
dı; oğulları ve müridierinin yardımı ile 
Mazenderan'ın büyük bir kısmını ele ge
çirdi ve Mar' aşiler hanedanını kurdu ( 7 60/ 
ı 359). Kıvamüddin'in yerine geçen oğlu 
Kemaleddin, Timur tarafından çocukları 
ve kardeşleriyle birlikte Maveraünne
hir'e sürüldü (795/1 393) Kemaleddin'in 
801 (1398-99) yılında Kaşgar'da ölümü
nün ardından ailenin sürgüne gönderil
miş olan mensupları geri dönüp Mazen
deran 'ı tekrar ele geçirdiler. Naslrüddin, 
Sari'de hüküm süren kardeşi Seyyid Ali'
nin yönetimi altında kaldı. Seyyid Ali tara
fından iki defa elçi olarak Şahruh Mirza'
ya gönderilen Naslrüddin 836'da (1432-
33) öldü. Yerine geçen oğlu Zahlrüddln-i 
Mar'aşl, 1456-1461 yılları arasında Rüs
temller hanedam içindeki anlaşmazlıkları 
gidermeye çalıştı. 873'te (1468-69) Kaz
vin'i ele geçirme teşebbüsünde bulundu. 
885'te ( 1480) tekrar Rüstemller arasın
daki anlaşmazlıkları çözümlernek için 
gayret gösterdi. Aynı yıl Gürcistan'daki 
ordunun başkumandanlığına tayin edilen 
Zahlrüddln-i Mar'aşl. Tfıril]-i Gilfın adlı 

eserini 894'te (1489) tamamladığına gö
re bu tarihten sonra ölmüş olmalıdır. 

Eserleri. 1. Tfıri]]-i Taberistfın ve Ru
yfın ve Mfızenderfın . Müellif eserinin 
girişinde. kitabın Mevlana Evliyaullah 
Amüll ve Ali b. Cemaleddln-i Rüyanl'nin 
eserlerine dayandığını kaydeder ve ken
disinin sadece iki bölüm eklediğini söyler. 
Ancakandığı eserlerin İbn İsfendiyar'ın 
Tfıri]]-i Taberistfın'ının hemen hemen 
aynı olduğu halde ondan hiç söz etmez. 
Bu durum. yararlandığı iki eserde de İbn 
İsfendiyar'dan istifade edildiğine dair 
herhangi bir kayıt bulunmamasından 
kaynaklanmış olmalıdır. M azenderan ha
kimlerinden Karkiya Mirza All-i Lahkani 
adına kaleme alınan eser 881'de (1476) 
tamamlanmıştır. ilk defa Bern Dorn ta
rafından Almanca çevirisiyle birlikte Ge
schichte von Taberistan, Ruyan und 
Masanderan adıyla basılan kitabı (St . 
Petersbourg ı 850) daha sonra A. Şayan 
(Tahran I 333 hş.), Muhammed Hüseyn-i 
Tesblhl (Tahran 1345, ı 36 ı h ş ) ve Menü
çihr-i Sütüde (Tahran ı 364 hş .) yayıml a

mıştır. 2. Tfıril]-i Gilfın ve Deylemistfın. 
Bu iki yerde hüküm süren Kiyaller hakkın
da yazılmış en eski mahalli kaynaklardan 
biridir. Tarihi olayları 880 (1475) yılından 
başlatan eser bir mukaddime ile altı bö
lümden meydana gelmiştir. Birçok olaya 
müellifin bizzat şahit olmas ı ve bazan 
eleştirilerini yansıtması açısından önem 
taşır. 894 ( 1489) yılında tamamlanıp Gl
lan ve Deylemistan'da hüküm süren Kar-

kiya Sultan Mirza Ali b. Sultan Muham
med'e ithaf edilen eser H. L. Rabino ( Reşt 
ı 330 hş ) ve Menüçihr-i Sütüde (Tahran 
ı 34 7 h ş . ) tarafından yayımlanmıştır. Mar
' aşi'nin Tfıri]] -i Cürcfın ve Rey ile Di
van-ı Şi'r adlı iki eserinin daha bulundu
ğu kaydedilmektedir ( Tarfl].-i Taberistan, 
Ayetullah Mar'aşT Necefl'nin girişi, s. 40-
41). 
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MAR'AŞILER 
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XIV-XVI. yüzyıllar arasında 
İran'ın Mazenderan bölgesinde 

hüküm süren bir hanedan. 
_j 

Aslen Maraştı (Kahramanmaraş) olduğu 
için Mar' aşiler (Mar'aşiyyan) diye anılan ha
nedanın kurucusu Seyyid Kıvamüddin b. 
Abdullah Mar'aşl'nin soyu imam Ali Zey
nelabidln'e dayandırılmaktadır. Amül ya
kınlarında Dabü'da yetişen Kıvamüddin, 
İmam Ali er-Rıza'nın Meşhed'deki türbe
sini ziyareti sırasında (muhtemelen 741-
743/1340- ı 342 yılları arası) bir ay kadar 
Horasan'daki Serbedarller'in liderlerinden 
Şeyh Hasan-i Cürl'nin halifesi Seyyid İz
zeddin Sügendl'nin zaviyesine misafir ol
du ve onun ihtilalci fikirlerinden etkilendi. 
On yıl sonra tekrar ziyaret ettiği Sügen
dl'nin ölümünün ardından Mazenderan'a 
döndü ve Horasan'da isyankar bir yapıda 
şekillenmiş olan Şla görüşlerini tebliğe 
başladı. Bir süre sonra Seyyid Kıvamüd
din'in güçlenmesinden endişelenen böl
genin mahalli hakimi Kiya Efrasiyab onu 
zindana attırdıysa da mürid ve taraftar
larının yardımıyla kurtutmayı başardı. Bu
nun üzerine askeri birlikte saldırıya ge
çen Kiya Efrasiyab. Dabü yakınlarında 
Seyyid Kıvamüddin'in yaklaşık300 derviş
ten oluşan ordusuna yeniterek öldürüldü 
(76011359). Zaferin ardından Seyyid Kı
vamüddin Amül'e girdi ve burada siyası 
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hakimiyetini tesis etti. "Mir-i Büzürg" 
lakabıyla anılan Seyyid Kıvamüddin'in 
Amül'ü ele geçirmesi bölgedeki diğer bir 
siyasi güç olan Kiya-Celalller hanedanını 
endişelendirdi. Bu hanedanın lideri Fah
reddin Celal, Kıvamüddin'i bertaraf et
mek için Amül'e yürüdüyse de büyük bir 
hezimete uğradı. Bu başarıdan sonra 
Mar'aşller hakimiyet alanlarını genişlet
tiler. Bu sırada hanedan ın askeri ve siyasi 
faaliyetlerinde ön plana çıkan Seyyid Kı
vamüddin'in oğlu Kemaleddin. Celalller'in 
merkezi Sari'yi ele geçirip Fahreddin Ce
lal'i bertaraf etti. Onun başarısı ve diğer 
mahalli hanedanlara karşı kazandığı za
ferler Mazenderan'ın tamamına yakını
nın Mar'aşller'in hakimiyetine girmesine 
sebep oldu. Bundan sonra Mar'aşller'in 
askeri harekatı daha çok Kıvamüddin'in 
oğullarından Seyyid Fahreddin'in kuman
dasında güney yönünde yoğunlaştı; La
pOr ve Sevadküh, ardından da Flrüzküh 
teslim alındı. Mar'aşller. Rüstemdarlar'ın 
hakimiyetindeki batı bölgelerine yönel
diklerinde de Mlrandeşt'te M elik Kubad ' ı 

hezimete uğratıp (78211380) Küçür'a ka
dar olan kesimi zaptettiler; ertesi yıl Lek
ter'de yapılan. Melik Kubad'ın öldürül
düğü ikinci savaşta Rüstemdar ordusu
nu tamamen dağıttılar. Bir yandan da 
mahalli hakimierin elindeki Karüd ve Le
vender kalelerinin itaat altına alınrnasıyla 
Larican bölgesine hakim oldular. ithantı 
mirasına sahip olmak isteyen mahalli hü
kümdarlar arasındaki mücadelelerin ya
nı sıra bu başarılar. Vataşan' ı kendisine 
merkez seçen Seyyid Fahreddin'e Kazvin, 
Talekan ve Alamut'u ele geçirmesi için 
zemin hazırladı . 

Doğuda Horasan'ın bir kısmında hüküm 
süren Emir Veli ile yaptıkları savaşı kaza
nan Mar'aşller Esterabad'ı aldılar ( 781/ 
1379). Ancak bu sırada Timur tehlikesi
nin belirmesi yüzünden barış yolunu seç
tiler ve muhtemelen onun geçiş yolu üze
rinde yer alacağını düşündükleri Estera
bad'ı tekrar Emir Veli'ye bırakıp Mazen
deran'a döndüler. Estei-abad'a yürüyen 
Timur'un kolaylıkla şehri ele geçirmesin
den etkilenen Seyyid Kemaleddin, oğlu 
Gıyaseddin'i de yanına alarak değerli he
diyelerle birlikte huzura çıktı ve itaatini 
arzetti (78711385) ; arkasından da onun 
adına sikke bastırdı (Hafız-i Ebrü, ll, 628) . 
Ancak bütün bunlar ve Seyyid Kemaled
din'in oğlu Gıyaseddin'i hediyelerle birlik
te tekrar göndermesi, Irak- ı Acem'den 
Horasan'a dönerek Mazenderan'a yürü
meye hazırlanan Timur'u durdurmaya 
yetmedi. Bunun üzerine Mar'aşller. güçlü 
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bir orduyla Mazenderan'a giren Timur'u 
Karatogan sahrasında karşıladılarsa da 
neticede Mahaneser Kalesi'ne çekilmek 
ve 8 Zilhicce 794 (26 Ekim 1392) tarihin
de teslim olmak zorunda kaldılar. Kendi
lerini Rafizilik'le suçlayan Timur'un Seyyid 
Kemaleddin'e Ehl-i sünnet' e girmeleri na
sihatini vermesi, onun siyasi hakimiyetin 
yanı sıra Mar'aşiler'in Şii hareketini bas
tırmak için Mazenderan'a girdiğini gös
termektedir. Timur'un bu nasihati zahi
ren kabul ediidiyse de sonuçta Mar'aşi
ler'e tabi olanların büyük bir kısmı kılıç
tan geçirildi (Handmlr. III. 346). Mavera
ünnehir'e götürülen Seyyid Kemaleddin 
eşleriyle birlikte gemiye bindirilip Ha
rizm'e, oğulları Taşkent'e, diğer hane
dan mensupları ise Semerkant'a gönde
rildi. Sari ve Amül'ü ele geçiren Timur. 
yaptığı büyük katliamların ardından Sa
ri'yi K.iya Efrasiyab'ın oğlu İskender Şey
hi'ye verdi. 

Mar'aşiler'den bazıları Timur'un ölü
münden ( !405) sonra oğlu Şahruh'un iz
niyle Mazenderan'a geri döndülerse de 
bir daha burada güçlü bir hakimiyet ku
ramadılar. Mar'aşiler. XVI. yüzyılın başla
rında Şii SafeviiE~r'in bütün İran'a hakim 
olmasının ardından onlara bağlı mahalli 
dini -siyasi hakimler statüsünde bölgede
ki varlıklarını devam ettirdiler. Önde ge
len üyelerinin Şah ı. Abbas zamanında 
( 1587-1629) çeşitli yerlere dağıtılmasın
dan sonra da siyasi önemlerini büsbütün 
yitirerek eski ve köklü bir aileye mensup 
seyyidler olarak İran'ın farklı bölgelerinde 
yaşadılar. Bugün iran'ın yanı sıra Orta
doğu'nun birçok şehrinde kökleri Mar'a
şiler'e dayanan önemli aileler bulunmak
tadır. Mar'aşiler'in yetiştirdiği pek çok 
alim İran tarihinde önemli rol oynamıştır. 
Bunlar arasında, uzun yıllar Kum'da dini 
ve ilmi faaliyetlerde bulunan ve muazzam 
bir kütüphanenin kurucusu olan Ayetul
lah Şehabeddin Muhammed Mar'aşi'yi 
zikretmek mümkündür. 
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1 MARAŞU AHMED TAHiR EFENDf 
(1885- ı 954) 

L 

Kadı, dersiam, vaiz, 
Halveti- Şabani şeyhi. 

_j 

Maraş'ta doğdu. Maraş vilayeti katip
lerinden Berberzade Nef'1 Efendi ile Hı
zanoğulları'ndan Esma Hanım'ın oğludur. 
Dedesi Ahmed Efendi vilayet başkatibi 
idi. Ahmed Tahir Efendi'nin çocukluğu 
Maraş'ta geçti. Medrese tahsilini Kayse
ri'de tamamladı. Pirdaşı olacağı medrese 
arkadaşları Hüseyin Avni (Konukman) ve 
Yozgatlı Yusuf Bahri (N efesli) beylerle bir
likte İstanbul'a giderek yüksek öğrenime 
başladı. Darülfünun'un Ulum-i Riyaziyye 
ve Tabiiyye Şubesi ile Hukuk Şubesi'nin 
ikisini birlikte okuyarak mezun oldu. Da
ha sonra Medresetü'l-kudat'a girdi. Ömer 
Nasuhi (Bilmen) ve Bekir Haki (Yener) onun 
bu medresede beraber okuduğu arka
daşlarıdır. Ahmed Tahir Efendi, Fatih tür
bedarı diye tanınan Halveti- Şabani şeyhi 
Ahmed Amiş Efendi'ye bu yıllarda intisap 
etti. 

Medresetü'l-kudat'ı bitiren Ahmed Ta
hir Efendi ( 19 ı 4). askerliğin i I. Dünya Sa
vaşı yıllarında Kafkas cephesinde Üçüncü 
Ordu kumandanı Vehib Paşa'nın hukuk 
müşaviri olarak tamamladıktan sonra Si
vas'ın Suşehri kazasına kadı tayin edildi. 
Sivas Kongresi'nin yapıldığı tarihe kadar 
( 1919) burada kadılık ve kaymakam ve
killiği yaptı. Ardından İstanbul'a döndü ve 
Beyazıt dersiamı oldu. Cumhuriyet dev
rinde dersiamlık müessesinin kaldırılma
sı üzerine Ayasofya Camii'nde vaiz olarak 
görevlendirildi. Ayasofya Camii müzeye 
dönüştürülünce ( 1934) vaazlarını cuma 
namazından sonra Sultan Ahmed, pazar 
günleri öğle namazından sonra Nuruos
maniye camilerinde 1953 yılının ortalarına 

kadar sürdürdü. Bu görevinin yanı sıra 
Nisan 1941'de Beyazıt Devlet Kütüphane
si'nde Kütüphaneler Tasnif Heyeti üyesi 
olarak çalıştı. 1951 yılında emekli oldu. 
1947'de ciddi bir rahatsızlık geçiren Ah
med Tahir Efendi 1954 Temmuzunda 
mide kanaması geçirdi ve 11 Temmuz 
1954'te Haydarpaşa Numune Hastaha
nesi'nde vefat etti. Ertesi günü Beyazıt 
Camii'nde kılınan cenaze namazının ar
dından vasiyeti gereği Fatih Camii hazi
resinde mürşidi Ahmed Amiş Efendi'nin 
yanında toprağa verildi. 

Darülfünun'da okuduğu yıllarda arka
daşları Hüseyin Avni ve Yusuf Bahri bey
lerle mürşid arayışı içine girip bu amaçla 
İstanbul'daki tekke şeyhlerini ziyaret 
eden, ancak aradıkları nitelikteki şeyhi bir 
türlü bulamayan Ahmed Tahir Efendi. 
son olarak adını duyduğu Hamzavi- Me
lam I kutbu Seyyid Abdülkadir-i Belhi'ye 
gittiklerinde Belhl. nasiplerinin Fatih tür
bedarında olduğunu söyleyerek onları Ah
med Am iş Efendi'ye göndermiş, arkadaş
larından bir gün sonra türbedarı ziyaret 
eden Ahmed Tahir Efendi'nin tarikata in
tisabı bu ziyaret sırasında gerçekleşmiş

tir. Mürşidinin ölümünün ardından irşad 
makamına geçen Kayserili Mehmed Tev
fik Efendi'ye bağlanan Ahmed Tahir Efen
di onun 1927'de vefatı üzerine halifesi 
olarak irşad faaliyetine başladı . Soyadı ka
nunu çıkınca mürşidinin adına telmihen 
Memiş soyadını aldı. 

Ahmed Tahir Efendi Arap, Fars ve eski 
Türk edebiyatlarını iyi bilir, vaazlarında 
ayet ve hadislerden sonra genellikle Mev
lana Celaleddin-i Rumi'nin Me,şnevi'si 

ile Divan-ı Kebir'inden beyitler okuyup 
bunları herkesin anlayabileceği bir dille 
açıklardı. Kendisi de mürşidleri gibi soh
bet, muhabbet. hizmet ve rabıtayı esas 
alan bir seyrü sülük usulünü benimse
miş. mensuplarını Koska'daki evinde, dö
nemin aydınlarının devam ettiği Beya-
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