,5 mil
yona ulaşan MarGnller, başta Lübnan ol
mak üzere (500.000'i aşkın) Ortadoğu'

nun çeşitli ülkelerinde özellikle Suriye ve 
Mısır ile daha çok ekonomik sebeplerle 
göç ettikleri Fransa, Amerika Birleşik 
Devletleri, Kanada, bazı Güney Amerika 
ülkeleri ve Avustralya'da yaşamaktadır. 
Halen Maranı kilisesi patrikliğini, 1985 

yılında seçilen ve "Antakya ve Bütün Do
ğu'nun patriği" unvanıyla Bkerke'de ika
met eden Nasrullah Butrus Sfeir yürüt
mektedir. 
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L4iıJ İSMAİL TAŞPıNAR 

r 
MARÜT 

..., 

(bk. HARÜT ve MARÜT). 
L _j 

r 
MA'RÜzAT 

..., 

(..:.ıı.;;._,p) 

Cevdet Paşa'nın 
(ö. 1895) 

1839-1876 yıllan arasındaki 
tarihi ve siyasi olayları 

anlattığı eseri 

L 
(bk. CEVDET PAŞA). 

_j 

r 
MA'RÜzAT 

..., 

(..:.ıı.;;._,p) 

Şeyhülislam Ebüssuud Efendi'nin 
(ö. 982/1574) 

Kanuni Sultan Süleyrnan'a 
sunduğu fetvalarını 

L 
bir araya getiren mecmua. 

_j 

Müftü ve kadıların sadrazam ve padişa

ha arzettikleri meselelere ma'rfiz den
mektedir. EbüssuGd Efendi'nin hayatı 
boyunca verdiği binlerce fetva içinden bu 
mecmuada yer alanlar mahkemelerce zo
runlu olarak uygulanan bir tür kanun hük
mü haline dönüşmesi için Kanuni Sultan 
Süleyman'a sunulduğundan "pad işaha 

arzedilen fetvalar" anlamında Ma'rCızdt 
diye anılmıştır. 



Fetvalar genelde müftülere sunulan so
mut olaylarla ilgili olarak verilir ve kadıları 
bağlayıcı değildir. Ma'ruzdt'ta yer alan 
fetvalar ise somut bir problemi çözmeye 
değil . uygulanan hukuk kuralını değiştir
me ve kadıları zorunlu biçimde bu yeni 
ictihadı/ kuralı uygulamaya yönlendirme 
maksadına yöneliktir. Osmanlı Devleti'n
de özellikle XVI. yüzyıldan itibaren Anado
lu ve Rumeli'de görev yapan kadılar sade
ce Hanefi mezhebi içindeki hakim görüşe 
göre hüküm verebilirlerdi; farklı mezhep
lerden bir görüşün kadıların şahsi tercih
leriyle uygulanması söz konusu değildi. 
Kadıların görev alanlarını ve sürelerini sı
nırlama yetkisine sahip olan padişahın 
aynı çerçevede onların yetkilerini sınırla
ması da mümkündü (Mecelle, md. I 80 ı) . 

Kadıyı belli mezheplerin ve hukukçuların 
görüşleriyle sınırlama da bu yetki çerçe
vesindeydi. Osmanlı hukukunda önemli 
bir yeri olan Kanuni döneminin ünlü şey
hülislamı Ebüssuud Efendi. kamu yara
rını ve dönemin ihtiyaçlarını göz önüne 
alarak farklı bir mezhebin veya Hanefi 
mezhebi içerisindeki farklı bir görüşün 
uygulanmasını istediğinde bunun gerek
liliğini bir fetva ile Kanuni Sultan Süley
man'a arzetmiş. padişah da fetva istika
metinde uygulamaya gidilmesini emret
miştir. Böylece aslında ilmi bir mütalaa 
olan fetvalar zorunlu biçimde uygulanma
sı gereken bir hukuk kuralına dönüşmüş
tür. İslam-Osmanlı hukukunun dönemin 
ihtiyaçları ışığında esnek bir ortamda uy
gulanmasında bu tür fetvaların önemli 
bir yeri vardır. Muhtelif zamanlarda Ka
nlınl'ye arzedilerek onayı alınmış olan 
fetvalar Ebüssuud Efendi'nin vefatından 
sonra bir araya getirilmiş, muhtemelen 
yeni şeyhülislam Hami d Efendi tarafın
dan ll. Selim döneminde de yürürlükte 
kalması için bu padişahın onayına sunul
muştur. 

Ma'ruzat fıkıh kitaplarının sistemati
ğine göre tertip edilmiş ve on dört kitapla 
(namaz, zekat. ni kah. ci had. kaça k kö le. 
gaib. vakıf. sat ım . yargılama, şahitlik . da
va. gasp, kısmet. kira) çeşitli hükümlere 
ait bölümlere ayrılmıştır. Ahmet Akgün
düz'ün yayımladığı nüsha altmış beş fet
vadan oluşmaktadır. Bu fetvalar içerisin
de bullığa ermiş genç kızların evlenmesi 
için velilerinin rızasını alma mecburiyeti 
getiren, kocadaki akıl hastalığını boşan
ma sebebi sayan, davaların zaman aşı
mını yeniden düzenleyen fetvalar özellik
le dikkat çekmektedir (bk. N. 38. 39. 56; 

Aydın. s. 96-99, 1 15-122) 

Türkiye kütüphanelerinde birçok yaz
ma nüshası bulunan Ma'ruzô. t önce ek
sik bir nüshası esas alınıp Milli Tetebbu
lar Mecmuası 'nda (ll 1 ı 9 ı 31. s. 337-348). 

daha sonra tamamı Almanca tercümesiy
le birlikte Paul Horster (lur Anwendung 

des islamisehen Rechls im 16. Jahrhun
dert, Stuttgard ı 935) ve muhtelif nüsha
lara dayanılarak Ahmet Akgündüz tara
fından Osmanlı Kanunnameleri adlı 
eser içinde neşredilmiştir (b k. IV. 3 2-75). 
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1!!1 AHMET AKGÜNDÜZ 

L 

L 

Muharrem, safer ve rebiülevvel 
aylarının kısaltmasından 

teşkil edilmiş olup kapıkuluna 
üç ayda bir verilen maaşın (mevacib) 

söz konusu zaman dilimine 
işaret eden bir tabir 

(bk. MEVACiB). 

MASAWA' 
(b--) 

Eritre'nin en büyük liman şehri. 

_j 

1 

_j 

Kızıldeniz'in batı kıyısında Dehlek takı
madalarının karşısında yer alan. birbirine 
mendireklerle bağlanmış Tevlud ve Ma
sawa' (Musavva') adalarıyla Cerar ve Ab
dülkadir yarımadaları üzerine kurulmuş
tur. Masavva' adasından gelen adı Batı 
kaynaklarında ve modern atlaslarda Mas
sawa (Massaoua) veya Mitsiwa şeklinde ge
çer; şehrin klasik Arap kaynakları ve halk 
arasındaki diğer bir adı da Bacti'dir (Basi'). 
1 000 x 250 m. boyutlarındaki Masavva' 
adası1 SOO m. uzunluğunda rıhtım göre
vi yapan ve üzerinden kara ve demir yol
ları geçen bir mendirekle karaya bağlan
mıştır. Başşehir Asmara'ya kara. demir 
ve hava yollarıyla bağlıdır. 

Milattan önce III. binyıldan itibaren Mı
sır'dan Kızıldeniz'e giden gemilerin Ma
sawa' adasına uğradığı ve bazı tacir ve 
seyyahların bölgeyi ziyaret ettiği bilin
mektedir. İslamiyet'in başlarında Masav
va'ın bir sürgün yeri olduğu anlaşılmakta 
ve mesela içki müptelası şair Ebu Mihcen 

MASAVVA' 

es-Sekafi'nin Hz. Ömer tarafından bu 
adaya sürgünle cezalandırıldığı nakledil
mektedir (TaberT. IV, 38). Mes'Qdl, son 
Emevi halifesi Il. Mervan ' ın öldürülmesin
den sonra oğlu Abdullah'ın Cidde'ye kaç
tığını ve oradan Badi'e ulaştığını kaydeder 
(et-Tenbfh, s. 330). 132 (750) yılında Bece 
kabilelerinin eline geçen Masawa', X. yüz
yılda Kızıldeniz sahilleriyle birlikte Habe
şistan 'a bağlıydı ve zengin maden yatak
larıyla. büyük önem taşıyan !imanıyla al
tın ticaretinde aktif rol oynamaktaydı. 

XII -XIV. yüzyıllarda Masawa' kendileri
ne sultan diyen Dehlek emirlerinin haki
miyetinde bulunmakta ve yerli bir naib 
tarafından yönetilmekteydi. Ancak XIII. 
yüzyılda Yaküt el-Hamevi buranın harap 
bir vaziyette olduğunu kaydeder (Mu'ce
mü'l-büldan, ı. 385). Adanın XIV. yüzyılın 
sonunda yine Habeş topraklarına katıldı
ğı, XVI. yüzyılda ise tekrar Dehlek'in hi
maye ve kontrolüne girdiği anlaşılmakta

dır. XVI. yüzyılın başlarında Gucerat da
hil çeşitli bölgelerden gelen ticaret gemi
lerinin limana uğradığından söz edilir. Ay
nı yüzyılda Masawa'. Ümitburnu'nun keş
fedilmesinden ve Portekizliler'in bölge 
ticaretini ele geçirme mücadelelerinden 
olumsuz yönde etkilenmişse de Etiyop
ya'nın başlıca limanlarından biri olarak 
önemini sürdürmüştür. 

1 520 yılında Masawa'a gelen Portekiz
liler. Etiyopya Kralı Lebna Dengel'le (ll. 
David). yaptıkları anlaşma sonucunda hal
kının tamamı müslüman olan limanı tes
lim aldılar ve camisini kiliseye çevirdiler. 
XVI. yüzyılın ortalarında Batılı misyoner 
ve seyyahların Etiyopya'ya giriş kapısı ko
numunu alan Masawa'. 2 Cem aziyelahir 
964'te (2 Nisan 1557) Özdemir Paşa tara
fından Osmanlı topraklarına katıldı; ar
dından da Habeş eyaJetine bağlı bir san
cak merkezi haline getirildi. 986 (1578) 
yılında Osmanlı-yerli kuvvetleriyle çıkan 
çatışmalarda Ha beşler galip geldilerse de 
Masawa' Türkler'in elinde kalmaya de
vam etti. Ertesi yıl Habeş Beylerbeyi Hızır 
Paşa burayı civarıyla birlikte Habeş kuv
vetlerinden temizledi ve beylerbeyilik 
merkezi yaptı. Ancak pratikte yönetim 
yerli Bece kabilesine mensup bir naibin 
elindeydi; beylerbeyi Sevakin'de oturmak
taydı . XVII. yüzyılın ikinci çeyreğinde Eti
yopya'da Katolikliği seçen kralın halkı put
perest sayarak yeniden vaftiz etti rm ek 
istemesi üzerine çıkan isyandan sonra ye
ni kral Fasilidas ( 1632-1667) Katalik mis
yonerleri ülkesinden çıkardı ve Roma'dan 
gönderilecek yeni misyonerierin Masav
va' Limanı'ndan karaya çıkıp Etiyopya'-
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