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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-



man ve Akkoyunlu seferleri nde, Trab
zon'da ise derbentçi olarak kullanılmıştır. 
Genellikle ganimet ve macera peşinde ko
şan hıristiyanlardan toplanan ve XV. yüz
yılda sadece serhat bölgelerinde görev 
yapan martoloslar, Kanuni Sultan Süley
man devrinden itibaren iç bölgelerde mu
hafız ve derbentçilik göreviyle de istih
dam edilmiştir. 

Ordu hizmetindeki martalos teşkilatı 
batı sınır bölgelerinde gelişme göstererek 
XV. yüzyılın ikinci yarısında ve XVI. yüzyı
lın başlarında bilhassa Kuzeybatı Bulga
ristan, Kuzey Sırbistan, Bosna, Dalmaçya 
ve Pelepones'e kadar uzanan bölgelerde 
güçlendi. Bunun başlıca sebebi, Kuzey 
Sırbistan'ın Macaristan'a en yakın bölge 
oluşu ve buranın savunulmasında mar
tolasiara büyük ihtiyaç duyulmasıdır. Ay
rıca başta Belgrad ve Semendire olmak 
üzere bölgedeki önemli şehirlerin kendi
lerine mahsus martalos birlikleriyle Tuna 
gemilerinde hizmet veren martaloslar da 
vardı {BA, MD, nr. 5, s. 621, hk. 1728). Sınır 

boylarındaki martaloslar bölgenin güven
liğini sağlamakla da yükümlü idiler. Za-

Martalosların eskıva takibi ve martalos eksiğinin gideril· 
mesiyle ilgili ll. Selim'in hükümleri (BA, MD, nr. 7, hk. 113· 
114) 

man zaman yağma harekatı yaparak ke
şif ve haber alma görevini ifa etmeleri 
bakımından Akıncılar' ı hatırlatırlar. Vene
dik, Macaristan ve Avusturya'ya yönelik 
seferlere katıldıkları gibi Sava ve Tuna'
nın kuzeyine de kaydırıldılar. Macaris
tan'ın ve Erdel'in fethinden sonra bu 
bölgelerin hemen her yerinde bulundu
lar: özellikle Avusturya sınırındaki şehir
lerde güçlendirildiler. Güney Slav tarafla
rında Ulahlar'ın (VIach) bu görevi üstlendi
ği görülmektedir {Va sic, TD, sy. 31 ı 19771. 

s. 50-51) . Çok defa denetim altına alına
mayan martalosların zamanla kontrolü 
mesele olmuş, hatta bu husus 1568 Os
manlı-Avusturya antiaşmasında hükme 
bağlanmıştır. Ancak XVI. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren eşkıyalığın artması se
bebiyle iç güvenliğin kuwetlendirilmesi 
için martaloslar da görevlendirilmeye 
başlandı. Bir nevijandarmalık yapan iç 
güvenlik mensuplarının yüksek rütbeli 
amirlerine serdar, başbuğ gibi unvanlar 
verilirdi. 

Martalosların askeri gücü XVI. yüzyıl 
ortalarında zirveye ulaştı, ardından gide
rek azaldı. 1592-1593'ten itibaren hız ka
zanan Osmanlı-Avusturya savaşları döne
minde bir bölümü Osmanlı hizmetinden 
çıktı ve çeşitli ayaklanmalara katıldı, ba
zıları da Avusturya tarafına geçti. Böyle
ce sayıları azalan martaloslar daha son
ra tekrar caniandınimaya çalışıldıysa da 
XVII. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı as
keri yapısının zayıflamasına paralel olarak 
önemini kaybetti. Evliya Çelebi, bu asır 
ortalarında hangi kalede ne kadar marto
los bulunduğu hakkında rakamlar verir. 

Hepsi ulı1feli olan ordu hizmetindeki 
martalosların maaşları bulundukları ye
rin vergisinden ödenirse de martalosba
şının denetiminde bazan martalos akça
sı adıyla halktan para toplama yoluna da 
gidilirdi. Bazı martaloslar ve aileleri cizye 
ve aşar dışındaki avarız türü vergilerden 
muaf tutulurdu. Ancak bu uygulama za
mana ve yere göre farklı olur, bazan ciz
yeden de muaf olabilirlerdi. Sırbistan 
martoloslarının çoğu miras bırakılabilen 
baştinalara sahipti. İhtiyaç halinde hıris
tiyan ve müslüman halktan martalos ya
zım ı yapılabilirdi. Sürekli tehlike altındaki 
yerlerin martalosları ulı1feli değil muaf 
statüsündeydi. Kendilerine mahsus kıya
fetleri ve sancakları olan martaloslar bö
lükler halinde ve genellikle yaya olarak 
hizmet ederler, Adriyatik ve Tu na donan
malarına gerekli mühimmatı sağlarlardı. 
Kaynaklarda "cemaat-i martolosan" şek-

MARTOLOS 

linde geçen birliklerin kumandanları ser
martolosan, ağa-i martolosan, yüzbaşı , 

oda başı, kethüda, alemdar ve kul çavuşu 
idi. Martalos bölükbaşılığı XVII. yüzyılda 
ortaya çıkmıştır. 

XVII. yüzyılda sefer martalosları orta
dan kalkarken iç hizmet martalosları et
kili bir organizasyona kavuşturuldu. Yer
leşim birimlerindeki martalos teşkilatı 
mahalli makamların girişimiyle kurulur, 
merkezi otoritenin onayından sonra res
miyet kazanırdı. Görev alacak olanlar bu
lundukları yerin imtiyazlı ve güvenilir ki
şilerinden seçilir, seçim beylerbeyi veya 
merkezi idarece tasdik edildikten sonra 
kesinleşirdi. iç güvenlikte hizmet eden 
martoloslar. görevlerini martalosbaşının 
ilgili kadılık makamıyla olan sözleşmesine 
göre yaparlardı: belli süre bittiğinde gö
revleri yenilenebilirdi. iç hizmet marto
losları güvenlik görevleri dışında kendi yö
relerinde mlrl malı tahsili, toprağın de
vamlı meskün olması , işlenmesi, maden 
muhafızlığı (BA, MD, nr. 90, s. 263 , hk. 
329) ve göçebelerin iskanıyla ilgilenirdi. 
Tahrir yapılması ve vergi toplanması gibi 
işlerde de devlet görevlilerine yardımcı 
olurlardı. Balkanlar'da daha ziyade mülki 
ve adli merciierin güvenlik görevlileri ola
rak hizmet verir, kurulu düzenin devamı 
için gayret gösterirlerdi: gerektiğinde se
fere de gönderilirlerdi. 

Martalosluk hizmeti Osmanlı Avrupa
sı 'nın hemen her yerine yayılmış olduğun
dan teşkilat içinde birçok etnik ve dini 
unsur bulunmaktaydı. Ancak özellikle Or
todoks hıristiyanlar ağırlıktaydı . Yahudi
ler pek nadir olarak yer almakta, Türkler 
ve müslümanlar ise bilhassa Arnavutluk 
ve Bosna'daki teşkilatta görev yapmak
taydı. 

XVII. yüzyıl sonlarından itibaren Os
manlı Avrupası'nda artan olumsuzluklar 
martalosları da etkilerneye başladı. Mer
kezi idarenin ıslah girişimi martolasiarın 
karşı koyması yüzünden sonuç vermeyin
ce bu defa sadece müslümanların mar
tolos yapılmasına çalışıldı, fakat başarılı 
olunamadı. Martaloslar XVI I. yüzyılda 
derbend teşkilatma bağlanarak devlete 
para vermeye başladılar. Böylece der
bendierde görevli askerllerin ücretlerini 
karşıladılarsa da zamanla mahalli güven
lik sistemi halkın karşılıklı ferdi garanti
sine ve ortak sorumluluğuna devredildi. 
1715 yılına ait bir kayıtla martalosbaşı
dan üç Venedik esiri gelmesi üzerine ken
disinin 11 00 kuruş bahşişle taltif edildiği
nin belirtilmesi {Raşid, ıv. 72) teşkilatın 
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bazı yerlerde hala faaliyette olduğunu 
gösterir. Ancak 1133'te ( 1721) Rumeli 
Beylerbeyi Osman Paşa martalosları dü
zene sokmakla görevlendirilmiş. bunun 
mümkün olmaması üzerine martalos teş
kilatı lağvedilmiştir. Bunların yerine müs
lüman reayadan muhafazacı ve bekçi ad
larıyla yeni bir zümre teşkiline çalışılmış. 
fakat bundan da sonuç çıkmayınca mar
toloslar bazı bölgelerde küçük gruplar 
halinde XIX. yüzyıl ortalarına kadar faali
yetlerini sürdürmüşlerdir. 
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(bk. EMİR bi'I-MA'RÜF NEHİY 

ani'l-MÜNKER). 
L _j 

ı 
MA'RÜF 

ı 

(...S~.,.._.Jf) 

Sahih hadis anlamında terim. 
L _j 

Sözlükte "bilmek" manasma gelen ir 
f ao kökünden türetilen ma'rıif kelimesi 
"bilinen. malum olan nesne" anlamında
dır. Hadis terimi olarak "güvenilir ravinin 
zayıf raviye muhalefet edip rivayet ettiği 
hadis" demektir. Diğer bir ifadeyle zayıf 
hadis türlerinden münkerin karşısında 
yer alan sahih bir hadis çeşididir. Terimin 
ilk defa lll. (IX.) yüzyılda karşıtı olan mün
kerden sonra ortaya çıktığı anlaşılmakta
dır. ll. (VIII.) yüzyılda, bazı zayıf ravilerin 
güvenilir ravilere muhalif olarak hadis ri
vayet ettikleri ve sika da olsa bir kısım ra
vilerin muhaddisler arasında yaygın şe
kilde bilinmeyen rivayetler naklettikleri 
görülünce başta Yahya b. Said el-Kattan 
olmak üzere münekkit hadisçiler bu ra
vileri cerh için "münkerü'l-hadls", bu tür 
rivayetler için de "münker hadis" tabirini 
kullanmaya başlamışlar, daha sonra zayıf 
ravilerle rivayetlerinin karşısında yer alan 
sahih hadise ma'rıif adını vermişlerdir. 

lll. (IX.) yüzyılda muhaddisler makbul 
hadisi sahih ve hasen terimleriyle ifade 
etmekle beraber bunların yerine bazan 
ceyyid, müstakim, sabit. ne bii ve salih gi
bi kelimelerle birlikte ma'rıif terimine de 
yer vermişlerdir. Hadis usulü kaynakların
da bu terim için İbn EbO Hatim tarafın
dan nakledilen bir rivayet örnek olarak 
gösterilmiş ve karşıtı olan münkerle bir
birini açıklayacak şekilde bir cümle içeri
sinde kullanılmıştır. İbn EbO Hatim'in Hu
beyyib b. Hablb- Eb O İshak- Ayzar b. Hu
reys - İbn Abbas tarikiyle Hz. Peygam
ber'den tahriç ettiği. "Kim namaz kılar, 
zekat verir. hacc eder, oruç tutar ve mi
safirini ağırlarsa cennete girer" mealin
deki hadisi EbO Hatim er-Razi değerlen
dirirken onun münker olduğunu söyle
miş, sika olan başka ravilerin bunu EbO 
İshak'tan İbn Abbas'ın sözü olarak (mev
kuf) rivayet ettiklerini belirtmiş ve, "Ma'
rOf olan da budur" demiştir (İbn Hacer, 
Nüzhetü'n-na;ç.ar, S. 69-70). Zayıf bir ravi 
olan Hubeyyib, hadisi ResOl-i Ekrem'in sö
zü (merfO) diye naklederken güvenilir ravi
ler olan EbO İshak ve başkaları bunu İbn 
Abbas'ın sözü olarak rivayet etmişler, 

böylece zayıf olan Hubeyyib'in rivayeti 
münker, sika olan EbO İshak'ın rivayeti 
ma'rOf adını almıştı r ( Tecrid Tercemesi, 
Mukaddime, 1, 125-126). 

lll (IX) ve IV. (X.) yüzyıllarda sahih ve 
hasen terimlerinin hadis literatürüne iyi
ce yerleşmesi üzerine ma'rOf vb. terim
ler ihmal edilmiş, ma'rOf kelimesi daha 
çok münker hadis bahsinde ele alınmıştır. 
Nitekim ilk hadis usuleülerinden Ram
hürmüzl, Hakim en-NisabOrl ve Hatlb ei
Bağdadl bu terime yer vermedikleri gibi 
daha sonra gelen ve hadis terimlerini en 
geniş şekilde ele alan İbnü's-Salah, Ne
vevl ve İbn Keslr gibi usulcüler de ma'rOf 
hadise hiç temas etmeyip karşıtı olan 
münkeri belirtmekle yetinmişlerdir. Bu 
tutumu doğru bulmayan SüyOtl eser
lerinde ma'rOfa yer vermedikleri için 
İbnü's -Salah'ı ve Nevevi'yi eleştirmiştir 
( Tedribü 'r-ravf, ı . 241 ) . 

Ma'rOf hadisi en geniş şekilde İbn Ha
cer ei-Askalanl tarif ederek sika ravinin 
rivayetine zayıf bir ravi muhalefet etti
ğinde sikanın rivayetine ma'rOf, diğerine 
münker denileceğini söylemiş (Nüzhe
tü'n-na;ç.ar; s. 69), onun tarifi daha sonra
ki hadis usulcüleri tarafından da benim
senmiştir. Bazı muhaddisler ma'rOfu 
meçhulün karşılığı olarak kullanmış ve 
bu terimle hadis ilminde şöhret kazanıp 
rivayeti birden fazla ravi yoluyla nakledi
len kimseyi kastetmişlerdir. Ma'rOf hadis, 
değer itibariyle sahih ve hasen hadisle 
aynı konumda bulunduğundan dini ko
nularda delil olarak kabul edilmiş, karşıtı 
olan münker ise zayıf sayılıp reddedilmiş
tir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Müslim. "Mul5addime", 1/7; İbnü's-Salah, 
'UIQmü'l-/:ıadfş, s. 80-82; Nevev1. İrşadü tulla
bi'l-f:ıaf!:a'if!: (nşr. NOreddin ıtr), Beyrut 1411/ 
1991, s. 96; Iraki. Fetf:ıu'l-muglş, s. 87-89; İbn 
Hacer, Teh?fbü 't-Teh?lb, VIII, 388; a.mlf .. /'lüz 
hetü'n-n(l4ar {f tavzf/:ıi /'luf:ıbeti'l-fiker (nş[ NO
reddin !tr), Dımaşk 1413/1992, s. 69-70;Süyfı
ti, Tedrfbü'r-ravl(nş[ Abdülvehhab Abdüllatlf). 
Beyrut 1399/1979, I, 177-178, 241; Tahir ei-Ce
zair1. Tevcfhü'n-n(l4ar; Beyrut, ts . (Darü'l-ma'ri
fe), s. 220-223; Tecrid Tercemesi, Mukaddime, 
I, 125-126, 249; Abdullah Siraceddin, Şerf:ıu 
MarJ4Cımeti'l-Beyf!:üniyye, Halep 1398, s. 165-
166; Talat Koçyiğit, Hadis !stılahları, Ankara 
1980, s. 211; Su b hi es-Salih, Hadis ilimleri ve 
Hadis !stı lahları (tre. M. Yaşar Kandemir). Anka
ra 1981, s. 171-173; Ahmed Ömer Haşim, ~a
va'idü uşCıli'l-/:ıadiş, Beyrut 1404/1984, s. 116; 
Malımüd et-Tahhan. Teysfru muştalaf:ıi'l-/:ıadiş, 
Riyad 1407/1987, s. 98; Abdullah Aydınlı, Hadis 
!stılah ları Sözlüğü, İstanbul 1987, s. 93-94; 
Mücteba Uğur, Ansiklopedik Hadis Terimleri 
Sözlüğü, Ankara 1992, s. 210. 

Iii MEHMET EFENDİOGLU 


