
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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MARiYE 

eden Hafsa durumu Hz. Aişe'ye haber 
verince ResOl-i Ekrem'e hitaben, eşierini 
memnun etmek için Allah'ın helal kıldı
ğını kendisine haram kılmasını doğru bul
mayan ayetler (et-Tahrlm 66/1-2) nazil ol
muştur (Ebu Davud,s. 201-202). Bu ayet
lerin, Hz. Peygamber'in diğer eşi Zeyneb 
bint Cahş'ın evinde bal şerbeti içmesini 
kıskanan hanımiarına balı kendisine ha
ram kıldığını söylemesi üzerine indiği de 
kaydedilmiş (Buhar!, "Tefslr", 66/1 ), bu 
arada her iki olayın da ayetin nüzOI sebebi 
olabileceği belirtilmiştir (İbn Hacer. Fet
/:ıu'l-barf, Vlll, 525). 

Mariye Medine'de vefat etti, cenaze na
mazı Hz. Ömer tarafından kıldınld ıktan 
sonra Cennetü'l-baki'de defnedildi. Ma
riye dolayısıyla Mısırlılar'ı kendine hısım 
kabul eden Resul-i Ekrem. ileride Mısır 
fethedildiği zaman halkına iyi davranıl
masını tavsiye etmiş (Müslim . "Feza'i
lü'ş-şal:ıabe", 226, 227) ve bu tavsiyesi 
yerine getirilmiştir. 
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[i;] AYNUR URALER 

MARTIM, Raymundus 
(1230 - 1284) 

İspanyol şarkiyatçısı, 
Oorniniken misyoner. 

_j 

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Subi
rats'ta doğdu ve Oorniniken misyoner
rahibi olarak yetişti; bu arada iyi derece
de Arapça ve İ branice öğrendi . 1250 yı
lında kendisine. görevlerini başarıyla 
gerçekleştirip İslam'a karşı daha iyi mü
cadele edebilmeleri için misyoner-rahip-
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!ere müslüman dillerinin öğretilmesi ge
rektiğine inanan tarikat liderleri tarafın
dan bu amaçla araştırma ve çalışma yap
ma görevi verildi. Bunun üzerine o sırada 
hıristiyanlarla iyi ilişkiler içinde olan ve 
topraklarında faaliyet göstermelerine, 
konsolosluklar açınalarına izin veren Haf
siler'in yönetimindeki Tunus'a gitti ve bu
rada misyonerler için bir Arapça okulu aç
tı. 1264 'te yahudilerin elindeki mevcut ki
tapları incelemek için kurulan komisyona 
üye seçildi. 1270'te Fransa Kralı IX. Louis'
nin Tunus'a karşı başlattığı VIII. Haçlı Se
feri'nde kraliyet danışmanı olarak görev 
aldı. 1281 'de Barcelona'daki İbranice oku
luna öğretmen tayin edildi ve üç yıl sonra 
bu şehirde öldü. Arapça. İbranice, Kelda
nlce, Grekçe ve Latince bilen Martini, Tev
rat ve diğer yahudi kutsal kaynakları ile 
Kur'an üzerine incelemeler yaptı. Şa.f:ıi]J.-i 
Bu]].arive Şa}J.i]J. -i Müslim'e, İslam dü
şüncesine, özellikle İ slam felsefesine ve 
kelama vakıf olan Martini İbn Sina, Gazza
!1, İbn Rüşd ve Fahreddin er-Razi gibi alim 
ve filozofların eserlerini incelemiş, onlar
dan etkilenmiş ve bazı görüşlerini temel
lendirmede bu eserlerden faydalanmış

tır. 

Eserleri. 1. Pugio Fidei adversus 
Ma uras et Judaeus. 1278 yılında Latin
ce ve İbranice olarak kaleme alınan eser 
hıristiyan akaidinin savunmasıdır ve Do
miniken tarikatı üyeleri için bir el kitabı 
mahiyetinde hazırlanmıştır. Özellikle ya
hudilerin Hz. İsa'nın mesihliğine ve teslls 
inancına yönelttikleri eleştirilere karşı bir 
savunma olan çalışmadaAhd-i Atik baş
ta olmak üzere Mişna ve Midraş gibi ya
hudi kaynaklarından pasajlar aktarılarak 

hıristiyan görüşleri t emellendirilmeye ça
lışılmıştır. Bunların dışında İslam kaynak
larına da başvurulmuş ve Meryem'in 
peygamberi karakterine delil olması için 
bazı ayetlere dayanıldığı gibi Meryem'den 
ve Hz. İsa'dan bahseden hadisiere de yer 
verilmiştir. Bazı bölümlerde ise Allah
alem il işkisi, ahiret ve nefsin ölümsüzlü
ğü gibi metafizik konularına temas edi
lerek bu çerçevede İbn Sina'nın e1-İşarat 
ve 't-tenbihat'ı , Gazzal'i'nin e1-Münlm; 
mine' ğ- çlalCıl'i, Tehatütü '1-teJCısife'si, 

Mişkatü '1-envar'ı ve Mizanü '1- 'amel'i, 
İbn Rüşd'ün Tehdfütü Tehdfüti'l-feJCısi
fe'si ve Fahreddin er-Raz'i'nin el-MebCı]J.i
şü'l-meşri.(uyye'sinden temel referans 
kitapları olarak faydalanılmıştır. Eser ilk 
defa Joseph de Voisin'in mukaddimesi 
ve notlarıyla birlikte neşredilmiş (Paris 
ı 651). daha sonra J. B. Carpzov tarafın-

dan ilavelerle birlikte tekrar basılmıştır 
(Leipzig 1 687). Z. Explanatio symbo1i 
aposto1orum ad edita fide1ium insti
tutionem. Resullerin görevleri hakkında 
olan eseri James March yayımiarnıştır 
( Bareelona ı 908). 3. Sılret ün mu'arıza 
1i'l-J>.ur ' an. Adından, Kur'an'daki bir sG
renin benzerinin ortaya konulmasına ça
lışıldığı anlaşı lan eser günümüze ulaşma
mıştır (Abdurrahman Be devi, s. 21 4-215). 

4. Capistrum Judaeorum. Yahudilik'le 
ilgili olup zamanımıza intikal etmemiştir. 
Bunların dışında Martini'ye bazı kitaplar 
atfedilmekteyse de bunların ona aidiyeti 
şüphelidir (New Catholic Encyclopedia, 
XII, 104). 
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Iii ÖMER MAHİR ALPER 

MART O LOS 

Osmanlı askeri teşkilatında 
çeşitli hizmetler gören 

özel bir sınıf. 
_j 

Bazı kaynaklarda martoloz, martiloz 
vb. şekillerde yazılan kelime, Bizans İm
paratorluğu'nda bir milis kuwetinin adı 
olan arınatolos veya amartolosa bağla
mr. Osmanlı askeri grupları içine ilk defa 
ne zaman girdiği bilinmemekle birlikte 
bunun oldukça erken bir tarihte gerçek
leşmiş bulunduğu kabul edilir ve kesin 
hatlarıyla ll. Murad zamanında 1421-
1438 yılları arasında ortaya çıktığı belirti
lir. Bazı Osmanlı kroniklerinde Osman Ga
zi'nin inegöl tekfuruna karşı giriştiği ha
rekat sırasında ve oğlu Orhan Bey'in Ko
nur Kalesi'ni fethederken martolasiardan 
haberci veya cas us olarak yararlandıkları 
nakledilir (Aşıkpaşazade, s. 5, 50). Aynı 
şekilde ll. Kosova Savaşı (852/1448) önce
sinde ll. Murad'ın da casus olarak marto
los kullandığı (Neşrl, ll. 659), oğlu Fatih 
Sultan Mehmed devrinde aklncı kuman
danları Mihaloğlu Ali ve İskender beylerin 
Macaristan'a yönelik akınlar sırasında hı
ristiyan kıyafetinde müslüman martalos
lar istihdam ettikleri bilinmektedir. XV. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren marto
loslar .. Anadolu'da özellikle Fatih'in Kara-


