
MASAVVA' 

ya girmelerinin engellenmesi için Habeş 
eyaleti beylerbeyi ile bir anlaşma yaptı 
(DİA, Xl, 494). 

1058 (1648) yılında Yemen Zeydi İma
mı Mütevekkil-Alellah tarafından Etiyop
ya Kralı Fasilidas'a gönderilen elçilik heye
tinin başkanı Hasan b. Ahmed el-Hayml, 
Sevakin'de oturan Türk paşası (Mehmed 
Paşa) ve Masavva'daki naibinin izni ve 
sağladıkları güvenlik tedbirleriyle sekiz 
gün kaldıkları liman üzerinden Yemen'e 
döndüklerini belirtir ( STretü 'l-Habeşe, s. 
162. 164. 167-168). 1083'te (1672) Habeş 
eyaletini gezen Evliya Çelebi eyalet mer
kezi Masavva' hakkında bilgi vermekte, 
limana Portekiz. İngiltere, Hindistan, Çin, 
Yemen ve civar bölgelerden gelen gemi
lerin uğradığını kaydetmektedir. Masav
va'da 1600 civarında ev bulunduğunu 
söyleyen Evliya Çelebi bu arada Özdemir 
Paşa ve Şeyh Cemali camilerinden de bah
seder (Seyahatname, X, 942-946) . 

Masavva'da görevyapan Osmanlı asker 
ve memurları yerli halktan kadınlarla ev
lenerek büyük nüfuz sahibi bir zümre ha
line geldiler. Masavva'daki Türk varlığı ve 
özellikle Habeş eyaleti beylerbeyinin bu
radaki naibleri Habeşler'le ilişkilerin za
man zaman gerginleşmesine sebep ol
muştur. Etiyopya kralları genellikle Ma
sawa' limanı üzerinde hakimiyet iddiasın
da bulunmuştarsa da gerçek idare daima 
yerli naiblerin elinde kalmaya devam et
miştir. XIX. yüzyılın başlarında naib İdrls. 
İngilizler'in Etiyopya ile ilişki kurmalarını 
engellemeye çalışmış. ancak başarılı ola
mamıştır. 

1846 yılında Sultan Abdülmecid tara
fından Mısır Hidivi Mehmed Ali Paşa'ya 
Sevakin ile birlikte salyane olarak verilen 
Masavva' bölgede nüfuz mücadelesi ya
pan Mısır. İngiltere, İtalya ve Habeşis
tan'ın politikalarında önemli bir unsur ha
line geldi. Mehmed Ali Paşa'nın ölümü 
( 1849) üzerine Hicaz valisinin kontrolüne 
geçen ada, Hidiv İsmail Paşa zamanında 
Dehlek ve Sevakin ile birlikte Mısır em
lakine dahil edilerek kaymakamlık sta
tüsünde teşkilatlandırıldı ( 1865). Böyle
ce Osmanlı hakimiyeti fiilen sona eren 
Masavva'ı daha sonra İsmail Paşa , yeni 
kurduğu ve başına Fransa'nın eski Masav
va' konsolosu S. Werner Münzinger'i vali 
tayin ettiği Doğu Sudan vilayetine bağla
dı ( 1873). Münzinger bir dolguyaptırarak 
burayı Tevlud adası ile. onu da ana karay
la birleştirdi ve geçişleri ücrete tabi tut
tu. Masavva' bu dönemde de Osmanlı ha-
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kirniyetinden beri uygulanan yöntemle 
yine yerli naibler tarafından yönetilmeye 
devam etti. 1874'ten sonra İsmail Paşa . 
Masavva' üzerinde hak iddia eden Eti
yopya'ya karşı üç askeri sefer düzenledi. 
1876'da Kral IV. Yohannes iddiasını sür
dürmekle beraber anlaşma yoluna gitti 
ve çarpışmalar durdu. Osmanlı hüküme
tinin 1879'da Hidiv İsmail Paşa'yı aziet
mesinin ardından Mısır' ın ve hakimiyetin
de bulunan Kızıldeniz limanlarının kont
rolü gerçekte İngiltere'nin eline geçmiş
ti. İngiltere , Masavva' Limanı'ndan Ha
beşistan'a gidecek veya buradan gele
cek olan silah ve mühimmat dahil bütün 
malların geçişini serbest bıraktı ( 1884 
Adwa Antlaşmas ı) . Kral IV. Yohannes, Mı
sır birliklerinin Masavva'dan çekilme
si üzerine İngiltere Kraliçesi Victoria'ya 
mektup yazarak buranın kendisine ve
rilmesini istediyse de olumlu cevap ala
madı. 

XIX. yüzyılın son çeyreğinde Fransız
lar'ın Kızıldeniz'de yeni bir güç olarak or
taya çıkması karşısında İngiltere İtalya 
ile ittifak arayışlarına girmiş. bu arada 
1881-1883 hesaplarına göre Masavva'ın 
giderlerinin gelirini çok aşması sonucu 
limanı elde tutmanın Mısır için karlı olma
yacağı anlaşılmıştı. 188Z'de güneydeki 
Assab'ı sömürgeleştiren İtalyanlar bu 
durumdan faydalanarak S Şubat 188S'te 
Masavva'a girdiler ve kısa sürede çevre
nin hakimiyetini de ele geçirdiler; arka
sından 1884'te Mısır. Etiyopya ve İ ngilte
re arasında imzalanan Adwa Antlaşma
sı'na rağmen silah ve mühimmatın Eti
yopya'ya transit geçişine izin vermedik
leri gibi Mısır'ın bölgedeki hakimiyetini 
tanımadıklarını belli ettiler. Bu gelişme

ler neticesinde 1887 yılında İtalya ile Eti
yopya arasında çatışma çıktı ve İtalyan 
birlikleri yenilgiye uğradı. Fakat İtalyanlar. 
daha sonra öldürülen Kral IV. Yohan
nes'in yerine geçen ll. Menelik ile yaptık
ları Wichale (Uccialli) Anttaşması ile Kızıl
deniz kıyısındaki bazı toprakları ele ge
çirdiler (2 Mayı s 1889). Antlaşmaya göre 
Masavva' İtalya'ya bırakılıyor, ll. Menelik 
de bu limandan vergiden muaf bir şekil
de silah ithal etme hakkı kazanıyordu . 

İtalyanlar 1896 yılında yine yenilmeleri
ne rağmen Eritre'yi ve İtalya- Etiyopya 
savaşında ( 1935-1936) önemli bir üs va
zifesi gören Masavva' ı elde tutmayı ba
şard ı lar. 1941 yılında İngilizler'in eline 
geçen Masavva·. 19SZ'de Etiyopya-Erit
re Federasyonu'nun kurulmasına kadar 
onların yönetiminde kaldı. Bugün ise 1993 

yılında bağımsızlığını ilan eden Eritre'
nin önemli bir ticaret ve turizm merke
zidir. Nüfusun (2003 : 30. 700) çoğunluğu
nun müslüman olduğu Masavva'da Ha
nefi mezhebi yaygındır ve Kadirl tarikatı 
geniş ölçüde taraftar bulmuştur. 
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MASERCEVEYH 
( ~Y.'" _,.,Lo) 

Emeviler döneminde yaşamış hekim 
ve mütercim. 

_j 

Adı bazı kaynaklarda Masercis olarak 
geçer (İbnü ' n-Nedlm , s. 347) ve kelime 
Farsça'da Masercfıye şeklinde telaffuz 
edilir. Maserceveyh'in hayatına dair fazla 
bilgi yoktur. Yahudi kökenli bir İranlı olup 
Cündişapfır Tıp Okulu'nda tahsil görmüş 
ve Basra 'da yaşamıştır (ibnü ' l-Kıftl, s. 
21 3); İbn Cülcül ise onun Yahudiliği se
çen bir Süryanl olduğunu söyler ( Tabal}.a

tü:L-etıbbtt' , s. 61) . Em evi halifelerinden 
Mervan b. Hakem döneminde(684-685) 
hayatta olduğu anlaşılan Maserceveyh. 
İskenderiyeli rahip Ahron b. A'yun'un da
ha önce Süryanlce'ye çevrilen Künnaş'ını 
Arapça'ya aktarmış. bu arada aslı otuz 
bölümden (makale) oluşan metne iki bö
lüm daha eklemiştir (a.g.e., s. 16). Hiva
yete göre Halife ömer b. Abdülazlz bu 
eseri sarayın Hazainü'l-kütüb'ünde bul
muş ve kırk gün istihare yaptıktan sonra 
yararlı olduğuna kanaat getirerek halkın 
istifadesine sunulmasını emretmiştir 



(a.g.e., a.y.). Bu durum, İslam devletinin 
başlangıç döneminde bu adla anılan bir 
kütüphanenin bulunduğunu göstermek
tedir ki ilim ve medeniyet tarihi açısından 
dikkate değer bir husustur. İbnü'I-Kıftl, 
Maserceveyh'in adı geçen eseri ömer b. 
Abdülaiiz'in isteği üzerine Arapça'ya çe
virdiğini söylüyorsa da onun Mervan b. 
Hakem döneminde yaşadığı görüşü ağır 
basmaktadır. Ayrıca bazı klasik kaynaklar, 
Maserceveyh ile Abbasller'in saray şairi 
EbG Nüvas(ö 198/8 13) arasındageçen 

bir olaya yer vermektedir ( İ b nü'l-Kıftl. s. 
2 13; İbn EbQ Usaybia. s. 233); ancak za
man bakımından bu da mümkün değil
dir. Öte yandan Albert Dietrich. Münte
l]abü Şıvani'I-J:ıikme'de sözü edilen (s. 
20, 88) ve Hipokrat'ın talebeleri arasında 
sayılan Masergis'i Maserceveyh ile aynı 
kişi sanarak haksız yere eserin müellifini 
eleştirmiştir (Ef21 İng . ı. VI, 641) Halbuki 
ortada sadece bir isim benzerliği söz ko
nusudur ve aslında bu hatanın eseri neş
reden Douglas Morton Dunlop'tan kay
naklandığı anlaşılmaktadır ( EbQ Süley
man es-Sicistanl, s. 191 ). 

Eserleri . 1. Kitôbü Kuva'l-et'ime ve 
menô.fi'ihô ve mazarrihô. . z. Kitabü Ku
va'!-'a~a~ir ve menafi 'iha ve mazarri
ha. İbnü 'n-Nedim ve İbnü'I-Kıfti'nin ha
ber verdiği bu iki eser günümüze u laş

mamıştır. 3. Fi Ebdali'l-edviye ve ma 
ye~ilmü ma~ame gayrihi minha. Mu
adil ilaçlar hakkında yazılan bu küçük ri
sale günümüze kadar gelebilmiş ve ingi
lizce'ye tercüme edilmiştir (E/2 [İng . ı. VI, 
64 1) 4. Kitôb fi 'l- 'ay n . S. Kitô.b fi'l-ga
;:::a'. İbn EbG Usaybia 'nın zikrettiği bu iki 
eser zamanımıza ulaşmamıştır ('Uyünü '1-
enba' , s. 234). 6. Künnaş. Farmakolojiye 
dair olan bu eserin şimdiye kadar izine 
rastlanmamışsa da sonraki hekimlerin 
bundan büyük ölçüde yararlandığı anla
şılmaktadır. EbQ Bekir er-Razi, el-lfavi 
adlı eserinde "kale'l-yahQdi" (yahudi der ki) 
ibaresiyle Maserceveyh'e 171 yerde gön
derme yapmıştır (Sezgin, lll , 207). 
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ı 
MASERCİSi, Ebu Ali 

-, 

( ~rlA!f ..Jı: }!i ) 

Ebu All ei-Hüseyn b. Muhammed 
b. Ahmed ei-Masercisl en-Nisaburl 

(ö. 365/976) 

L 
Hadis hafızı. 

_ı 

297 (91 O) veya 298'de (911) Nişabur'da 
doğdu. Abdullah b. Mübarek'in azatlısı 
olan büyük dedesi muhaddis Ebu Ali Ha
san b. Ysa b. Masercis en-NisabGri'den do
layı bu nisbeyle anılmaktadır. ilmi gele
neğe sahip bir aileden gelen Masercisl, 
tahsiline bir hadis alimi olan dedesiyle 
Zühli'nin talebelerinden olan babasından 
temel İslami ilimleri öğrenerek başladı. 
İbn Huzeyme. Muhammed b. İshak es
Serrac ve İbnü'ş-Şarki gibi alimlerden 
hadis dinledi. 321 'de (933) başladığı ilmi 
seyahatleri sırasında İbn Ziyad en-Nisa
bGri ve İbnü'I-Mehamili'den, ayrıca Şam 
ve Irak'ta birçok alimden hadis rivayet 
etti. Daha sonra Mısır'a giderek orada 
uzun süre ikamet eden Masereisi pek çok 
rivayet derledi, fıkıh ve hadis konusunda 
eserler yazmaya başladı. İbn Şihab ez
Zühri'nin rivayet ettiği hadisleri bir araya 
getirdi ve onları çok iyi derecede ezber
ledi. Bundan dolayı kendisinin "ez-Züh
riyyü's-sagir" diye anıldığı belirtilmektedir. 

9 Receb 365 (13 Mart 976) tarihinde ve
fat eden Masercisi'nin cenaze namazını 
Şafii alimlerinden olan yeğeni Muham
med b. Ali el-Masereisi kıldırdı. Güvenilir 
bir muhaddis olarak kabul edilen Maser
cisi'yi, birlikte hadis müzakere ettikleri 
Hakim en-NisabGri kaydettiği rivayetle
rin çokluğunu ifade etmek üzere "asrı

nın gemisi" diye nitelendirmektedir. Ma
sercisi'nin naklettiği herhangi bir hadi
sin kendisine ulaşmadığını söyleyen Ze
hebi ona ait haberlerin Beyhaki'nin ki 
tapları arasında bulunabileceğini söyle
mektedir. 

Hakim en-NisabGri. Masercisi'nin kendi 
hattıyla 1300, müstensih kalemiyle 3000 
cüzü aşabilecek hacimde el-Müsnedü'I
kebir adıyla bir eser telif ettiğini ve bu 
genişlikte başka bir müsnedin yazılmadı
ğını belirtir. Zehebi bu eserin 1 SO cilt ka
dar olduğunu tahmin etmektedir (A'Ui
mü'n-nübeUi', XVI. 289; Bedran, IV. 355) . 

Masercisi'nin bundan başka, Buhari ve 
Müslim'in eJ-Cômi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'leri üzerine 
müstahrec türünde kaleme aldığı ve ta
mam layamadan öldüğü belirtilen eser
leri yanında el-Megazi ve 'I-~aba'il, el
Meşayil] ve el-Ebvab adlı çalışmaların
dan da bahsedilmektedir. 

MASERCiST, Ebü'I -Hasan 
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MASERCİSi, Ebü'l-Hasan 
( ~rlAlf ~ı}!i) 

Ebü'I-Hasen Muhammed 
b. Ali b. Sehl ei-Masercisl en-Nisaburı 

(ö. 384/994) 

Şafii fakihi. 
_ı 

Anne tarafından dedesi olan EbG Ali 
Hasan b. İsa b. Masercis en-NisabGri'den 
dolayı Masereisi nisbesiyle anılmıştır. Ön
ceden hıristiyan olan Hasan b. İsa. Ab
dullah b. Mübarek vasıtasıyla müslüman 
olduktan sonra İbnü'I-Mübarek başta ol
mak üzere İbn Uyeyne. Vekı~ . EbG Muaviye 
ed-Darir gibi muhaddislerden hadis din
ledi ve ilmiyle tanı n dı. Ahmed b. Hanbel, 
Buhari, Müslim, EbG Zür'a er-Razi ve 
Ebu Hatim er-Razi gibi muhaddisler de 
ondan hadis dinlediler (Nevevt, 1/2, s. 2 ı 3). 
Çocukları ve torunları Masereisi nisbesiy
le anılmıştır. 

Ebü'I-Hasan ei-Masercist 340'11 (951) 
yıllara kadar Nlşabur ve Hey'den başka 
Bağdat. Küfe, Basra. Hicaz. Kahire, Ha
lep ve Dımaşk'a ilim yolculukları yaparak 
zamanının önde gelen alimlerinden ders 
aldı. Ebu İshak ei-Mervezi'nin ilim mecli
sine katıldı ve onunla birlikte Kahire'ye 
gitti. Mervezi'nin vefatı üzerine Bağdat'a 
geçerek İbn EbQ Hüreyre'nin yardımcısı 
oldu ve onun meclisten ayrılmasından 
sonra derslerini idare etti. Hocaları ara
sında bunlardan başka dayısı Müemmil 
b. Hasan b. İsa b. Masercis ei-Masercisi. 
Mekki b. Abdan, Ebü'I-Hasan İbn Hazlem, 
Ebu Said İbnü 'I-A'rabl, Ebu Talib ömer 
b. Rebi' b. Süleyman ei-Haşşab. İbn Dase 
gibi alimler vardır. Ayrıca Müzeni ile Yu
nus b. Abdüla'la es-Sadeti'nin öğrencile
rinden ders aldığı zikredilir. 

344 (955) yılında Horasan'a dönen Ma
sercisi ölümüne kadar öğretimle meşgul 
oldu. Hakim en-NisabGri, Ebü't-Tayyib 
et-Taberi. EbQ Nuaym ei- İsfahani, İsmail 
b. Ahmed ei-Hiri ve İsmail b. Abdurrah
man es-SabGni onun en meşhur talebe
leridir. Horasan bölgesinde Şafiiler'in ön
de gelen imamlarından ve mezhebi en 
iyi bilenlerden kabul edilen Masereisi bazı 
kaynaklara göre yetmiş altı, kaynakların 
çoğu na ve talebesi Hakim en-Nisaburl'ye 
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