
Hanefiler. imamiyye ve Hanbelller'den bir 
grup sahih kabul ederken diğerleri konu
yu varis lehine ikrarda bulunma çerçeve
sinde değerlendirmişlerdir. Hastanın zev
cesi lehine mehir ikrarın ı Malikller töh
metle bağlantılı olarak değerlendirirken 
cumhur mehr-i mis! sınırındaki ikrarın 
sahih olduğu görüşündedir. 

Evlenme ve Boşanma. Ölüm hastasının 
evlenmesi, yabancı bir kadını mirasçı ve 
mehir alacaklısı yaparak varisiere zarar 
verme kastıyla da olabileceğinden fakih
ler arasında tartışma konusu olmuş, ço
ğunluk böyle bir ihtimali değil dışa vuru
lan irade beyanını esas alarak mehr-i mi
sille yapılan böyle bir evliliği sahih gör
müş, aralarında miras hükümlerinin ce
reyan edeceğini söylemiştir. Mehr-i misli 
aşan kısmın ödenmesi varisierin rızasına 
bağlıdır. imam Malik'e göre ise burada 
artık kastın esas alınması gerekir, onun 
için de bu nikah fasittir; aralarında miras 
hükümleri cereyan etmez. Ölüm hasta
sının boşaması gerçek boşama iradesiyle 
yapılmış olabileceği gibi eşini mirastan 
mahrum etmek maksadıyla da yapılmış 
olabilir. Bu ikinci durumu hayli yüksek bir 
ihtimal olarak gören fakihler, eşini boşa
yan hastanın tatakını geçerli kabul etmiş
se de boşama hakkını kötüye kullanma
sını önleyici bazıtedbirler getirmeye ça
lışmışlardır. Buna göre, mesela hasta ka
rısını ric'i tatakla başar ve iddet içinde ve
fat ederse kadın kocasına mirasçı olur. 
Boşama bain tatakla yapılmışsa cumhura 
göre iddeti içinde, Hanbeliler'e göre baş
ka birisiyle evlenmedikçe, Malil<iler'e gö
re ise iddeti sona ersin veya ermesin, id
det sonrasında evlensin veya evlenmesi n 
kocasına mirasçı olur. 
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MARCOPOLO 
(ö. 1324) 

Batı dünyasına 

Asya ve Uzakdoğu'yu tanıtan 
Venedikli seyyah. 

_j 

Hayatı ve seyahatleri hakkındaki bilgi
ler kesinlik kazanmamış olmakla birlikte 
1254 'te Venedik'te doğduğu ve tüccar bir 
aileye mensup bulunduğu belirtilir. Ba
bası Nicolô ve amcası Mattea İstanbul, Kı
rım, Volga bölgesi, Bulgar ve Saray şehir
leriyle iran'dan Çin'e uzanan kesimde ti
cari faaliyette bulunmuşlar, 1260-1269 
yıllarındaki seyahatleriyle Pekin'e ulaşıp 
Kubilay ile görüşmüşlerdi. Ülkelerine dön
dükten iki yıl sonra Papa Gregario tara
fından tekrar Pekin'e gönderildiklerinde 
yanlarına Marea Polo ile iki de misyoner 
aldılar. 1271-1274 yılları arasında sürdü
rülen bu seyahat esnasında Kubilay Han 
onları yazlık sarayında kabul etti. Küçük 
yaşta bulunan Marea Po lo burada mahal
li dilleri öğrendi, birçok olaya şahit oldu. 
Bu arada bazı resmi görevler üstlendi. 
1292'de ailesiyle birlikte dönüş yolculu
ğuna başladı. On dört gemi ve 700 mü
rettebattan oluşan filo on beş ay sonra 
İran körfezindeki Hürmüz Limanı'na ulaş
tı. Burada. Kubilay Han tarafındanArgun 
Han'a gönderilen PrensesCocacin'e (Mo
ğolca'sı Kökeçin 1 mavi) saraya kadar re
fakat ettiler ve Argun Han öldüğü için 
Gazan Han'a misafir oldular. 1295 yılın
da Venedik şehrine dönen grubu ahali 
büyük bir merakla karşıladıysa da onla-

MARCO POLO 

rm anlattıklarını hiçbir şekilde dikkate al
madı. 

Venedikliler ile Cenovalılar arasında 
1298'de savaş patlak verince Marea Polo 
askere alındı. Curzola savaşı denilen çar
pışma sonucunda yenilen donanınası ile 
birlikte esir edilip zindana atıldı. Aynı ko
ğuşta bulunan Pisalı Rustichello adındaki 
bir esir, ondan dinlediklerini 1299 yılında 
beraberce tahliye olmalarının ardından 
kaleme aldı. Eser devri n en çok okunan 
yazı dili olan Fransızca ile yazılmıştı. Mar
co Po lo ülkesinde evlendi ve üç çocuk sa
hibi oldu; babası Nicolo 1300'de, kendisi 
1324'te öldü ve San Lorenzo Kilisesi'ne 
gömüldü. Yaşadığı evi Venedik Belediyesi 
muhafaza edip mahalleye de adını verdi. 

Marea Palo'nun seyahati sırasındaki 
gözlemlerini ihtiva eden ve Batı 'da ede
biyat , kültür ve doğubilim alanlarında 
önemli bir yere sahip olan eserin asıl met
ni hünüz ele geçmemiştir. İtalyanlar ese
ri Il Milione (Millone) başlığıyla anarlar 
ve bu ismi ataları arasında bulunan Emil
ione adlı bir kişiye dayandırırlar. Fransız

ca adı Le divisament dau monde olup 
mevcut en eski tarihli metin bu dildedir. 
İngilizler, XIX. yüzyıl boyunca Hakluyt 
Society serisi içinde bu seyyahın eserini 
kendi dillerine kazandırmışlardır. Marea 
Poto'nun kitabı bir seyahatname özelliği 
taşır. Gezip gördüğü yerlerin iktisadi, zi
rai, ticari zenginliğini anlatan Marea Po! o 
idari sistemlere dair bilgiler verir. Yer yer 
olağan üstü olaylarla süslenen eserde di
ğer bazı seyyah, tüccar ve misyonerler 
tarafından yazılan kitaplardan iktibasla
rın bulunması metnin gerçekleri yansıt
ması konusunda tartışmalara yol açmış
tır. Ayrıca Çin Seddi ve çay hakkında hiç
bir bilginin mevcut olmaması araştırma
cılarca garip karşılanmıştır. Hatta Marea 
Palo'nun Çin'e hiç gitmediği ve eserde 
yer alan bilgilerin tamamen uydurma bir 
özellik taşıdığı iddia edilmiştir. 

Mar co 
Palo'nun 

seyahatnamesinin 
1477 yılı 

baskısında 

bulunan 
tasviri 

(M. H. Şakiroglu 
fotograf 

arşivi} 
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MARCO POLO 

Marea Palo'nun sevahatnamesindeki tasvirlerden iki ömek 

Seyahatnarnede özellikle Türk ve İslam 
alemi hakkında yer alan özlü bilgiler dik
kat çekicidir. Yola çıktıktan sonra Marco 
Polo ve yanındakiler, Laiazzo (günümüzde 
adı Yumurtalık, tarihi ve resmi adı Ayas) 
Limanı 'ndan karaya çıkıp bugünkü Gü
neydoğu Anadolu topraklarını geçmiş
lerdir; bu bölge eserde 1\.ırcomannia viia
yeti olarak anılmıştır. Hayvancılıkla ge
çinen bölge halkının dünyanın en güzel 
ipek halılarını dokudukları anlatılır; bu 
arada Ermeniler'le Rumlar'ın ticaret ve 
zanaatla uğraştıkları kaydedilir. Erzin
can'da mükemmel "buchareme" (Buha
ra işi) ve "bambagia" (pamuk) imal edil
diği belirtHip Gürcistan sınırında bir yer
de Hz. Nuh'un gemisinin bulunduğu ya
zılır. Bu arada Akkoyunlular ile Karako
yunlular adasındaki çatışmalar aktarılır. 
Daha sonra iran'a girilir ve bütün Orta 
Asya katedilir. iran'ın Tebriz şehri ve di
ğer büyük şehirleri aniatılıp Hz. İsa'nın 
doğumunu haber veren üç büyücü riva
yeti nakledilir. Hürmüz, Yezd ve Kirman 
geçilip, Orta Asya'da "dünyanın çatısı" Pa
mir'le karşılaşılır. Gobi çölü aşılır, Moğo

listan ve Türkistan'a in ilir ve 1275 yılında 
Kubilay Han'ın huzuruna çıkılır. Marco Po
lo'nun bu ülkede on yedi yıl süren ikame
ti hakkında verdiği mallımat eserin esas 
konusunu teşkil eder. Devrin hükümda
rının devlet merkezi ve diğer bölgeler 
hakkında bilgi aktarılır. Ticari mallarla 
insanların faydalandıkları bitkiler, yiye-
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cekler ve içeceklerden söz edilir. Zipangu 
(Zipagu) diye adlandırılan Japonya hakkın

da ilginç notlara yer verilir. Marco Polo 
ailesinin dönüş güzergahı, Çin sahilinden 
deniz yoluyla İran körfezi ve oradan kara 
yoluyla Trabzon ve tekrar denizden İstan
bul, Eğriboz adası ve Venedik'tir. 

istinsah edilen çeşitli dillerdeki yazma 
nüshalardan sonra matbaanın Venedik 
şehrinde kurulmasını takip eden yıllardan 
başlayarak çok sayıda basılı metin oluş
muştur. Bir kısım yazmalar için minyatür
ler, basılı kitaplar için gravürler hazırlan
mıştır (bunların dökümü için bk. Watana
be, Marea Po lo Bibliography 1 ı 4 77-19831, 
tür.yer.) . Verdiği bilgiler Geç Ortaçağ Av
rupası'nda çok ilgi çeken ve hayali, zen
gin Doğu ve Uzakdoğu imajının oluşma
sında büyük rolü olan kitap günümüze 
gelinceye kadar çeşitli yönleriyle incelen
miştir. Dil, edebiyat ve kültür uzmanları, 
Marea Polo'dan kalma metinlerin tas
nif ve nitelendirilmesi üzerinde durarak 
asıl nüshaya en yakın bir metin elde et
meye çalışmışlardır. 1928'de Luigi Fos
colo Benedetto tarafından büyük ölçüde 
tasnifi yapılan bu incelemelerin 1975 yı 

lında yeni bir şeklini Valeria Bertolucci 
Pizzorusso ortaya koymuştur. Ayrıca eser
de Türkçe ve Türk alemiyle ilgili mallı
matı toplayan Giorgio R. Cardona tahlili 
bir dizinini hazırlarken bütün neşriyatı 
bir araya getirmiştir (aş. bk.). Marea Po
lo ve eseri Türk araştırmacıları arasında 
da ilgi görmüş ve Batı dillerine yapılan 
çevirileri aracılığı ile kullanılmıştır. Ancak 

Mar eo Palo'nun seyahatlerinin güzergahını gösteren harita 

metnin tamamının ilmi usullere uygun 
ve tamamlayıcı notlarla Türkçe'ye bir ter
cümesi henüz yapılmamıştır. H. Yule ta
rafından neşri gerçekleştirilen İngilizce 
metniyle Fransızca'ya aktarılan metin
lerden bazı kayıtlar iktibas edilmiş ve 
bazı eksik çeviriler yapılmıştır. 

Neşirleri. Milione, versione tascana 
del Trecento, Edizione critica a cura di 
Valeria Bertolucci Pizzorusso. Indice 
ragionato di Giorgio R. Cardona, Mila
na 1975; II Milione Introduzione e not e 
di Marcello Ciccuto can un saggio di 
Anthony Burgess e le miniature a col
ori del cadice di Oxiord (Milano ı982}; 
Milione, a cura di Ettore Mazzali, (Mi
lano ı 982}; Il Milione veneto (a cu ra di 
A. Barbieri- A. Andreose; Venezia 1999); 

M. G. Pauthier, Le livre de Marea Polo 
citoyen de Venise conseiller prive et 
commis saire imperial de Khoubilai
Khan: Redige en français sous sa 
dictee en 1298 par Rusticien de Pise, 
publie pour la premiere lois d'apres 
trois manuscrits inedits de la Biblio
theque Imperial de Paris, presentant 
la reduction primitive du Livre, revue 
par Marc Pal, lui-meme et donnee par 
lui, en 1302, a Thiebault de Cepoy, ac
compagnee de variantes, de I'exlica-

. tion des motz hors d'usage (Paris 1865); 

The Book of sir Marco Polo (translated
ed. H. Yule; London ı903, third edition}; 
H. Cordier, Sir Marco Polo (London ı 920); 

II Milione Prima edizione integrale a 
cura di Luigi FoscoloBenedetto (Firen-



ze ı 928); P. V. de la Blache, Marea Palo'
nun Seyahati, Avrupa ile Asya'nın Mü
nasebatı (tre. Emiroğlu Ziya; istanbul 
ı 93 2); C. Mo u! e- P. Pelliot, Mar co Polo. 
The Description ot the World I-II (Lon
don ı 938); Fuad Carım. Marea Polo ve 
İbn Batuta: Yazdıklarının Çoğu Türk
ler'le İlgili Dünyanın En Önemli İki 
Seyyahı (istanbul 1966); Ömer Güngö
ren, Marea Palonun Geziler Kitabı (is
tanbul 1985); R. M. Ruggeri, Marea Po
lo . Il Milione Introduzione, edizione 
del testo tascana ("Ottimo") no te illus
trative, esegetiche, linguistiche, re per
tari onomastici e lessicali ( Fi renze 
ı 986);J. Larner. Marea Polo and the Dis
covery ot the World (New Have n I 999). 
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MARÇAIS, Georges 
(1876- ı 962) 

Fransız şarkiyatçısı . 
_j 

Rennes'de doğdu; Breton as1ll1dır. Yük
sek öğrenimini Paris Güzel Sanatlar Ens
titüsü'nde tamamladı. Doktorasını yap
tıktan sonra 191 9'da Cezayir Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi İslam Eserleri Kür
süsü'ne öğretim üyesi olarak tayin edildi 
ve bu görevini 1944 yılına kadar yürüttü. 
1931'de ayrıca üniversiteye bağlı Doğu 
Araştırmaları Enstitüsü'nün müdürlü
ğüne getirildi. Yazarlar ve Edebiyatçılar 
Birliği ile Fransız Enstitüsü Güzel Sanat-

lar Akademisi'ne üye seçildi. Yetiştirdiği 
öğrencileri ve meslektaşları, onun 80. yaş 
günü için ı. cildi kendi makalelerinden 
oluşturulan iki ciltlik bir armağan kitabı 
yayımiadılar (bk bi bl.) 20 Mayıs 1962 ta
rihinde öldü. Mütevazi. cömert ve çalış
kan kişiliğiyle tanınmıştır. 

Georges Marçais. Batı İslam medeni
yeti uzmanıydı. Kuzey Afrika'daki müslü
man millet ve devletlerinin tarihi, poli
tik, sosyal, ekonomik ve kültürel yapıları 
üzerine çalışmış. bu konularla ilgili birçok 
kitap ve makale yazmıştır. Bu çalışmala
rında Marçais özellikle Kuzey Afrika'nın 
mimarisini. küçük el sanatlarını. doku
ma, giyim, hat, süsleme, halıcılık ve min
yatürcülüğünü mahalli nitelikleri ve yö
resel özellikleriyle ele alıp tanıtmış. böy
lece Batı İslam medeniyetine ait öz de
ğerlerin ortaya çıkarılmasına önemli kat
kılarda bulunmuştur. 

Eserleri. 1. Monuments arabes de 
Tlemcen (Paris ı 903) Tilimsan'daki Arap 
mimarisi üzerine ağabeyi William Mar
çais'in de yardımıyla hazırladığı ilk kita
bıdır. 2. La mosquee de Walid aDamas 
(1906). Şam'da Emevi Halifesi Velid b. 
Abdülmelik tarafından yaptırılan Eme
viyye Camii hakkındadır. 3. Les arabes 
en Berberie du XI" au XIV" siecle 
(Constantin-Paris 1913). ·Xl -XIV. yüzyıllar 
arasında Berberi bölgesinde yaşayan 
Araplar'ı incelediği doktora tezidir. 4. 
Manuel d'art musulman, l'architectu
re, I-II (Paris ı 926- ı 927) . Kuzey Afrika 
küçük el sanatlarını ve mimarisini ay
rıntılı biçimde inceleyen önemli bir kay
naktır. Eser daha sonra gözden geçirile
rek genişletilmiş ve L'architecture mu
sulmane d'occident adıyla yeniden 
basılmıştır (Paris ı 954). S. Le costume 
musulman d'Alger (Paris ı 930). Cezayir 
müslümanlarının giyim tarzı hakkın dadır. 
6. La Berberie musulmane et l'orient 
au moyen-age (Paris ı 946). Doktora te
zinde incelediği konulardan birçoğunu 
yeniden ele alıp değerlendirdiği ve Orta
çağ Kuzey Afrikası ile Doğu İslam dünya
sını mukayese ettiği bir çalışmadır. 7. 
Algerie medievale. Monuments et 
paysages historiques (Paris ı 957). Orta
çağ Cezayiri'nin tarihi görünümü ve abi
deleri hakkındadır. 8. Les bijoux mu
sulmans de l'Atrique du nord (Alger 
1958). Kuzey Afrika kuyumculuğu ve ta
kılarıyla ilgilidir. 9. Villes et campagnes 
d'Algerie, album (Paris I 958). Cezayir'in 
kırsal kesimlerini fotoğraftarla tanıtan bir 
albümdür. 1 O. La miniature musulmane 
(Al ger I 960). 11. L'art musulman (Paris 
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ı 962). Kuzey Afrika ağırlıklı olarak genel 
anlamda İslam sanatını inceler (ı 955'e 
kadar bası l an eserleri nin tam listesi için 
bk. Melanges d'histoire, I [I 957 1. s. 257-
260; I 955'ten sonraki eserlerini kapsayan 
ek liste için bk. Brunschvig, XII I [ı 964[. s. 
3-4). 
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MARDiN 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu il. 

_j 

Mardin -Midyat eşiğinin güney yamaç
Iarı üzerinde, Yukarı Dicle havzasını el
Cezire ovasına bağlayan en elverişli geçit 
yerinde İran, Azerbaycan ve Anadolu'dan 
gelip Suriye, ei-Cezlre ve lrak'a giden ka
dim yollara hakim bir konumda denizden 
1 000-11 00 m. yükseklikte bir sırt üzerin
de kurulmuştur. Şehrin 1 00 m. kadar yu
karısında heybetli kalesi bulunur. 

Tarih. el-Cezire'nin Diyarbekir bölgesin
de yer alan şehrin ne zaman ve nasıl ku
rulduğu hakkında kesin bilgi yoktur. Mar
din adı Süryanice kaynaklarda Marde. 
Arapça kaynaklarda Maridin şeklinde kay
dedilir. Kelimenin menşei hakkında farklı 
görüşler ileri sürülmektedir. Modern araş
tırmacılar Mardin kelimesinin savaşçı bir 
kavim olan Mardeler'le ilgili olduğunu, 
Mardeler'in İran hükümdarlarından Er
deşir (226-240) tarafından burayayerleş
tirildiğini zikreder. Mardin'in gerçek adı
nın Merdin olarak halk arasında şöhret 
bulduğu ve "kaleler" anlamına geldiği de 
öne sürülen görüşler arasındadır. Bu adın, 
şehrin tabii savunma yeri olma ve gözet
lerne faaliyetlerini yapmaya uygun bulun
ma özellikleriyle ilgili olması muhtemel
dir. Şehrin bugünkü adı Arapça kaynak
larda geçen Marictin'den gelmiştir. Ticari 
ve askeri bakımdan önemli bir konuma 
sahip olmasına rağmen adına İlkçağ kay
naklarında rastlanmamaktadır. Mardin 
adı ilk defa milattan sonra IV. yüzyıl Ro
ma tarihçilerinden Ammianus Marcelli
nus'ta geçmektedir. İslamiyet'in bölgeye 
yayılışına kadar olan dönemde Mardin 
ikinci derecede bir kale konumunda kal 
mıştır. Nitekim lustinianos döneminin 
(527-565) ünlü tarihçisi Prokopios, şehri 
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