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MA‘RÝFÝYYE

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
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minengelişmiştekniklerinikullandığıbuzamanzarfındaViyanasarayınahitabensınırtesbitişlemlerininseyrinitarifedenenazkırkikiraporhazırladı.
1703’tekatıldığıİspanyolVerasetSava-şı’ndagözdendüşenMarsigliaskerîhiz-mettenuzaklaştırıldı.1712’deBologna’yadönenekadarAvrupa’nınçeşitlişehirlerin-debilimselçalışmalarınısürdürdü.Ken-disinemodernokyanuscoğrafyacılığınınbabasısıfatınınverilmesinisağlayanOs-

ser va zi oni na tu ra li in torno al ma readlıönemlieserinibusıradayayımladı(Venezia
1711).DahasonrabunugenişleterekHis-
to ire physi que de la mer (Amsterdam
1725; Felemenkçe trc. Natuurkundige
BeschrijvingderZeën,’s-Gravenhage1786) adıylaneşretti.Marsigli1Kasım1730’daBologna’daöldü.HabsburghizmetindebulunduğuyaklaşıkyirmiyılboyuncaTunahavzasıveMacartopraklarındantopladığıörnekleriiçeren,şahsîgözlemveölçüm-lerinedayalıaltıciltlikdoğatarihivecoğ-rafyakitabınisbetengeçbirtarihteya-yımlandı(DanubiusPannonico-Mysicus, 
Amsterdam-Lahey1726).Osmanlıaskerîteşkilâtınıayrıntılıbiçimdeanlattığıeseri,ilkikabacaHezarfenHüseyinEfendi’nin

yılMohaçyakınlarındayenilgiyeuğrayanOsmanlıordusundangerikalanbirmiktaryazmaeserdeMarsigli’ninelinegeçti.Bueserler,kendisininİstanbul’dansatınaldı-ğıelyazmaları,haritaveevraklaberabermemleketiBologna’dakurduğuBilimlerAkademisi’ninkütüphanesindeyeralanŞarkEserleriKoleksiyonu’nunilknüvesiniteşkiledecekti.
1691NisanındaWilliamHusseybaşkan-lığındaOsmanlıbaşşehrinegidenİngilizsefâretheyetinekatılanMarsigli,muhte-melbirbarışınşartlarınıkararlaştırmaküzereHabsburghükümdarıadınagizliceOsmanlıdevletadamlarıylagörüştü.Ay nıyıliçindeHabsburgİmparatoruI.Leo-poldilegizliceanlaşmanınyollarınıarayanEflâkPrensiBrinkoveanuiletemasageç-mekiçinBükreş’egitti.İngilizsefâretindeyürüttüğüyaklaşıkbiryıllıkgörevisırasın-daBalkantopraklarınıdörtdefakatetti;İstanbul,Edirne,Belgrad,BükreşveViya-na’yabirçokziyaretdüzenledi.Marsigli,16911692müzakerelerindenbirsonuçalamamışolsada1699’daso naerensavaşİtalyanaskerîmühendisinhayatındayenibirsayfaaçtı.Kendisi,Os-manlısiyasîyapısıveaskerîgeleneklerihakkındaendeneyimlişahsiyetlerdenbirikabuledildiğindenI.LeopoldtarafındanKarlofçaAntlaşması’nıakdetmeklegö-revlidelegeheyetinedahiledildi.Osman-lıidaresibarışgörüşmelerininViyanaveDebrecen’deyürütülmesinekarşıçıkmıştı;Marsigli,Habsburgheyetinindiğerüye-leriylebirlikteilgilidiplomatikheyetlerlebuluşmakamacıylatarafsızbölgedeka-lanKarlofça’yagitti.1699’daimzalananKarlofçaAntlaşması,Osmanlı-Habsburgsınırının“alâhâlihî”(şuandaolduğugibi) prensibidoğrultusundadüzenlenmesiniöngörüyordu.Bunagöreantlaşmadaim-zasıbulunandevletler,askerîharekâtınsonlandığıtarihtesahipolduklarıarazileriellerindetutmayadevamedeceklerdi.Bu-nunlabirliktesınıranlaşmazlıklarınıçöz-mek,bazıkalevehisarlarınyıktırılmasıişlerinenezaretetmekvedevletlerarasısınıranihaîşeklinivermekamacıylasınırtayinkomisyonlarıkuruldu.Budefada haitibarlıbirmakamayükselenMarsigli,Habsburgsınırtayinheyetidelegeliğinegetirildi.Marsigli22Mart1699’daOsman-lısınırheyetibaşkanıKapıcıbaşıİbrâhimEfendiilebuluştu.İlksınırişaretinin25 Nisan’dakonulmuşolmasınarağmenMa-carsınırboylarınınkarmaşıkaraziyapısın-dankaynaklananaksaklıkvesorunlardanötürüheyetlerinyenisınırhattınıbelirle-mesi1701Martınıbuldu.Marsigli,döne-

yıldızfallarındanbirernüshaaldığıgibiİstanbul’unkaçıncıenlemdairesiüzerindebulunduğunadairtartışmayagirişti.Os-manlıharitacısıEbûBekirb.Behrâmed-Dımaşk¢ileWillemJanszoonBlaeu’nun,
At las Ma iorçevirisihakkındasohbetetti.YinebuesnadaİstanbulBoğazı’ndasuyunderinliğiveakışhızınadairyaptığıölçüm-leriİsveçKraliçesiKristina’yaithafettiğikitabındayayımladı(Osservazioniintorno
al Bos fo ro Tra cio o ve ro Ca na le di Cons tan-

ti no po li,Roma1681).

1682’deHabsburgİmparatoruI.Leo-pold’ünhizmetinegirdi.Osmanlı-Habs-burgsınırboyundaüstlendiğivazifeleriyerinegetirirkenTatarlar’aesirdüştü.
1683’teMerzifonluKaraMustafaPaşa’nınViyanaKuşatmasıesnasındaOsmanlıor-dugâhındatutsaktı.OsmanlıkuvvetleriVi-yanaönlerindençekilirkenikiBosnalısipa-hitarafındansatınalındıvedokuzayson-rabirFransiskenmanastırınınaracılığıylakurtulanakadarufakbirBoşnakköyündesahipleriyleberaberyaşadı.1684’tedön-düğüHabsburgordusundauzunsavaşyıl-larıboyunca(1683-1699)uzmanmühen-disolarakçalıştı.Ordudaistihdamedilenmeslektaşlarınınhizmetkalitelerinedairbilirkişiraporlarıkalemealdı.Askerîçar-pışmalardevamederkensınırhattındayeralanHabsburgistihkâmlarınındayanıklı-lığınadairgözlemvetesbitleriniViyanasarayınasundu.Vişegrad,Estergon,Vaç,Budin,EğriveBelgradbaştaolmaküzeremüttefikordusununbirçokkuşatmaey-lemindegörevaldı.Kuşatmakıtalarınınilerleyişinisağlamakamacıylanehirvesuyollarınınüzerineköprülerkurulmasınaönayakoldu;metriskazılması,sıçanyol-larınındüzenlenmesivetopraktabyalarınyükseltilmesigibiişlerdeaskerîmimar-mühendislikbecerileriniortayakoydu.
1686’daBudin’inHabsburgkuvvetlerininelinegeçmesininardındanhemenşehrinmerkezcamisinegitti,eskiSaintStephenKilisesi’ndefıkıhveilâhiyatlailgiliçoksa-yıdaOsmanlıyazmasınaelkoydu.Ertesi
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Marsigli’nin Lo Stato Militare dell’ Impero Ottomanno  adlı 

eserinin kapağı
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der Ur kun den Sü ley mans des Prächti gen”, 
AOH, XXVI/2-3[1972],s.285-297)veben-zerkonulardamakalelerivardır.Orhonya-zıtlarınınüçfragmanıüzerinebiryazısı
(Turcica,sy.4[Paris1972],s.15-24)Ma-tuz’uniyibirTürkologolduğunugösterir.KanûnîSultanSüleymandönemineveilgilibelgelere,dile,Osmanlılar’ınBatıülkele-riyleilişkilerineveOsmanlıhizmetinegiripmüslümanolanBatılılar’aduyduğumerakdivantercümanlarınadairyazdığı,hâlâçokkullanılanbirmakalede(“Die Pfor ten
dolmetscherzurHerrschaftszeitSüleymans
des Prächti gen”, Südost-Forschungen,sy.
34[Regensburg1975],s.26-60) ken di ni gösterir.Osmanlıdevletyapısıileidaredüzeni yanında Macaristan’ın Osman-lıgeçmişiMatuz’unodaklandığıbaşlıcaalanlardır.1986’daAlmancaveMacarcaolarakBamberg’de IstvánHunyadi’ninkatkısıylagerçekleştirdiğidefteredisyonu
(DieSteuerkonskriptiondesSandschaks
Stuhlwei›enburgausdenJahren1563
bis1565)bunuortayakoymaktadır.Os-manlıDevleti’ninarazidüzenivefeodalitesorunudaMatuz’umeşguletmiş,1980’liyıllardaBerlin’deoturaneskiöğrencisiKlausSchwarzaracılığıyla,DoğuAlman-ya’dayaşayanErnstWernerilemektup-laşarakbuhusustacanlıbirtartışmasür-dürmüştür.

Eserleri.1. L’ouv ra ge de Sey fi Çele bi, 
his to ri en ot to man du 16e siècle (Paris
1968).SeyfiÇelebi’ninAsyavedünyata-rihiyleilgilieserinintenkitlineşriveFran-sızcatercümesidir.2. Herrs che rur kun-
den Sul tan Sü ley mans des Prächti gen 
(1520-1566) (Freiburg1971).KanûnîSul-tanSüleymandönemineaitbelgeleritanı-taneseridir.3. Das Kanz le iwe sen Sul tan 
Sü leymåns des Prächti gen (Wiesbaden
1974).KanûnîSultanSüleymandevrindeDîvân-ıHümâyun’unçalışmalarıvema-hiyetihakkındaönemlibirçalışmadır.4. 
Das Os ma nisc he Re ich. Grund li ni en 
sei ner Gesc hich te (Darmstadt1985;Ma-
carca,Budapeşte1990;Hırvatça,Zagreb
1992).Almancakonuşulanülkelerdebü-yükbirünekavuşanbuOsmanlıtarihinde

– —MA‘RÛF-i NÛDEHÎ

(bk. NÛDEHÎ).
˜ ™

– —MATUZ, Josef Eugen
(1925-1992)

Osmanlýtarihçisi,
Türkolog.

˜ ™

27Ekim1925’teBudapeşte’dedoğ-du.AsıladıMatuzJóozsefJenöolupAl-mancalaştırılmışismiylebilinir.1944’teBudapeşte’ninPéterPázmányÜniversi-tesi’ndetarihveMacarfilolojisiöğrenimigördü.AyrıcabuyıllardaünlüTürkologveOsmanlıtarihçileriolanGyulaNémethileLajosFekete’ninderslerinedevametti.Türktarihiyleilgisi,II.DünyaSavaşıyılla-rındaailesininoturduğuköyün(Koroncóo) kökenininPeçenekler’ekadaruzandığınıöğrenmesiylebaşladı.1948’debabasınınölümündendolayı tahsilinibitirmedenüniversitedenayrıldıveMacaristanSa-vunmaBakanlığı’ndaişbuldu.19511953 yıllarındaBudapeşte’ninAskerîTarihArşi-vi’ndeçalıştı.1953’telisetarihöğretmen-liğidiplomasınıaldı.Macaristan’ınsiyasîdüzenindenmem-nunolmayanMatuz1956’daMacardevri-minekatıldı.İhtilâlinbaşarısızlığauğrama-sıüzerinevatanındanayrılıpAlmanya’yagitti.Münih’teüniversitetahsilinisürdür-dü,1961’detarihalanındadoktorasınıta-mamladı.ErtesiyılFreiburg’da(Breisgau) AlbertLudwigsÜniversitesi’ndeTürkçeveOsmanlıcahocasıolarakçalışmayabaşladı.AynızamandaStrasburgÜniversitesi’ndeTürkolojiveOsmanlıtarihiokutmayısür-dürdü.19631964yıllarındaFransa’nınBilimselAraştırmaMillîMerkezi’ndedegörevyaptı.1968’deOsmanlıtarihinedairilkkapsamlıkitabıolanSeyfiÇelebi’yeaiteserinedisyonunuhazırladı.Bueseriyle“docteurenétudesorientales”unvanınıkazandı.1972’deFreiburgÜniversitesi’ndedoçentliğe,1973’tekadrosuzprofesörlü-ğeyükseldi.19751976’daAlmanyaDoğuCemiyeti’ninBeyrut’takiŞarkiyatEnstitü-sü’ndearaştırmacısıfatıylaçalıştı.1979’daFreiburgÜniversitesi’ndekadroluprofe-sörolduve1990’daemekliyeayrılıncayakadarbugörevdekaldı.20Aralık1992’deFreiburg’daöldü.GeniştarihbilgisivetitizçalışmalarıylatanınanMatuz’unkitapvemakalelerida haçokXVI.yüzyılOsmanlıtarihi,dilincele-melerivebelgeneşirlerialanındatoplan-mıştır.KanûnîSultanSüleymandönemi-neaitbelgelerindiliyleilgili(“Zur Sprac he 
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Marsigli’nin DanubiusPannonico-Mysicus adlı eserinin  
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