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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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zıt'taki Küllük Kahvehanesi'nde, Beyazıt 
Devlet Kütüphanesi'ndeki odasında ve 
yaz aylarını geçirdiği Çengelköy'deki Sul
tan Vahdeddin Köşkü'nde kabul edip soh
bet yoluyla irşad etmiştir. Tarikat silsile
si Ahmed Amiş Efendi, Ömer el-Halvetl, 
Bosnalı Mehmed Tevfik Efendi vasıtasıy
la H atveti- Şabani tarikatının Kuşadaviy
ye ( Kuşada lı) kolunun piri Kuşadalı İbrahim 
Efendi'ye ulaşır. Küllük Kahvehanesi'nde 
yaptığı sohbetlerde Evrenoszade Sami 
Bey, Mustafa Efendi (Özeren). Hasan Nev
res. Miralay Hilmi Şanlıtop, Muzaffer 
Ozak, Mehmed Ali Yitik, Vehbi Güloğlu, 
Fethi Gemuhluoğlu gibi müridierinin yanı 
sıra Babanzade Ahmed Naim Bey, Muhid
din Raif, Neyzen Tevfik, Abdülbaki Gölpı
narlı gibi dönemin önemli şahsiyetleriyle 
üniversite öğrencileri katılmıştır. Özellikle 
Mevlana veMeşnevikonusunda Ahmed 
Tahir Efendi'den istifade eden Abdülbaki 
Gölpınarlı'nın birkaç defa ona intisap et
meyi istediği, ancak onun bunu kabul et
mediği bilinmektedir. 

Mensupları arasında "Hocaefendi" diye 
anılan Ahmed Tahir Efendi'nin mürşidi 
Ahmed Amiş Efendi'nin methine dair 
Farsça bir manzumesiyle Sultan Ahmed 
ve N uruosmaniye camilerinde verdiği bazı · 
vaazlarından derlenmiş bir metnin bulun
duğu kaydedilmekteyse de bunlar henüz 
yayımlanmamıştır. Sahip olduğu hukuk, 
fen ve ilahiyat diplomalarının kendisine 
tasawuf yolunda hiçbir faydası olmadığı

nı söyleyen Ahmed Tahir Efendi'nin, "Re
sulullah Allah'ın harem dairesidir; insan 
bir ağaca benzer. kökü Allah, gövdesi Mu
hammed, yaprakları da kendisidir; kişi ça
lışarak köküyle gövdesini bulmalı; mükev
venat bütün teferruatıyla beraber insa
nın kendisinde mevcuttur, sahibi de bera
ber; insanda aşk-ı ilahi o kadar fazla ol
malı ki ateşi yakmalı" gibi irfani anlamlar 
taşıyan 131 vecizesi Muhabbet Üzerine 
adlı kitapta yer almaktadır. Burada ayrı
ca mensuplarından Ömer Lutfi 1bygar'a 
yazılmış on beş mektubu da bulunmak
tadır. Yirmi dört vecizesiyle bazı mektup
larından seçme parçalar Abdullah Kucur 
tarafından yayımlanmıştır. 
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MARAZ-ı MEVT 
( .:ı_9-Alf ~ yQ ) 

Kişinin eda ehliyetini kısıtlayan 
ölüm hastalığı anlamında 

fıkıh terimi. 
_j 

Sözlükte "ölüm hastalığı" demek olan 
maraz- ı mevt (marazü'l-mevt) örfte ve fı
kıh literatüründe, tıbben ve hayat tecrü
belerine göre ölümcül olan ve araya sıhhat 
hali girmeden ölümle sonuçlanan hasta
lığın adıdır. Böyle bir hastalığın kişiyi diğer 
zamanlarda ve normal şartlarda yönel
meyeceği veya yürürlüğe koymayacağı 
bazı hukuki işlemleri yapmaya sevkede
bileceği düşünülerekfıkıh doktrininde 
ölüm hastasının hukuki tasarrufları iç ira
de-dış irade uyuşmazlığı. akidlerde kasıt 
ve saikin rolü. hacir, hakkın kötüye kulla
nımı. fıkıh usulünde ehliyet ve sedd-i ze
rai' gibi açılardan ele alınmış, bunun so
nucu olarak da varis ve alacaklıların hak
larına ilişen hukuki işlemler açısından eda 
ehliyetine bazı kısıtlamalar getirilmesi 
gündeme gelmiştir. 

Ölümle ilişkisi olmaksızın tek başına 
hastalık, kişiyi bedenen ve ruhen etkilese 
de iradeyi sakatiayan bir durum olmadık
ça kural olarak eda ehliyetine tesir etmez; 
Allah ve kul haklarını düşürmez. Ayakta 
namaz kılamayacak kadar hasta olan kim
senin namazını oturarak veya ima ile kı
labilmesi, oruç tutmaya gücü yetmeyen in 
·orucunu kazaya bırakabilmesi, hac ibade
tinde hastalar için sağlanan kolaylıklar. 
kudret şartına bağlı dini yükümlülükler
de hastalığın ruhsat sebebi sayılması se
bebiyledir. Ölümle sonuçlanan hastalığın 
vücOb (hak) ehliyetini olmasa da eda (fiil) 
ehliyetini etkilernesi ve kısıtlamanın hak
lı bir sebebi görülmesi ise bundan farklı 
bir durumdur. Burada ölüm hastalığının 
kişinin iradesini ve bilincini zayıftataeağı 
ve yaptığı işlemleri bu sebeple sakat ha
le getireceği noktasından değil, kişinin 
böyle bir durumda irade ve akid hürriye
tini normal zamandakinden farklı olarak 
üçüncü şahıslara beklenmedik bir yarar 
veya zarar getirecek şekilde kullanabile
ceği ve bu esnadaki irade beyanının ger
çek iradesini ve durumu yansıtmayabile
ceği tezinden hareket edilir. Ölüm hasta
sının ehliyetinin belli tür işlemler açısın
dan kısıtlanması görüşünde olanlar böy
le bir ihtimale ve ilgili şahısların haklarını 
korumaya öncelik verirken karşı görüş sa
hipleri. akid ve irade hürriyetiyle ilgili ge
nel ilkeleri ve objektif ölçütleri işletmeye 
öncelik vermişlerdir. Fıkıh mezheplerinin 
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akidlerde ve hukuki işlemlerde saik ve ni
yete mi yoksa dışa akseden irade beyanı
na mı öncelik verileceği konusundaki eği
limleri de ölüm hastasının tasarruflarının 
hükmünü belirleyici olmuştur. Malikiler 
ve onlara yakın biçimde Hanbelller'in bi
rinci , belli ölçüde Hanefiler'in, bir ileri 
boyutta Şafiiler'in ve imamiyye'nin ikinci 
eğilimde olduğu, Zahiriler'in ise bu ikinci 
eğilimin öncüsü durumunda bulunduğu 
görülür. 

Şartları. Bir hastalığın ölüm hastalığı 
sayılabilmesi için onun hastanın ölümüne 
sebep teşkil etmesi ve hastanın bu hasta
lığın sonunda ölmesi yeterli olsa da fakih
ler konuyu kişinin eda ehliyeti, hastayı hu
kuki işlem yapmaya sevkeden saik açı
sından ele aldığı için klasik fıkıh literatü
ründe ölüm hastalığı "ölüme yol açan" 
değil "ölümle sonuçlanan" hastalık şek
linde tanımlanmış ve ölüm hastalığının 
tanıtımında hastanın ölüm korkusu ve 
kanaati içinde olmasına özel bir vurgu 
yapılmıştır (Serahsl. VI, 168; XII, 97; XX, 
84; Kasani, VII, 224, 371; İbn Kudame. IV. 
406; VI, 193. 202-203; X, 370; Osman b. 
Ali ez-Zeylal, Il, 250; VI, 196; Şemseddin 
er-Remll, VI, 60-6 I). Ölüm hastalığının 
tanımında hastanın öleceği kanaat veya 
korkusu içinde bulunması kaydı konunun 
kişinin eda ehliyeti açısından ele alınma
sı sebebiyledir. Hastalığın galiben ölümle 
sonuçlanması, hastanın tek başına gün
lük ihtiyaçlarını gidermekten ve ibadet
lerini ifadan aciz olması gibi şartlardan 
söz edenler hem hastalığın tanırnma ob
jektif bir ölçüt getirmeyi hem de hasta
nın bu ruh halini açıklamayı hedeflerler. 
Hastanın yatağa bağımlı olması ise ge
nelde aranmaz ( Bedreddin Simavl, II, 238; 
el-Fetiiva '1-Hindiyye, lV, 1 76, 402; İbn Abi
din, lll, 384-385; Mecelle, md. I 595) . Öte 
yandan ölümcül ve korkutucu olmakla 
birlikte ölümle sonuçlanmayan, hastanın 
iyileştiği hastalıklar da bu gruba girmez. 
Fakihlerin çoğunluğu hastalık süresiyle 
ilgili bir kayıt ileri sürmezken bazıları has
talığın bir seneyi aşmamasını şart koş

maktadır. Bu görüş Mecelle'de de be
nimsenmiştir (md. 1595). 

Ölüm hastalığının ehliyeti kısıtlayan bir 
hal olarak görülmesinin asıl gerekçesi, 
hastanın irade beyanını iç iradesine ve 
gerçek duruma uygun biçimde kullanma
ma ihtimali olduğundan ölüm hastalığı

nın tanımında hastanın galiben ölüm kor
kusu 1 kanaati içinde bulunması önemli 
bir unsur olarakyer alır (Kasanl, III, 224 ). 
Buna göre hastalık cinsinden olmasa bile 
ölüm korkusunun yaşandığı ve ekseriyet-

39 


