
MA'RiFETÜ ULÜMi'I -HADIS 

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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li] İBRAHiM HATİBOGLU 

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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leştiritmiş 6,30 m. çapında bir daireden 
meydana gelmektedir. Ayinlere tahsis 
edilmiş olan bu yuvarlak planlı kesim. 
mihrap-cümle kapısı ekseni üzerine ve 
mihraba teğet olarak yerleştirilmiştir. Ça
tı altında gizlenen bağdadl sıvalı kubbe 
iki kat yüksekliğindeki daire planlı bölü
mü taçlandırır. Dikdörtgenle daire arasın
da kalan ve ayin alanını üç yönden (batı. 
doğu ve kuzey) kuşatan iki katlı mahfille
rin sınırında eşit aralıklarla on ikişer adet 
ahşap dikme sıralanır. Her iki katta da 
ikisi mihrap duvarına gömülmüş bulunan 
bu dikmeler daire kesitli olup Oor niza
mında başlıklarla donatılmıştır. Zemin 
katta kuzey duvarının ekseninde sepet 
kulpu biçiminde bir kemere sahip olan 
giriş. güney duvarının ekseninde de ya
rım daire planlı ve yuvarlak kemerli mih
rap yer alır. Bu katta güney ve kuzey du
varlarında ikişer. batı ve doğu duvarların
da üçer. üst katta ise her duvarda ikişer 
pencere açılmış. bütün bu açıklıklar sepet 
kulpu biçiminde kemerlerle geçilmiştir. 
Tevhidhane binasında kullanılan kemer 
tipi. ayrıca yuvarlak kemer ve Oor niza
mında başlıklar. ll. Mahmud döneminde 
Osmanlı mimarisini etkilerneye başlayan 
Fransa kaynaklı empire üslObundan alın
mıştır. Yapıda hiçbir suslerneye yer veril
memiş olması da aynı üslübun etkisiyle 
açıklanabilir. 

Dış görünümüyle tek katlı sıradan bir 
konutu andıran türbe kagir duvarlı ve 

Marifi Tekkesi'nin semahane tarzındaki tevhidhanesinden 
bir görünüş 

kırma çatılı basit bir yapıdır. Dikdörtgen 
planlı (7 ,60 x 6,00 m.) esas türbe meka
nının kuzeyinde, yine dikdörtgen planlı 
( 2, 75 x ı ,60 m ) bir giriş bölümü bulunur. 
Sepet kulpu biçiminde kemerleri olan se
kiz adet pencereyle aydınlanan ve küçük 
bir mihrapla donatılmış bulunan türbe
de tekkenin dört postnişini, ayrıca ikinci 
postnişin Şeyh Ali Sabit Efendi'nin e~i 
Enlse Hanım. kızıŞerife Hadiye Hanım ve 
oğlu Şeyh Seyyid Ahmed-i Sayyad gömü
lüdür. Türbenin yanındaki küçük hazire
de tekkenin bazı mensupianna ait kabir
ler vardır. 

Tekkenin ortadan kalkmış bulunan bö
lümlerinin mimari özellikleri tesbit edile
memiştir. Ancak padişahlardan. tekke
nin zengin mensuplarından ve Evkaf Ne
zareti'nden gelen yardımlar sayesinde 
mutfağın bir imaret gibi faaliyet göster
diği. şeyh dairesi olarak anılan selamlığın 
büyük taş merdivenli geniş kapısı üzerin
de "Asitane-i Marifiyye" yazılı bir kitabe
nin bulunduğu bilinmektedir. 

Marifi Tekkesi'nin mimari açıdan en il
ginç yönü tevhidhanedeki ayin alanının 
yuvarlak planlı olarak tasarianınası ve on 
iki adet dikmeyle kuşatılmasıdır. On iki 
imamı sembolize eden bu düzenleme on 
iki terkli Rifaltac-ı şerifinde görüldüğü 
gibi Bektaşller'in kullandığı hemen bütün 
tarikat eşyasında. ayrıca bu tarikatın is
tanbul' daki en önerrili tesisi olan Merdi
venköy Tekkesi'nde meydan evinin tasa
rımında da karşımıza çıkmaktadır. 
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MARİKA 

(bk. HARİCİLER). 

Mariye bint Şem ' Cın el-Kıbtiyye 

(ö. 16/637) 

Hz. Peygamber'in cariyesi. 

__j 

-, 

__j 

Babası Mısır'ın Said bölgesinden ve K.ıb
tl denilen yerli halkındandır. Ancak onun 
aslen iranlı veya Rum olabileceği de kay
dedilmiş (Hamldullah, II, 745). annesinin 
hıristiyan bir Rum olduğu belirtilmiştir. 

MARiYE 

Hz. Peygamber. hicretin 7. (628) yılında 
komşu ülkelerin hükümdarlarını islami
yet'e davet etmeye başlayınca Bizans'ın 
İskenderiye valisi ve Mısır mukavkısı olan 
Cüreyc b. Mina'ya da Hatıb b. Ebü Beltea 
ile bir mektup gönderdi. Mektubu oku
yup ona değer verdiği. hatta benimseme
sine rağmen Bizans imparatorundan çe
kindiği için İslamiyet' i kabul etmediği ileri 
sürülen Cüreyc b. Mina (Belazürl, 1, 449). 

ResOl-i Ekrem'e yazdığı cevabi mektupla 
birlikte cariyelerinden Mariye ile kız kar
deşi Slrln'i, bir rivayete göre de bunlarla 
birlikte başka iki cariyeyi (Taber1, II, 128). 
Mariye'nin amcasının oğlu Me'bür adlı ha
dım ağasını. ayrıca 1 000 miskal altın. kıy
metli elbiseler. kumaşlar. güzel kokular, 
bir merkep, bir katır (bk. DÜLDÜL) vb. he
diyeler yolladı. 

Hatıb b. Ebü Beltea' nın Medine'ye dö
nerken yanındakilere islamiyet'i anlattı
ğı, Mariye ile Slrln'in müslüman olduğu, 
Me'bür'un ise daha sonra ResOl-i Ekrem 
hayattayken islamiyet'i kabul ettiği veya 
Mariye ile Slrln'in Medine'de Hz. Peygam
ber'in tebliği üzerine islam'a girdiği zik
redilmektedir (İbn Sa'd, I, 134; Zübeyr b. 
Bekkar, s. 56). Resuluilah Mariye'yi kendi
ne cariye olarak aldı. Slrln'i de şair Hassan 
b. Sabit' e hediye etti. Mariye bir müddet 
Ümmü Süleym bint Milhan'ın (bazı kay~ 
naklara göre Harise b. Nu 'man) evinde 
misafir edildi, ardından Medine'nin Avali 
(Aliye) semtindeki Kuf bölgesinde bulu
nan bir eve yerleştirildi. 

Bazı kötü niyetli kimselerin (Şia'ya gö
re Hz. Aişe'ni n, bk. Şeyh Müfld, s. 5) Mari
ye ile onun hizmetinde bulunan bir Kıbtt 
veya Mısır'dan birlikte geldikleri hadım 
köle hakkında dedikodu çıkarması üzeri
ne Resuluilah bu iddiayı araştırmak için 
Hz. Ali'yi görevlendirdi; Kıbti'nin de ha
dım olduğu ortaya çıkınca dedikodu ka
pandı . Hz. Hatice dışında hiçbir hanımın
dan çocuğu olmayan ResGl-i Ekrem'in 8 
yılının Zilhicce ayında (Nisan 630) Mariye'
den bir erkek çocuğu dünyaya gelince (b k. 
İBRAHiM) Mariye ümmüveled statüsüne 
geçerek hürriyetine kavuştu. 

Güzel bir hanım olduğu belirtilen Ma
riye'ye ResOl-i Ekrem'in ilgi göstermesi 
başta Hz. Aişe olmak üzere diğer eşleri
nin kiskanmasına yol açtı. Bir defasında 
Hafsa. evinde bulunmadığı sırada Resü
lullah'ın orada Mariye ile beraber oldu
ğunu öğrenince çok üzülmüş. Hz. Pey
gamber de bu konuyu kapatmasını tem
bih ederek artık Mariye'yi kendine haram 
kıldığına dair yemin etmişti. Bunu Pey
gamber hanımları için bir müjde kabul 
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