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MARÇAIS, William

duMaghreb:WilliametGeorgesMarçais(haz.
E.Cortetv.dğr.), Pa ris 1999; AlainMessaoudi,
“Mar ça is Wil li am (Rennes,1872–Paris,1956)”, 
Dictionnairedesorientalistesdelanguefran-
ça ise (ed.F.Pouillon), Pa ris 2008, s. 642-643; a.mlf.,“De ux sa vants ori en ta lis tes dans l’Algérie 
co lo ni ale: Wil li am et Ge or ges Mar ça is”, His to ire 

del’Algérieàlapériodecoloniale:1830-1962
(ed.AbderrahmaneBouchènev.dğr.), Pa ris-Al ger 
2012, s. 282-286; M.Gaudefroy-Demombynes,
“Wil li am Mar ça is (1874-1956)”, Ara bi ca, III, Lei-
den 1956, s. 245-247; Charles-EdmondPerrin,
“Elo ge funèbre de M. Wil li am Mar ça is, mem
bre or di na ire”,Comptesrendusdesséancesde
l’Académie des ins crip ti ons et bel les-let tres, C/3 
(1956), s. 363-368; A.Merlin,“No ti ce sur la vie 
et les tra va ux de M. Wil li am Mar ça is mem bre de 
l’Académie”, a.e., CI/4 (1957), s. 402-411; H.Ter-rasse,“Wil li am Mar ça is (1872-1956)”, Héspéris, 

XLIV, Pa ris 1957, s. 7-20; G.Deverdun,“Tra va ux 
de Wil li am Mar ça is (Complément)”, a.e., s. 152-

155; M.Canard,“Wil li am Mar ça is (1872-1956)”, 
RAfr., CI (1957), s. 427-432; Ch.P.,“Wil li am
Mar ça is (1872-1956) et Ge or ges Marçai s (1876-
1962)”,Revuearchéologique,II (Paris1962), s. 

81-84; NezarAlsayyad,“The Study of Is la mic 
Urba nism: An His to ri og rap hic Es say”,BuiltEnvi-
ron ment, XXII/2 (1996), s. 91-97.

ÿHilalGörgün

– —MA‘RÝFÝYYE
( المعرفّية )

Rifâiyye-Sayyâdiyyetarikatýnýn
SeyyidMuhammedFethu’l-Maârif’e

(ö. 1240/1824)

nisbetedilenkolu.
˜ ™

Kaynaklarda Ma‘rifiyye, Ma‘rûfiyye,Maârifiyyegibifarklıisimlerlekaydedilir.Tarikatınadı“ledünnîvevehbîbilgi”an-lamınagelenma‘rifetenisbetle“ma‘rifî”
(çoğulu ma â rifî) kelimesinden türetil-miştir.TarikatınpîriSeyyidMuhammedFethu’l-Maârif’inVah det nâ me-i Fet hü’l-
Ma â rifadlıeserindeyolununmârifetyoluolduğunu,yolatâlipolana“ma‘rifî”denile-ceğini,yoldasülûkedendervişezâhirîvebâtınîmârifetler(ma â rif)bahşedileceğinisöylemesi(Dem-i Vah det,s.168-169),oğluSeyyidAliSâbitEfendibaştaolmaküzerebuyolamensupmeşâyihin“Ma‘rifî”nisbe-siyleanılması,tarikatınadınınMa‘rifiyyeşeklindezikredilmesinindahadoğruola-cağınıgöstermektedir.Seyyid Muhammed Fethu’l-Maârif
1132’de(1719)Mısır’dadoğdu.Rifâî-Say-yâdîşeyhiSeyyidAliSâbiter-Rifâî’ninoğlu-dur.SoyuvetarikatsilsilesiAhmeder-Ri-fâî’yeuzanır.OğluAliSâbit1210 (1796) yılındaKahire’dedoğduğunavebilineneneskiMa‘rifîtekkesi,halifelerindenŞeyhAliKûzîtarafındanKasımpaşaÇürüklüksemtinde1805’teinşaedildiğinegöreFet-hu’l-Maârif1800’lüyıllarınbaşındaİstan-

gözdengeçirilerekArapçametinlebirlik-
te Le Sahîh al-Bukhârîbaşlığıylatekraryayımlanmış(I-IV,Paris2007),çevirininbirmuhtasarıAbderrazakMahriveCo-rentinPabioteditörlüğündeL’abrégé de 
“L’aut hen ti que” d’al-Bukhârîbaşlığıy-laneşredilmiştir(Paris1911).Tercüme-yiyetersiz,yeryeryanlışveeksikbulanMuhammedHamîdullahbirçalışmasındabunlarıortayakoymuştur(el-Bok ha ri, les 

traditionsislamiques[tome-5].Introduc-
tionetnotescorrectivesdelatraduction
françaisedeOctaveHoudasetWilliam
Mar ça is[Paris1401/1981]). 2. Le “Taq-
rib” de En-Na wa wi, tra du it de l’ara be 
et an noté (Paris1902).Nevevî’ninet-
Taš rîb ve’t-teysîr li-ma£ri fe ti sü ne ni’l-
beşîradlıeserininFransızcatercümesiolupmüellifindahaönce yayımlanmışmakalelerindenderlenmiştir.3. le Co-
ran, cho ix de so ura tes, dont l’his to ire 
de Jo seph (GeorgesMarçaisilebirlikte,
Alger,ts.[laMaisondeslivres]).YûsufsûresininKazimirskitarafındanFransız-ca’yatercümesininnotlarlabirlikteneş-
ri dir. 4. Précis de lin gu is ti que sémi ti-
que (Paris1910).CarlBrockelmann’aait
Se mi tisc he Sprach wis sens chaf tenadlıeserin(Leipzig1906)M.CohenilebirlikteFransızca’yaçevirisidir.5. Tex tes ara bes 
de Tan ger: trans crip ti on, tra duc ti on 
an notée, glos sa ire (Paris1911). 6. Tex-
tes ara bes de Tak ro una: I trans crip ti on,
tra duc ti on an notée, glos sa ire (Paris
1925,AbderrahmanGuigailebirlikte). 7. Abdullahb.Muhammedet-Ticânî,Ri¼le-
tü’t-Ti câ nî (Tunus1345/1926-27). 8. “Le D¢wånd’Awsb.Hagar:Traductionparti-elle”(Ara bi ca,XXIV/2[1977],s.109-137). Evsb.HacerdivanınınkısmîtercümesiolançalışmaMarçais’ninölümündenson-raG.Lecomte’ungirişiylebirlikteyayım-lanmıştır(eserlerininbirlistesiiçinbk.
Deverdun,s.152-155;Mélanges,s.IX-XIII;
DeuxsavantspassionnésduMaghreb,s.
44-54).

BİBLİYOGRAFYA:WilliamMarçais,“L’is la mis me et la vie urba
ine”,Comptesrendusdesséancesdel’Académie
des ins crip ti ons et bel les-let tres, LXXII/1 (1928), 
s. 86-100; a.mlf.,“La dig los sie ara be. La lan
gue ara be dans l’Af ri que du nord. L’ara be écrit 
et l’ara be parlé dans l’en se ig nement sécon da ire”, 
Revuepédagogique,CIV/12 (Paris1930), s. 401-

409; CV/1 (1931), s. 20-39; CV/2 (1931), s. 121-

133; Necîbel-Ak¢k¢,el-Müsteşriš†n,Ka hi re 1980, 
I, 251-252; AbdurrahmanBedevî,Mevsû£atü’l-
müsteşriš¢n,Bey rut 1984, s. 380; M.Fernan-dez,Diglossia:AComprehensiveBibliography,
1960-1990,Ams ter dam-Phi la delp hia 1993, s. 
254; Abdülhamîd SâlihHamdân, ªabašåtü’l-
müsteşriš¢n,[baskıyerivetarihiyok] (Mektebetü
Medbûlî), s. 199-200; Deuxsavantspassionnés

zeyAfrika’yıişgaliyleilgilidöneminFran-sızsömürgemantığınıaksettirenyazılarıbulunmaktadır.7. Com ment l’Af ri que 
du nord a été ara bisée (Alger1941). 8. 
Ar tic les et conféren ces: Avant-pro-
pos de Ge or ges Mar ça is (Paris1961). 
9. Tex tes ara bes de Tak ro una: II glos-
sa ire: con tri bu ti on à l’étu de du vo ca-
bu la ire ara be (I-VIII,Paris1958-1961,
AbderrahmanGuigailebirlikte).WilliamMarçais’ninvefatındansonrayayımlanmışTekrûnebölgesindekonuşulanArapça’nınsözlüğüdür.Marçais’ninmakaleveteb-liğlerindenderleneneserAlfredMerlin,MariusCanardveHenriTerrasse’ninedi-törlüğündekardeşiGeorgesMarçais’ninönsözüylebirlikteneşredilmiştir.

Makale.Çoksayıdamakale,konferansmetni,ansiklopedimaddesikalemealanWilliamMarçais’ninmakalelerindenbazı-larışunlardır:“Quelquesobservationssurletextedu‘Kitâbel-BuÅalâß’(le liv re des 

ava res)d’El-Gâhiz”(MélangesRenéBas-
set[Paris1925],II,431-461);“Lesorigi-nesdelaproselittérairearabe”(RAfr., 

LXVIII [1927], s. 15-28); “L’islamismeetlavieurbaine”(Comptesrendusdes
séan ces de l’Académie des Ins crip ti ons 

et Bel les-Let tres,72/1[1928],s.86-100;
Ar tic les et conféren ces,s.59-68);“Ladig-lossiearabe.Lalanguearabedansl’Af-riquedunord.L’arabeécritet l’arabeparlédansl’enseignementsécondaire”
(Revuepédagogique,CIV/12[Paris1930],
s.401-409;CV/1 [1931], s.20-39;CV/2
[1931],s.121-133);“Unsièclederecherc-hessurlepassédel’Algériemusulmane”
(Histoireethistoriensdel’Algérie[Paris
1931],s.139-175);“Troistextesarabesd’El-HâmmadeGabès”(JellouliFarè`sile
birlikte,JA,218[avril-juin1931],s.193-
247;221[octobre-décembre1932],s.193-
270;223[juillet-septembre1933],s.1-88); “Commentl’Afriquedunordaétéara-bisée.I.L’arabisationdesvilles”(An na les 

del’institutd’étudesorientalesd’Alger, 
IV[1938],s.1-21);“Lafemmedanslesmilleetunenuits”(RevuedelaMéditer-
ranée,nr.41[1951],s.3-17);“Nouvellesobservationssurl’euphémismedanslesparlersmaghrébins”(MélangesIsidore
Lévy,Bruxelles1955,s.331-398).

TercümeveNeşir. 1. Les tra di ti ons is-
la mi qu es (I-II,Paris1893-1897).Buhâ-rî’ninel-Câmi£u’½-½a¼î¼’ininFransızcatercümesiolaneserinilkikicildinimüellifO.Houdasilebirlikte,IIIveIV.ciltleriniO.Houdastekbaşınatercümeetmiştir
(Paris1907-1914).Çoksayıdabaskısıya-pılançeviriCorentinPabiottarafından
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sahipolduğu,zamanzamankızgınfırınıniçinegirerekkerametlergösterdiğirivayetedilmektedir.“Vehbî”mahlasıylaşiirleridevardır.EntekkelilerDergâhı’ndaken-disindensonrapostageçenHasanRüş-diEfendi’nin(ö.1919)meşhurhalifele-riarasındaTurgutluRifâîDergâhışeyhiSeyyidHüseyinŞevk¢el-KasabavîileSaidPaşaİmamılakabıylatanınanSeyyidHa-sanRızâEfendi(ö.1890)yeralır.AhmedVehbiEfendi,1834’teManisa’dadünya-yagelenHasanRüşdiEfendi’yiyirmiüçyaşında iken kızı ile evlendirdi, hilâfetvererekpostaoturttu.AltmışikiyılEn-tekkelilerDergâhı’ndairşadhizmetindebulunanHasanRüşdiEfendivefatındaÇaşnigîrCamii’ndekılınancenazenama-zındansonradergâhhazîresindemürşidi-ninyanınadefnedildi.Şiirleribirdivandatoplanıpyayımlandı(Manisa2003).Aynızamandamûsikişinas,güzelsesesahipveneyzenolduğu,mûsikişinasveneyzenMüftüAhmedÂlimEfendi’ninmûsikiho-calarıiçindeyeraldığıbilinmektedir.Onyedihalifesindentekkeşeyhliğiyapan-larşunlardır:ManisaKüçükşeyhTekkesipostnişiniSeyyidel-HacMehmedŞükrü,TurgutluBuçukzâdeDergâhışeyhiSeyyidŞevki,İzmirEmîrSultanTekkesipostnişi-niSeyyidHüseyinCemal,ManisaEntekke-lilerDergâhısonpostnişiniSeyyidHüse-yinKemâleddinEfendi(Bayoğlu,ö.1951). HasanRüşdüEfendidönemindeEntekkeliRifâîDergâhımensuplarının10.000kişi-yeulaştığısöylenmektedir.DergâhınsonşeyhiHüseyinKemâleddinEfendi1879’daManisa’dadoğdu,küçükyaştanitibarenEntekkelilerDergâhı’ndayetişti,1918’demürşidiveannetarafındandedesiolanHasanRüşdiEfendi’denhilâfetaldı.Er-tesiyıldedesivefatedincepostageçti.Manisa’nınYunanlılartarafındanişgalisı-rasındaYunançetelerinekarşıoturduğumahalleyievininbalkonundanmavzeriyleateşedereksavundu.1925’tetekkelerinkapatılmasınınardındanbedestendebirelbisedükkânıaçtı,esnafınricasıüzerinecumagünleritoplubereketduasıyapardı.Kendisini“Ehl-ibeytbendesi”diyetanı-tanHüseyinKemâleddinEfendi,İbrâhimÇelebiCamii’ninyıllarcahiçbirücretal-madancumahatipliğiylevâizliğindebu-
lun du. 8Temmuz1951’devefatedinceKaraköyMezarlığı’nadefnedildi,1968’demezarlığınkaldırılmasındansonrakabriEntekkelilerDergâhı’ndakitürbeyenakle-dildi.OğullarıAliFevziBayoğlu,MehmetAliBütüner(SapçıMehmetAliEfendi),Bur-hanettinAktihanoğlu(BurhanBaba)halife-leridir.BurhanBaba’nınhalifesiCelalŞen,

SeyyidAliEfendi’ninyirmibeşadetnutku
Ma â rifî Ne fes lerderlemesindeyayım-landı.6Mart1863’tevefatedenSeyyidAliSâbit’inkabrieşiEnîseHanım,kızıŞe-rîfeHâdiyeHanımveoğluSeyyidAhmedSayyâdilebirlikteKartalÂsitânesi’ndekitürbededir.Ma‘rifî-iSânîlakabıylatanınanSeyyidMehmedEfendi(ö.1892),KasımpaşaKu-laksızmahallesindekiMa‘rifîTekkesi’ndeşeyhlikvazifesinisürdürürkenbabasınınvefatıüzerineâsitânepostnişiniolduveotuzyılayakınirşadhizmetindebulundu,Kasımpaşa’dakitekkeninmeşihatınıoğluHüseyinTâhâEfendi’yebıraktı.HüseyinVassâf19241925’teKulaksız’dakiMa‘-rifîTekkesi’ndeHüseyinTâhâEfendi’ninşeyhlikyaptığını,âyingünününpazartesigecesiolduğunu,KartalÂsitânesi’ndeisecumagecesizikrullahicrâedildiğinisöyler
(Se fî ne-i Ev liyâ,V,305-306).KartalÂsitâ-nesi’ninsonpostnişiniolanHüseyinTâhâEfendi’ninkardeşiHasanTâsinEfendi’dir
(ö.1927).BabasınınvefatındansonraotuzbeşyılayakınbirsüreirşadfaaliyetindebulunanHasanTâsinEfendideâsitânede-kitürbedemedfundur.Ma‘rifî-iSânîMeh-medEfendi ileHasanTâsinEfendi’ninnutuklarıMa â rifî Ne fes leradlıkitaptaneşredildi.Ma‘rifiyye,KartalveKasımpa-şatekkelerinindışındaÜsküdarToygarte-pe’dekiRifâîDergâhı’ndadatemsiledildi.SeyyidAliSâbitEfendi’ninhalifelerindenSaçlıŞeyhHüseyin(ö.1851)tarafındandergâhameşihatkonuldu,SaçlıŞeyh’inardındanhalifesiAhmedCezbîEfendi(ö. 

1874),onundahalifesiHüseyinHâzimEfendi(ö.1911)ToygartepeDergâhı’ndagörevyaptı.Ma‘rifiyyetarikatıİstanbuldışındaMa-nisa’daaçılanüç,İzmirKuşadasıveBur-sa’dabirertekkeiletemsiledildi.Mani-sa’dabulunanilkdergâhİbrâhimÇelebimahallesindekiEntekkelilerDergâhı’dır.BânisiveilkşeyhiAntakyalıAhmedVeh-biEfendi’dir(ö.1851).Antakyadoğum-luolmasısebebiyletekkesihalkarasındaEntekkelidiyeşöhretbuldu.AhmedVeh-biEfendi,Mısırveİstanbul’dailimtah-silettiktensonraKartal’daMuhammedFethu’l-Maârif’eintisapetti,hilâfetalın-cairşadvazifesiyleManisa’yagönderildi,
1833yılıcivarındaönceManisaHatuniyeveİbrâhimÇelebimedreselerindemüder-rislikyaptı,arkasındanManisaeşrafındanRüstemAğa’nındesteğiyleİbrâhimÇelebiCamii’ninkuzeytarafındaaçtığıtekkedeonsekizyıl irşadfaaliyetindebulundu.TekkeyanındabirdefırınişletenAhmedVehbiEfendi’ninyüksekbirvecdhaline

bul’agelmişolmalıdır.AhmedMuhyiddinEfendi’ninTo mar-ı Te kâ yâ’sındaFethu’l-Maârif’inaslenTekirdağlıolduğu,EdirneliRifâîşeyhiİbişEfendi’denveŞerbettarTekkesişeyhiAbdullahEfendi’denhilâfetaldığı,dahasonraKartal’dabirdergâhinşaettirdiğikayıtlıisedegünümüzein-tikaledenMa‘rifîhilâfetnâmelerinegöreilkmürşidibabasıdır.Bununlabirliktesözkonusuşeyhlerdendehilâfetalmışolmasımümkündür(a.g.e.,s.i-ii).Fethu’l-Ma-ârif,Kartal’daÇavuşoğlumahallesinde,günümüzdeAnkaracaddesiüzerindeyeralanMa‘rifîÂsitânesi’ndevefatınakadarirşadfaaliyetlerinisürdürdü.1817’deâsi-tânenintanzimindeII.Mahmud’unyakındesteğinialdı,diğerMa‘rifîtekkelerininaçılmasınaöncülüketti.EşiHâdiyeSul-tan’dandokuzoğluveikikızıdünyayagel-di.TürbesiKartal’dakiâsitâneninhazîre-sindedir.Fethu’l-Maârif’inşeriat,tarikat,mârifetvehakikatkonularınınelealındığı,Ehl-ibeytmuhabbetininveinsân-ıkâmilanla-yışınındilegetirildiğiVah det nâ me-i Fet-
hü’l-Ma â rif’iDem-i Vah detadıylaneş-
re dil di (İstanbul2014).MüellifeserindeAllahlafzınınbeşharfolduğunu,herhar-finderinbiranlamiçerdiğini,Muham-medMaârifismininbubeşderinanlamınbâtınınıteşkilettiğini,Fethu’l-Maârif’inzuhuretmesininmârifetinkemalininzu-huretmesianlamınageldiğiniilerisürer.Fethu’l-Maârif’inbutemeleseridışında
Si yâ det nâ me’sivenutuklarıvardır.“Be-nimbirdânesiHakk’ınbenimkesrettekivahdet/Benimhervech-ieşyâdagörü-nenmazhar-ıhazret”beytiylebaşlayanfahriyyesiDem-i Vah det’iniçindedir(s.
163).KırkdörtadetnutkuiseMa â rifî 
Ne fes leradlıkitaptabirarayagetirildi
(İstanbul2015).Ma‘rifiyye,Fethu’l-Maârif’invefatındansonraoğluSeyyidAliSâbitel-Ma‘rifîtara-fındandevamettirildi.1814yılındababa-sındanhilâfetalanSeyyidAliSâbitEfendi,KartalÂsitânesi’ndekiyaklaşıkkırkaltıyıl-lıkirşadfaaliyetininyanısıraKasımpaşaSeyyidAliÇelebimahallesindekiMa‘rifîTekkesi’ninşeyhliğinideüstlendi.Üskü-dar Tekkekapı’da, İzmir Kuşadası’ndaveManisaDemirci’deyenidergâhlarınaçılmasını sağladı. Ma‘rifiyye âdâb veerkânının,yolamahsusalâmet,nişanvedamgalarınıtanıtmakiçinKis ve-i Ma‘-
ri fîadlıbirrisâleileNu tuk Mec mu ası adıylamanzumbireserkalemealdı.Bir-çoknüshasıbulunanKis ve-i Ma‘ ri fî ye di bölümden(taç,mihr-igül,başsaçı,hırka,
destegül,tennûre,şeddü’l-kemer)oluşur.
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MehmedŞemseddin[Ulu soy],BursaDergâhları:
Yâdigâr-ıŞemsî(haz.MustafaKara–KadirAt-
lansoy), Bur sa 1997, s. 442-444; NecmiTarkan, 
Kartal’daKurulmuşBirTarikat:Ma’rifiye,İs tan-
bul 1964, s. 7-13; NecdetOkumuş, Ma ni sa Ri fâî 

DergâhıEntekkeliler:BirTekkeninTasavvufîve
Sos yal Ta ri hi, Ma ni sa 2003; RamazanMuslu, Os-

manlıToplumundaTasavvuf(18.Yüzyıl),İs tan-
bul 2003, s. 549, 551-552; HürMahmutYücer, 
OsmanlıToplumundaTasavvuf(19.Yüzyıl),
İs tan bul 2003, s. 413-416; AbdülkadirDağlar,
“İcâzetnâmeMetnineGöreMa’rifîlikŞeceresi”, 
19.YüzyılManisasındaBirKültürOcağı:Entek-
kelilerSempozyumu(15/11/2008)(haz.Meh-
medVeysiDörtbudak–GürolPehlivan), Ma ni sa 
2011, s. 23-41; ZehraGümüş,“Kar tal Âsi ta ne si 
ŞeyhiSâbit’inŞiirleri”, a.e., s. 146; MustafaKara, 
Bursa’daTarikatlarveTekkeler,Bur sa 2012, 
s. 236-242; TürkânAlvan,SaidPaşaİmamıHa-
sanRızaEfendi,İs tan bul 2013, s. 36-47; SemihCeyhan,“Ek: Ana do lu’da Rifâiy ye”, Tür ki ye’de 

Tarikatlar:TarihveKültür(ed.SemihCeyhan), 
İs tan bul 2015, s. 325-326; AtabeyKılıç,“Ma’rifî
TarikatıŞeyhiFerdîBabaveAruzlaYazılmışŞiir-
le ri”,İlmîAraştırmalar,sy. 12, İs tan bul 2001, s. 
121-134; a.mlf.,“EgeBölgesineÂitAlevî-Bek-
taşî-RifâîEsaslıBilinmeyenBirMahallîTarikat:
Ma’rifîlik”, Bi lim nâ me, sy. 1 (2003), s. 197-205; a.mlf.,“ManisaDemirci’deGörülenAlevî-Bektâ-
şî-RifâîMeşrepliBirTarikat:Ma’rifîlik”,Turkish
Studies, II/4 (2007), s. 2-36; YaşarCaferov–SemihCeyhan,“SeyyidAlies-Sâbiter-Rifâîve
Kisve-iMa’rifîAdlıRisalesi”,Tasavvuf,sy. 25, 
İs tan bul 2010, s. 145-195; M.BahaTanman,
“MaarifîTekkesi”,DBİst.A,V, 232-233; a.mlf.,
“MârifîTekkesi”,DİA,XXVI II, 62.

ÿSemihCeyhan

– —MARSIGLI, Luigi Ferdinando
(1658-1730)

Ýtalyanaskeri,mühendis,
coðrafyacývedoðabilimcisi.

˜ ™

10Temmuz1658tarihindeBologna’daköklübiraileiçindedünyayagelenMar-sigli(Mar si li, Mar sil li)gençliğindeanatomi,matematikvedoğabilimiderslerigördü.
1679’daVenedikelçisiPietroCirvanirefa-katindeİstanbul’agitti.Osmanlıülkesin-dekionbiraylıkbuilkikametiesnasındaTürkçeöğrenmeyeçalıştı;Türkçeharita,elyazmasıveçeşitlibelgelertopladı.İs-tanbul’dabulunduğusıradadöneminilerigelenOsmanlıaydınlarıylatemasageç-ti.SamimibirdostlukkurduğuHezarfenHüseyinEfendi’denOsmanlıaskerîteş-kilâtınadairbilgiedindi.HüseyinEfen-diileMarsigliarasındakiilişkiuzunyıllardevametti.HezarfenHüseyinEfendi’denteminettiği,kahvenintıbbîfaydalarınıkonualanbirrisâleyiİtalyanca’yaçevirdi
(BevandaAsiatica[TrattatellosulCaffe], 
Viyana1685;Roma1998).Tarihçivegök-bilimciMüneccimbaşıAhmedDede’denIV.MehmedveŞehzadeMustafa’yaait

sonraher işteAllah’ınveResûlullah’ınemrineuyarakAllahmuhabbetiyleilâhîsırlaragönülverirsehakikatehlindensa-yılır.Hakikatkapısındadünyevîveuhrevîmuhabbeteyeryoktur.Hz.Peygamber’iveHz.Ali’yisevmek,onlarınbirhakikatolduğunubilmek,sözlerinianlayıponlargibiameletmektir.Maârifehlindenol-makancakbuamellegerçekleşir(Dem-i 

Vah det,s.59-61).Ehl-ibeytvurgusununöneçıktığıMa‘ri-fiyye’deseyrüsülûkyedisiusul,beşifürûatolmaküzereonikiesmâiledir.Buonikiesmâonikiimamsırrınabağlıdır.Herbirisimonikiimamınbirininsırrındanzuhureder.Usulesmâsıişaretettiğitarikatrü-künleriitibariyleşöyledir:Lâilâheillallah
(rıza),yâAllah(teslimiyet),yâhû(sabır), yâ Hak(itikad),yâhay(azyemek),yâkayyûm
(azkonuşmak),yâkahhâr(azuyumak).Fü-rûatesmâsışunlardır:Yâkådir(uzlet), yâ cebbâr(terk-idünya,fenâfi’ş-şeyh),yâkavî
(terk-iukbâ,fenâfi’r-resûl), yâ mâlik (terk-i
vücûd,fenâfillâh),yâvedûd(terk-iterk,fenâ
fi’l-fenâ).MuhammedFethu’l-Maârif,sü-lûkünütamamlayandervişinhilâfet-işe-cere-ikelime-itayyibeyenâilolacağını,Hz.Peygamber’inveHz.Ali’ninvârisi(vârisi 

hatm-inübüvvet,vâris-ihatm-ivelâyet)olarak“maârifbillâh”ve“mehdî-idevr”maka-mınaereceğini,bumakamınsırrınıniseancakmürşidetamteslimiyetlebilinebi-leceğinisöyler(a.g.e.,s.29-30).SeyyidAliSâbitel-Ma‘rifî’ninKis ve-i 
Ma‘ ri fîadlırisâlesinegöreMa‘rifîler’intarikatkisvesitaç,mihr-igül,saç,hırka,destegül,tennûreveşeddü’l-kemerol-maküzereyediunsurdanoluşur.OnsekizterkliMa‘rifîtacıbeyazarakiyedenveyaçuhadanyapılır.Merkezkutbundabeyazdüğmeyeralır.Üçdolamayeşilveyasiyahfenâîsarılır.Onsekizdilimonsekizâleme,“hay”ism-işerifininebceddeğerine,Hz.HaticeileHz.Fâtımadörtmâsûm-ipâkveonikiimamaişareteder.TacınüstündekibeyazdüğmeonsekizbinâleminefendisiHz.Muhammed’isimgeler.SâlikinbaşınataktığıbirçeşittarikatnişanıolanMa‘rifîmihr-igülününortasındakidairedeyeralanonikitîğonikiimamısembolizeet-mektedir.Etrafındakiyediharfinkendinehasesmâsıvardırveyedigezegene(Ay, 

Utârid,Zühre,Güneş,Merih,Müşteri,Zü-
hal)işareteder.

BİBLİYOGRAFYA:M.Fethü’l-Maârifer-Rifâî, Dem-i Vah det (haz.
KahramanÖzkök), İs tan bul 2014; Ma â rifî Ne fes ler 

(haz.KahramanÖzkök), İs tan bul 2015; Bandırma-lızâde,Mir’âtü’t-turuk,İs tan bul 1306, s. 8; Hüse-yinVassâf, Sefîne-i Ev liyâ (haz.MehmetAkkuş–
AliYılmaz), İs tan bul 2006, I, 246; V, 305-306; 

Ma‘rifiyyeyolunuBursa’dadevamettir-di.ManisaEntekkelilerDergâhı’naözgü,mi‘rackandillerindesütmevlidiyapılmasıgeleneğihalenİbrahimÇelebiCamii’ndesürdürülmektedir.EntekkelilerDergâhı’nındışındaDemirciveAkhisarilçelerindeMa‘rifiyyekolunaaitikitekkeninvarolduğubilinmektedir.Tey-
mur cu (Demirci)Dergâhı’nıMustafaLutfiEfendiinşaettirdi,SeyyidAliSâbitEfen-di’ninhalifesiSeyyidAhmedAşkîEfen-dideikinciimarınıyaptı.HerikişeyhinşiirleriMa â rifî Ne fes leradlıderlemedeyayımlandı.Manisa’nınAkhisarilçesindeRifâî-Ma‘rifîâyinleriicraedenbirdiğerşeyhHacıMustafaEfendi’dir(ö.1895). ManisaUlucamiicivarındakimahalledebirbinayımescid-tekkeyedönüştürdüvetekkeiçindörtdükkânvakfetti.KartalÂsitânesiikincipostnişiniSeyyidAliSâbitEfendi’ninhalifesiAbdullahFerdiBaba,Kuşadası’ndaaçtığıtekkedeuzunyıllarşeyhlikyaptı.YirmiadetnutkuMa â rifî 
Ne fes leradlıkitaptayayımlandı.Ma‘rifiyye,Bursa’daSeyyidMuhammedFethu’l-Maârif’inhalifesiMahmudBahirîEfendi(ö.1818)tarafındantemsiledildi.
1734’teBayburt’tadoğanMahmudBa-hirî,Fâtihmedreselerindemüderrislik,SultanAhmedCamii’ndevâizlikyaptı.ÜçyıllıkbirriyâzetvemücâhedeninardındanmürşiditarafındanMekke,Medine,Ye-men,BasraveBağdatseyahatinegönde-rildi,1786’daİstanbul’adöndü,ikiyıldahaşeyhininhizmetindebulunduktansonrahilâfetenâiloldu.1788’deBursa’yairşadiçingönderilenMahmudBahirîEfendi,Hz.Üftâde’nintürbeodasındabirsüreikametetti,ardındanÜftâdezâdeSad-reddinEfendi’nindelâletiyleMaksem’dekiAbdülmü’minZâviyesi’ninpostnişinliğiniyaptı,böylecezâviyeonunlabirlikteMa‘ri-fiyyekolunaintikaletmişoldu.Kabribudergâhınyakınlarındadır.TarikatınpîriFethu’l-Maârif’in1778’de telifettiğiVah det nâ me-i Fet hü’l-Ma-
â rifadlıeseronuntasavvufvetarikathakkındakigörüşleriniiçermektedir.OnagöreşeriatıntatbikiHz.Peygamber’insözlerinibilmekveameletmekleolur.Şe-riattakivâcipvesünnetlerkişininitikadınısağlamlaştırmakiçindir.TarikatdaHz.Peygamber’infiilivesünnetidir.Herme-seledefarzüzerinefarz,sünnetüzerinesünnet,hizmetüzerinehizmetedaedipzikrinivefikrinidaimaAllah’ayönelterekhizmetebağlanankişiyetarikatehlidenir.Eğerkişişeriatvetarikattahükümlerinihakikatibilerekyerinegetirirsemârifetehlindenolur.Buhükümleriedaettikten


