
Ilkiarına ve onunla beraber mücadeleleri
ne göre kendilerine maaş bağlanmıştır. 
Bu divanın Urve b. Zübeyr b. Awam, Eban 
b. Osman b. Affan, İbn Şihab ez-Zühri, 
Musa b. Ukbe, İbn İshak ve EbO Ma'şer 
es-Sindi gibi ilk megazi müellifleri tara
fından sözlü ve yazılı olarak nakledildiği 
anlaşılmaktadır. Ensab alimlerinin de fay
dalandığı divanı Vakıdi, Vaz'u 'Ömer ed
devavin ve taşnifü'l-~abii>il ve merati
biha ve ensabiha adlı eserinde (ibnü'n
Nedlm, s. lll) değerlendirmiş, bu çalış
ma, ashaba dair isim listelerini koruduğu 
gibi kabile esası göz önüne alınarak yazı
lacak tabakat kitaplarına öncülük etmiş
tir. Nitekim talebesi İbn Sa'd et-Tabal~ii
tü '1-kübra'sını divana göre tasnif etmiş , 

eserinin lll. cildine Bedir Gazvesi'ne katı
lan muhacirlerle başlamış. onları kabile
lerine göre sıraladıktan sonra ensardan 
Bedir Gazvesi'nde bulunanlara, bu gazve
ye katılmayan muhacir ve ensarla Mekke 
fethinden önce İslam'a girenlere işaret 
etmiştir. Sahabe hakkında bilgi veren ve 
neseb esasına göre yazılan Halife b. Hay
yat'ın Kitabü 't- Taba~at'ı, Belazürl'nin 
Ensabü'l-eşraf'ı ve İbn EbO Asım'ın el
AJ:ıad ve'J-meşani'siyle ensab konusun
daki belli başlı kitapların telifinde bu di
vanın etkisi olmuştur (EbO Ubeyd Kasım 
b. Sellam, neşredenin girişi, s. 195 vd. ) 

lll. (IX.) yüzyıldan itibaren hadis ravileri 
hakkında kaleme alınan eserlerde genel
likle sahabeye ayrılan bölümler bulunma
sına rağmen Kitabü AşJ:ıdbi'n-nebi ve 
Esma,ü'ş-şa]Jabe gibi eserler yazmış 
olan (DiA, vı. 371) Buhar!' den sonra saha
beye dair müstakil eserler kaleme alın
maya başlanmıştır. "Esmaü's-sahabe, ki
tabü's-sahabe, tarihu's-sahabe, mu'ce
mü's-sahabe. tesmiyetü ashabi'n-nebl" 
gibi adlarla anılan bu eserler arasında 
ma'rifetü's-sahabe adıyla telif edilenler 
dikkat çekmektedir. Ma'rifetü's-sahabe . 
türü çalışmalar genellikle bütün ashap 
hakkında bilgi vermek amacıyla kaleme 
alınan eserler olup EbO Bekir Ahmed b. 
Abdullah el-Berki (ö . 270/883) (Kettani, 
s. 127-128). Ebu MansOr ei-Baverdi (Keş
fü '?-?unun, ll, 1739}, E bO Abdullah İbn 
Mende (DiA, XX, 178), EbO Nuaym el-İs
fahani(a.g.e., X, 203). Müstağfirlve EbO 
Muhammed Abdullah b. Muhammed el
Kayseranl'nin (Keşfü';ç-;çunun, ır. 1739) 
Ma'riietü'ş-şa]Jabe'leri bunların belli 
başlılarıdır. Belli özellikleri olan ya da bir 
bölgeye yerleşen sahabYleri tanıtmak 
maksadıyla yazılan eserler de vardır. Hey
sem b. Adi'nin Men reva 'ani'n-nebi 
mine'ş-şal:ıabe ( İ bnü'n-Nedlm,s. ı 12}, 

Ali b. Medini'nin Ma'rifetü men nezele 
sa,ire'l-büldan mine'ş-şa]JQbe (Kettanl, 
s. 127) ve Abdüssamed b. Said el-Hımsl'
nin Men nezele Hımş mine'ş-şa]Jabe 
(Muhammed b. İbrahim eş-Şeybanl. s. 
2 3 ı ) adlı eserleri bu çalışmalar arasında 
sayı l abilir. 

Türün günümüze ulaşan en hacimli ki
tabı EbQ Nuaym el-İsfahanl'nin Ma'rife
tü'ş-şa]Jabe'sidir. Müellif eserinde mu
hacirleri ve ensarı tanıtıp onların fazi let
lerine işaret etmekte, Bedir Gazvesi ile 
Hudeybiye'de bulunanların sayısını ve de
ğerini gösteren rivayetleri sıralamakta, 

ashabın faziletlerine. özelliklerine ve sa
yılarına dair bilgiler nakletmekte. önce 
aşere- i mübeşşereyi ve adı Muhammed 
olanları ele almakta, ardından alfabetik 
sıraya göre diğer sahabileri tanıtmakta
dır. Kitabın sonunda künyesiyle bilinen
leri ve kadın sahabileri zikretmektedir. 
E bO Nuaym, her sahabi için onun nakletti
ği hadislerden veya hakkında rivayet edi
lenlerden örnekler vermekte, zaman za
man bunların sıhhatini değerlendirmek

tedir. Ma'rifetü'ş-şa]Jabe'nin mükem
mel bir nüshası iki cilthalinde günümüze 
kadar gelmiş (TSMK. lll. Ahmed, nr. 497). 

bu nüshanın başından itibaren Sevr es
Süleml'nin biyografisine kadar olan kıs
mını Muhammed Razi b. Hac Osman ya
yımlamıştır (I-lll, Medine-Ri ya d 1408/ 

ı 988). V. (Xl.) yüzyıla kadar telif edilen 
ma'rifetü's-sahabe türü eserler daha son
ra bütün sahabileri bir araya toplamayı 
hedef alan çalışmaların, özellikle de İbn 
Abdülber en-Nemerl'nin el-İstlab, İz
zeddin İbnü'l-Esir'in Üsdü'l-giibe ve İbn 
Hacer el-Askalanl'nin el-İşabe adlı eser
lerinin birinci derecede kaynağı olmuş
tur. 

Hadis usulüne dair eserler yazılmaya 
başlanınca salıabeyle ilgili teorik bilgiler 
bu eserlerde ma'rifetü's-sahabe başlığı 
altında verilmiştir. Bilindiği kadarıyla sa
habe hakkındaki bilgileri bir usul konusu 
olarak ili~ defa ele alan kişi Hakim en-Ni
sabQri olup bu bilgileri Ma'rifetü 'ulU.
mi'l-]Jadiş'inde "Ma'rifetü's-sahabe" 
başlığı altında özetlemiştir. İbnü's-Salah 
eş-ŞehrezOri ma'rifetü's-sahabe konusu
nu hadis ilimlerinden biri olarak ele al
mış. sahabeye dair daha önceki usul-i ha
dis kitaplarında verilen bilgileri genişlete
rek bu başlık altında kaydetmiştir ('Ulu
mü 'l-f:ı.adfş, s. 291-301 ). Ardından Nevevi 
İrşadü tullabi'l-J:ıa~ii,i]f'te (s. 193- ı 99). 

İbn Kesir İl]tişanı 'ulı1mi'l-J:ıadiş'te (Ah
med Muhammed Şakir, s. ı 79- ı 91}, Zey-
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nüddin el-lraki Fet}Ju'l-mugiş'te (s. 342-
365) ve SüyOtl Tedribü'r-ravi'de (ll, 206-
234) aynı metodu takip etmiştir. Fezailü's
sahabe konusu da ma'rifetü's-sahabenin 
bir dalıdır (b k. FEzA.iLÜ's-SAHABE). 
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Hakim en-Nisaburi'nin 
(ö. 405/1014) 

hadis usulüne dair eseri. 
L _j 

Ma'ritetü uşuli'l-}Jadiş olarak da anı
lan eser, bilindiği kadarıyla Ramhürmü
zi'nin el-Mu]Jaddişü'l-taşıl'ının ardın
dan hadis usulüne dair kaleme alınan 
ikinci çalışmadır. Hakim en-NisabOri, sün
net ilimleri konusunda insanların bilgisiz
ce konuşmasını ve bid'atlara dalmasını 
önlemek amacıyla telif etmeye karar ver
diğini söylediği bu eserinde usOl-i hadis 
ile ilgili elli iki konuya temas ederek ken
di dönemine kadar yazılan en geniş usul 
kitabını ortaya koymuştur. Hadis usulü 
konularının tam manasıyla şekillenmediği 
bir dönemde kaleme alınan eserde birta-
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kım usul meselelerine yer vermeyen mü
ellif bunları el-Med{ıal ii 'ilmi'J-]J.adiş 
(Beyrut-Halep ı 352/1 932) ve el-Med{ıal 
ila ma'rifeti'ş-Şa]J.i]J.ayn gibi eserlerin
de ele almıştır. incelediği usul konularını 
senedieriyle birlikte zikreden müellif, bu 
çalışmasında gerekli dikkati göstermeden 
hadis yazmaya kalkışan öğrencilere reh
berlik etmeyi hedeflemiştir (Ma'rifetü 
'ulümi'l-f:ıadiş, s. 1-2). Onun bu eserinde 
belli usul konularına yer vermemesi çalış
masının düzenli olmadığı eleştirisine yol 
açmıştır(Kettani, s. 314). 

Ma'rifetü 'ulCı.mi'l-]J.adi~{te her konu 
"nev'" başlığı altında açıklanmış ve sened, 
metin, rica! ilmi. hadis rivayet adabı gibi 
meseleler büyük ölçüde düzensiz bir şe
kilde sıralanmış. daha sonraları usul ko
nuları içinde yer almayan Hz. Peygam
ber'in gazveleri. çeşitli itikadl fırka men
suplarının değerlendirilmesi meseleleri 
de birer bölüm kabul edilmiştir. Hadis 
usulü konularını ullımü'l-hadls tabiriyle 
ifade eden ve bunu eserinin isminde kul
lanan ilk muhaddis muhtemelen Hakim 
en-Nisabürl'dir. Çalışmada başlıklar muh
tevayı yansıtacak şekilde ayrıntılı olarak 
konulmuş. hemen her meselede müelli
fin kanaati o bölümün sonunda açıklan
mıştır. Ancak tarif! er. terimierin yerleşip 
yaygınlaştığı ileriki dönemlerde olduğu 
gibi bütün yönleriyle ele alınmamıştır. 

İbn Haldün ve Tahir el-Cezairl gibi alim
ler eserin değeri üzerine önemli açıkla
malar yapmışlardır (Hatib el-Bağdadi, 
neşredenin g iri şi, s. 220). Bilhassa Tahir 
el-Cezairl Tevcihü'n-naz;ar'ında, Ma'ri
fetü 'ulCımi'l-]J.adiş'in henüz nadir yaz
malar arasında bulunduğu bir dönemde 
ondan uzun iktibaslar ve özetler yapmış 
{1, 182- 188). çeşitli açıklamalarda bulun
muş. hatta bunları kitabına dahil ettiği 
halde (I, 290-29 ı) çok yerde kaynağına 
işaret etmemiştir. 

Seyyid Muazzam Hüseyin Ma'rifetü 
'ulU.mi'l-]J.adiş'in sekiz nüshasını karşı

laştırarak eseri yayımlamış ( Haydarabad 
ı 935). daha sonra bu neşir esas alınarak 
kitabın birçok baskısı yapılmıştır (Kah i re 
ı 368/1 937; Beyrut ı 965; Medine- Beyrut 
I 397/1977 ofset baskı). Eser Ma'arif-i 
lfadiş adıyla Urduca'ya çevrilmiştir (tre. 
Ca 'fer Şah Phulvari, La hor ı 970). 

Ebu Nuaym ei-İsfahanl'nin el-M üstab
re c 'ala kitabi 'UIUmi'l-]J.adiş li'l-.Efa
kim adlı bir kitap kaleme aldığı belirtil
mektedir. Abdullah b. Süleym b. Selame 
es-Saidl Menhecü'l-.Efakim en-Nisabu
ri ii kitabihi Ma'rifeti 'ulı1mi'l-]J.adiş 
ve ta{J.rici'l-e]J.adişi'l-merfı1'a adıyla bir 
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yüksek lisans tezi hazırlamış (ı 408, Ca
miatü Ümmi'l-kura külliyyetü'ş-şeria). Mu
hammed b. İbrahim Lühaydan da Tertibü 
e]J.adişi Ma'rifeti 'ulCı.mi'l-]J.adiş ismiy
le eserdeki hadisler üzerine bir çalışma 
yapmış ve bunu Abdullah b. Zübeyr el
Humeydl'nin el-Müsned'i üzerine yaptığı 
çalışmasının sonunda yayımiarnıştır (Ri
yad 1408/1988). 
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MARİFi TEKKESİ 

İstanbul-Kartal' da 
Rifaiyye'nin Marifiyye kolunun asitanesi 

ve pir makamı olan tekke. 
L 

Karta! ilçesi Çavuşoğlu mahallesinde 
Ankara caddesi üzerinde yer alan tekke, 
Rifaiyye'nin Marifiyye kolunu tesis eden 
Seyyid Mehmed Marifi (ö . 1842) tarafın

dan kurulmuştur. Tevhidhane binasının 
mimari özellikleri tekkenin 1818 yılında 
yaptırıldığına ilişkin kayıtları destekle
mektedir. 1785 dolaylarında Mısır'dan is
tanbul'a gelerek tekkesini kurduğu riva
yet edilen Mehmed Marifi'nin tarikat ya
pılarının çoğunun tarihçesinde görüldü
ğü üzere başlangıçta tarikat faaliyetlerini 
evinde yürüttüğü , daha sonra aynı yere 
tam teşekküllü bir tekke inşa ettirdiği dü
şünülebilir. Nitekim halifelerinden Şeyh 
Ali Kuzu'nun 180S'ten önce Kasımpaşa'

da bir zaviye tesis etmiş olması. Kartal'
daki tarikat faaliyetinin asitanenin kuru
luşundan en az on üç yıl önce başladığını 
kanıtlamaktadır. 

Tevhidhane. türbe. harem. selamlık, 

derviş hücreleri, mutfak gibi birimlerden 
oluştuğu bilinen Marifi Tekkesi'nin bina
ları 1894 depreminde hasar görmüş, bu 
tarihten hemen sonra onarıma geçilmiş
tir. Tekkelerin kapatılmasının ( ı 92 5) ar
dından son şeyhin ailesi tarafından konut 

olarak kullanılmaya devam edilen harem 
dairesi dışındaki bölümler harap olmaya 
yüz tutmuş. 1940'tan sonra tevhidhane 
ve türbe hariç diğer birimler ortadan 
kalkmıştır. Saninin neslinden Mehmet 
Marifi Yalvaçtorunları 1964 civarında tev
hidhane ve türbeyi tamir ettirmiş, çevre 
sakinlerinin yardımıyla 1976'da tekrar 
onarılan tevhidhane bu tarihten itibaren 
cami olarak kullanılmaya başlanmış. 
1980'de türbe tekrar onarım geçirmiş, 
tevhidhaneye son cemaat yeri. minare ve 
şadırvan eklenmiştir. 

Eski İstanbul'un uzak banliyölerinden 
Karta!' ın güney sınırında Karta!- Pendik 
yolu üzerinde iskan alanının dışında tesis 
edilen ve yakın zamana kadar çevresi 
bostanlarla kaplı olan Marifi Tekkesi gü
nümüzde oldukça yoğun bir yerleşme do
kusuyla kuşatılmış bulunmaktadır. Tekke
nin yerinde daha önce gaziyan-ı Rum'
dan bu semte adını vermiş olan Karta! 
Baba'nın makamının bulunduğu rivayet 
edilir. Tevhidhane arsanın batısında An
kara caddesi üzerinde yer almakta. bu
nun kuzeyinde türbeyle küçük hazi re bu
lunmakta. ortadan kalkmış olan diğer 
birimlerin ise konumları tesbit edileme
mektedir. Ancak tevhidhanedeki kadın
lar mahfiline ait bağımsız girişin doğuya 
açılmasından hareketle harem dairesinin 
bu yönde bulunduğu söylenebilir. 

Dikdörtgen bir alanı (ı 0 ,30 x 8,80 m.) 
kaplayan tevhidhane iki katlı olup duvar
ları moloz taş ve tuğla ile örülmüş. üzeri 
kırma çatıyla kapatılmıştır. Aslında ala
turka kiremitlerle kaplı olması gereken 
çatı halen çinko levhalarla kaplıdır. Yapı 
ardiye olarak kullanılan bir bodrumun 
üzerine oturur. Tevhidhanenin planı, du
varların sınırladığı dikdörtgenin içine yer-
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