
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). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ne/ Centenario della nascita di Marco Po/o, 
Venezia 1955; P. Pelliot. Notes on Marea Po/o, 
Paris 1959; H. Watanabe, "Marea Polo Bibliog
rafi", Bunken, Tokyo 1963, X, 24-38; a.mlf .. 
Marco Polo Bibliography (1477-1983), Tokyo 
1986; L. Olschki, L 'Asia di Marea Po/o fntroduz
ione allalettura e al/o studio del Milione, Ven
ezia 1978; Marco Po/o, Venezia e l 'Oriente, Mi
lano 1981; A. M. Piemontese. Bibliografia ltal
iana del/'Iran (1462 -1982), Napali 1982,1, 137-
140, 175; ll , 867; F. Brunello. Marea Polo e le 
merci dell'Oriente, Vicenza 1986; R. M. della 
Rocca, "Sulle orme di Marea Polo", ltalia che 
scriue,sy. 31 (1954). s. 12-122;0. Tucci. "Mar
co Polo", a·.e., s. 107-112; R. Almagia, "1mpor
tanza geografıea del viaggio di Marea Po lo". 
a.e., s. 113-115; G. Scognamillo. "Saggio di bib
liografıa poliana", a .e., s. 143-148; Mahmut H. 
Şak.iroğ lu . "Venedikli Seyyah Marea Polo ve 
Eseri (Hakkında Yapılan En Yeni Metin Neşri 
Vesilesiyle)", Erdem, Vl/17, Ankara 1990, ·s. 
587 -602; liırgut Akpınar. "Yüzyıllardır Dünya
yı Aldatan Venedikli Marea Polo Çin'i Gördü 
Mü?", TT, XXXV/209 (2001). s. 335-338; U. Tuc
ei. "Illibro di Marea Polo tra fılologia e infor
matiea", S tu di Veneziani, XLIII, Venezia 2002, 
s . 77 -93; C. Errera. "Marea Po lo". Enciclopedia 
ltaliana, Roma 1935, XXVII, 719-723. 
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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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