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Necefte doğdu. Nesebinin otuz üçün
cü batında Ali b. Hüseyin Zeynelabidin'e 
ulaştığı rivayet edilir. İlk öğrenimini baş
ta babası ve büyük annesi Bibi Şems Be
gü m olmak üzere Necefteki hocalardan 
tamamladı. Aralarında Seyyid Rıza MG
sevi Bahrani. Muhammed Mar'aşi Raf
sancani, Abdülkerim Hairi, Muhammed 
Hüseyin Kaşifülgıta gibi isiınierin de bu
lunduğu alimlerden ders aldı. Bu arada 
çeşitli kişilerden matematik, astronomi 
ve tıp öğrendi. Daha sonra gittiği Samer
ra ve Kazımeyn'de üç yıl süreyle Hasan 
es-Sadr, Mehdi Halisi ve diğer Şii alim
lerinin derslerine devam etti. Ardından 
Necef'e dönerek Muhammed Cevad Be
lagi ve Mirza Ali Ekber Yezdi'den kelamla 
ilgili bilgilerini geliştirip ictihad icazeti 
aldı. 

1924'te iran'a giden Mar'aşi. Tahran'
da bir yıl kadar kaldıktan sonra bir davet 
üzerine Kum'a gitti ve hayatının hemen 
tamamını burada eğitim ve öğretim faa
liyetleriyle geçirdi. Kum'da daha çok Aga 
Necefi adıyla meşhur oldu. Derslerinin ve
rimliliği sayesinde öğrenci sayısı büyük 
ölçüde arttı. Mar'aşi, İran'ın dini hayatı 
üzerinde etkili olacak çok sayıda kişinin 
yetişmesine öncülük yapmıştır (Ali Rıza 
Yezdl, s. 82-83, ayrıca bk. indeks). 1963'te 
Pehlevi rejimiyle mücadele eden ulema
nın yanında yer alan Mar'aşi. 1977 yılın
dan itibaren ortaya çıkan olaylarda rejim
le mücadelesini sürdürerek Pehlevi ha
nedanının yıktimasında etkili oldu. 1979'
da gerçekleştirilen inkılaptan sonra İran'
da itibarlı bir ilim adamı olarak ilmi ve 
içtimal faaliyetlerini sürdürdü. Bu esna
da kendisine ulaşan mali imkanları, baş
ta Kum olmak üzere İran'ın çeşitli şehir
lerinde ve yurt dışında kütüphane, okul , 
cami gibi tesislerin yapımı ve Şii ulema
sının eserlerinin neşredilmesi için sarfet
tL Mar'aşi 1 Eylül 1990 tarihinde vefat et
ti ve Kum'da inşa ettirdiği umumi kütüp
hanenin giriş kısmında defnedildi. 

36 

Şöhretini daha çok, Kitabhane-i Umu
mi-i Ayetullah Mar'aşi adıyla Kum'da te
sis ettiği büyük kütüphaneye borçlu olan 
Mar'aşi, 1966 yılında İrem (bugünkü adıy
IaAyetu llah Mar'aşl) caddesindeki medre
sesinin üçüncü katını kütüphane olarak 
ayırmış, Necef'te bulunduğu dönemden 
itibaren topladığı kitapları buraya yerleş
tirmişti. Bir süre sonra medresenin karşı
sında inşa edilen kütüphane binası 1979'
da yapılan ilavelerle 1 SOO m2'ye çıkarıl
mıştır. Çeşitli katalog lar, süreli yayınlar, 
mikrofilm, bilgisayar. kitap cildi, araştır
ma ve yayın, milletlerarası ilişkiler. kitap 
mübadelesi ve kütüphanecilik hizmet
leri birimlerinden oluşan kütüphanede 
SOO.OOO'in üzerinde matbu ve 25.000 ka
dar yazma eser, 8000'i aşkın mikrofilm, 
3000 civarında fotokopi halinde eser ve 
abone olunmuş 1 OOO'e yakın dergi bulun
maktadır. Yazmalar içinde çok kıymetli 
ve nadir eserler mevcuttur. Kütüphane
nin idaresi banisinin vasiyeti gereğince 
oğlu MahmGd'a intikal etmiş olup daha 
sonra da aileye mensup kimseler tarafın
dan yürütülecektir. Halen kütüphane 
giderlerinin % 70'i devlet tarafından, % 
30'u çeşitli hayır kurumlarınca karşılan
maktadır. 

· Eserleri. Başta hadis, fıkıh, akaid, ah
lak ve tiiyografi olmak üzere çeşitli alan
larda çoğu neşredilmemiş 1 00 kadar eser 
telif eden Mar'aşi'nin kitaplarından bazı
ları şunlardır: 1. lfadişü'l-kisô.' (Kum 
ı 356). Hz. Peygamber'in Ehl-i beyt'inin 
fertlerini belirlemek üzere abasının altı
na aldığı kişileri konu edinen ve Şia'ca 
önem atfedilen hadisin senedini ortaya 
koyan Farsça bir risaledir. z. el-K1şô.ş 

'alô. c;IaV'i'l-Kur'ô.n ve's-Sünne. Üç cilt 
halindeki bu çalışma Adil el-Alevi tarafın
dan yayımlanmıştır (Kum 14 ı 5) . 3. Sebi
lü'n-necô.t (Kum 1374). iman ve ahiakla 
ilgilidir. 4. el-Le'ô.li'l-munta:{.ama ve'd
dürerü'ş-şemine. Hz. Ali'nin ve Şii bü
yüklerinin sözlerini nakleden bir eserdir 
(Tahran, ts.). 5. el-Eftasiyye (Kum I 35 I). 
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Hasan Eftas b. Ali Asgar'ın nesebine da
irdir. 6. Lüm'atü'n-nur ve'z-ziyô.' fi ter
cemeti's-Seyyid Ebi'r-Rızô. (Tahran ı 343 

hş.). Fazlullah b. Ali er-Ravendi'nin biyog
rafisi hakkındadır. 7. Münyetü'r-ricô.l fi 
şer]J.i NuJ].beti'l-ma]fcll. Hasan el-BurG
cirdi'nin NuJ].betü '1-maJ:ral'ine bir ta'lik
tir. 8. Ta'lil:ratü İ]J.J:ral:r1'1-]J.aJ:r. Kadı NG
rullah et-Tüsteri'nin eseri üzerine yazıl
mış olan ve elli cilde ulaşacağı tahmin 
edilen bu çalışmanın yirmi yedi cildi ya
yımlanmış olup halen Kum'da neşri de
vam etmektedir. 9. Müselselô.t. Müelli
fin İmami. Zeydi ve Sünni alimlerinden 
aldığı icazet mecmuası olup oğlu Hasan 
Mar'aşi tarafından toplanarak neşredil
miştir (Kum 1416) . 

Mar'aşi'nin bunlardan başka Müşec
cerô.t-1 AI-i Resulillô.h, İbn lnebe'nin 
'Umdetü't-tô.lib'i üzerine şerh ve haşiye 
niteliğinde yazdığı TabaJ:rdtü 'n-nessô.
bin, Muştala]J.ô.t-1 F1k]J.iyye, el-Gaye
tü'l-J:ruşvô., Şer]J.u Me'ô.limi'l-uşul, lfa
vô.şi Resô.'ili ŞeyJJ. el-Enşô.ri, Şer]J.u'l

Lema'ô.ti'd-Dımaşl:r1yye, el-Fevô.'idü 'r
ricô.liyye, Terô.cimü 's-sô.dô.t, el-Meşô.

hid ve'l- mezô.rô.t, el-Kıble gibi çalışma
ları vardır ( eserlerinin birlistesi için bk. 
el-~ışaş, 1, 459-465; Ali Rıza Yezdl, s. I 79-

1 8 ı). Basılmamış eserlerinin nüshaları 
ve çeşitli kitaplara yazdığı önsöz, tanıtım 
ve takrizierin el yazısı sOretleri Kum'daki 
kütüphanesinde muhafaza edilmektedir. 
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MAR'AŞi, Zahirüddin 
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Seyyid Zahirüddin b. Nasiridd!n 
b. Kemaliddin el-Hüseynl el-Mar' aş! 

(ö. 894/1489'dan sonra) 

İranlı devlet adamı ve tarihçi. 
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81S'te (1412) Taberistan'ın Amül şeh
rinde doğdu. Hz. Ali soyundan olup Ma
raş kökenlidir. Tarikat şeyhi olan dedele
rinden Kıvamüddin bağımsız bir yönetim 
kurmak amacıyla 7SO'de (1349) ayaklan-


