
AGA MUHAMMED ŞAH 

nlardan sonra şahlık mevkiine çok yak
laştığını gören Ağa Muhammed Han, 
. bu savaşlar sırasında ele geçirilmiş olan 
Tahran'ı devletinin merkezi yaptı. Eski
den büyük bir köy olan, Safevıler ve Ke
rim Han zamanında biraz imar gören 
Tahran, ilk defa bir devlet merkezi hali
ne getirilmiş oldu. 

. Cafer Han'ın Hemedan'da yenilip tek
rar Fars'a dönmek zorunda kalmasından 
sonra Ağa Muhammed Han 11 Cemazi
yelewel 1200 ·( 12 Mart 1786) tarihinde 
Tahran'da şahlık tahtına oturdu; adına 
hutbe okundu ve sikke kesildi. Böylece 
iran'da Kaçar hanedam saltanatı başla
mış oldu. Ağa Muhammed'in yönetimi 
altında bütün Kaçarlar birleşerek kuv
vetli bir dayanışma gösterdiler. 

Ağa Muhammed Şah 1786 ve 1788 
yıllarını Acem lrakı ile ona komşu yöre
lerde hakimiyetini sağlamlaştırmakla 

geçirdi ; kardeşi Rıza Kuli Han GTian'
da mağlüp edildiği gibi, Cafer Han da 
bizzat Ağa Muhammed Şah tarafından 
Şiraz'a dönmek zorunda bırakıldı. Ca
fer Han'ın ölümü ( 1788) üzerine, yeri
ne Sayd Murad Han ve daha sonra da 
Cafer Han'ın oğlu Lutf Ali Han tahta 
oturdu ( 1789). Bu sırada Şiraz'ı kuşatan 
Ağa Muhammed Şah ile yapılan savaş
ta Lutf Ali Han yeniidi ise de (Eylül 1789) 
şehir alınamadı ve Ağa Muhammed Şah 
kuşatmayı kaldırarak Tahran'a döndü. 
Ağa Muhammed Şah, eşsiz bir kuman
dan olarak devletin kurulmasında unu
tulmaz hizmetlerde bulunmuş olan kar
deşi Cafer Kuli Han'ı, emirlerini dinle
mernek ve bilhassa Horasan hanları ile 
birleşip isyan çıkarmayı düşünmekle it
ham ederek ortadan kaldırdı ( 1790). Ay
nı yıl kendisi Azerbaycan üzerine yü
rurken yeğeni Feth Ali Han ile Develü 
Mustafa Han idaresindeki bir kuweti 
de Lutf Ali Han'a karşı gönderdi. Azer
baycan'daki hanların en kuwetlisi ve 
Tebriz ile bazı komşu yöreleri elinde tu
tan Sadık Han-ı Şikakfyi yenip kaçmaya 
mecbur ettikten sonra Azerbaycan eya
Jetini Dünbüli Hüseyin Han'a verdi. Zend 
Lutfı Han'a gönderdiği kuwet de başarı
lar kazanarak Şiraz'a girdi. Çok geçme
den Ağa Muhammed Şah da Fars'a gel
di; şiddetli bir savaştan sonra Lutf Ali 
Han'ı bozguna uğrattı (Haziran 1791 ). 
Bu zafer Zend Devleti'nin yıkılmasına 

sebep oldu. Şiraz'ın ileri gelenlerinden 
Hacı İbrahim Han, Fars beylerbeyiliği
ne getirildi. Şiraz yöresinde yaşayan ve 
Zend hanedanının başlıca dayanağı olan 
12.000 çadırlık Lur topluluğu Tahran ta-
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raftarına göçürülürken bu hanedanın 

mensupları da Tahran'a nakledildiler. 
Ağa Muhammed Şah daha sonra Tah
ran'a döndü (Eylül 179ı). Lutf Ali Han 
üç yıl kadar daha Kaçar hükümdarını 
uğraştırdıktan sonra ele geçirilip Tah
ran'da öldürüldü (1794 ı . Aynı yıl Ağa 
Muhammed Şah Taliş ler ile Şuşa haki
mi ve otuz iki oymağının reisi Cevan
şir İbrahim Halil Han'ı, Tiflis'teki Gür
cü kralını ve Sirvan hakimini itaat altına 
almak gayesiyle Azerbaycan'a gitti. Se
fer başarılı oldu, hatta Gürcü kralı mağ
lüp edilerek pek çok esir alındı. Ancak 
bu vilayetlerde devlet hakimiyetini sağ
layacak esaslı tedbirler alınamadı. 

Ağa Muhammed Şah ertesi yıl Hora~ 
san üzerine yürüdü. iran'ın bu geniş 
eyaleti, Nadir Şah 'ın ölümünden ( 17 4 7) 
beri, iran'ın diğer yerlerinden ayrı bir 
siyasi kadere tabi olmuştu. Bu yüzden 
Herat Afganlar'ın idaresine, Merv de Öz
bekler'in eline geçmişti. Meşhed Nadir 
Şah'ın torunlarının elinde olmakla bera
ber hakimiyetleri şehir surlarının ötesi
ne gitmiyordu. Ağa Muhammed Şah ise 
iran'ı. Şah İsmail devrindeki siyasi hu
dutlarına ulaştırmak gayesini taşıyor

du. Kaçar hükümdan Meşhed'e varınca 
Nadir Şah' ın torunu Şahruh tarafından 
karşılandı. Meşhed'i fiilen idare eden 
Şahruh'un oğlu Nadir Sultan ise Herat'a 
Afganlar'ın yanına kaçmıştı. Şahruh, ya
nında bulunan diğer oğulları ve yakın
ları ile birlikte Mazenderan'a gönderil
di. Ağa Muhammed Şah Herat ve Belh'i 
Afganlar'dan, Merv'i de Özbekler'den 
alıp adı geçen yerlere bizzat kendisi ta
yinler yapmak istiyordu. Fakat Ruslar'ın 

Kuzey Azerbaycan'a girdiklerini haber 
alınca süratle o tarafa hareket ederek 
büyük bir orduyla Erdebil'e girdi. Bu sı
rada ll. Katerina'nın ölümü (1796) dola
yısıyla Rus kuwetleri geri çekildiğinden 
aralarında çarpışma olmadı. Bunu fır

sat bilen Kaçar hükümdan Karabağ böl
gesinde bulunan Halil İbrahim Han'ın 
üzerine yürüdü ve Şuşa'yı aldı. Fakat bu 
sırada şahsi hizmetindeki üç kişi tara
fından öldürüldü (21 Zilhicce ı 2 ı ı 1 ı 7 
Haziran 1797). 

Güçlü bir hükümdar olan Ağa Mu
hammed Han'ın en büyük başarısı iran'
da siyasi birliği kurması, hakimiyeti al
tında bulunan . yerlerde dirlik düzenlik 
sağlaması ve adil bir idare uygulaması
dır. Buna rağmen pek katı yürekli bir 
hükümdardı; verdiği en hafif ceza bu, 
run ve kulak kesilmesi idi ki bazan bu
nu bizzat kendisi yerine getirirdi. Bu 

husus, küçük yaşta hadım edilmesinin 
ruhi hayatında yaptığı menfı tesirle ilgi
li olmalıdır. 
Ağa Muhammed Şah'ın kurmuş ol

duğu Kaçar Devleti kendisinden sonra 
128 yıl devam etmiştir. 
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Çeşitli faydaları, estetik özellikleri 
ve hayatın safhalarını sembolize etmesi 

sebebiyle bütün dinlerin 
L önemle üzerinde durduğu bitki. _j 

Çiçeği, meyvesi ve diğer estetik özel
likleriyle tarih boyunca · insanların dik
katini çeken ağacın beşikten mezara 
kadar hayatın her safhasında kullanıl

ması, ona karşı özel bir ilgi uyandırmış
tır. İklimiere göre türlerinin farklı olu
şu, her mevsim görünümünün değiş

mesi, özellikle kışın yapraklarını döküp 
baharda tekrar canlanması sebebiyle, 
ölümçlen sonra yeniden hayata dönüşün 
sembolü gibi görülmüştür. Bunuri ya
nında, ağacın hayatiyetin ötesinde bir 
ruha sahip olduğuna, dolayısıyla bünye
sinde bir güç ve kudretin bulunduğuna 
inanılmış, buna bağlı olarak da ona aşırı 
saygı gösterilerek kutsiyet izafe edilmiş
tir. Bu yüzden bütün dinlerde, farklı şe
killerde de olsa ağaca önem verilmiştir. 

Eski Dinlerde Ağaç. Ağacı kutsallaştır
ma inancı eski kavim ve dinlerin hemen 
hepsinde rastlanan bir husustur ve gü
nümüzde de görülmesine rağmen ipti
dai deviriere ait bir in.anç şeklidir. Bazı 
eski dinlerde, özellikle bahar mevsimin
de ağacın yeniden canlanması olayının 
ölüme karşı koyma şeklinde yorumlan
ması da aynı inanca yol açmıştır. Ağacın 

· belli aralıklarla kendini yenilemesi, onun 
ulühiyetin mekanı olduğu fikrini doğur
muş, böylece ağaçlarda ilahların ve ruh 



ların bulunduğu kabul edilmiştir. Avus
tralya'nın eski geleneklerini yaşatan ba
zı toplumlarında ağacın içinde mukad
des bir gücün bulunduğuna inananlar ve 
bu gücü kendi yapılarına katmaya çalı
şanlar hala mevcuttur. Eski Yunan'da 
ağaçlarla birlikte doğup ölen ağaç peri
lerinin bulunduğuna inanılmakta, Eski 
Mısır'da sikomor (firavun inciri) tanrıları 
barındıran ağaç olarak kabul edilmek
teydi. 

Ağaçların içinde bir güç . bulunduğu 
veya cin ve perilerin ağaçlara yerleşti

ği inancı , koruluklarda ve ormanlarda 
bu gibi varlıkların mevcudiyeti, hatta 
orman ilahının varlığı gibi inançları or
taya çıkarmıştır. Romalılar'a göre meşe 
Jupiter'e, zeytin ise Apollon'a aittir. Halk 
inançlarına göre zeytin Minerva'nın ba
rınağıdır: incir ise altında Buddha'nın 

Nirvana'ya kavuştuğu ağaçtır. 

Ağaca kutsallık izafe edilmesi zaman
la bazı ağaçlara özel nitelikler yüklen
mesine yol açmıştır. Mesela selvi hayat 
ağacını, nar da ebediyeti ve cenneti 
temsil eder. Çam ise Noel ağacı, kutsal 
gece ağacı, yeni yıl ağacı diye kabul 
edilmiştir. Ağacın bütünü gibi dalları ve 
diğer bazı kısımları da çeşitli bakımlar
dan sembol kabul edilmiştir. Eski Ro
malılar'da defne. dalı zaferin, zeytin dalı 
barış ve mutluluğun, meşe yaprakları 

ise gücün sembolüdür. Kutsallık atfedi
len ağaçlar semavi ağaç, insanlık ağacı, 
hayat ağacı. bilgi ağacı gibi çeşitli ad
larla anılmışlardır. Bazı Çin ve Hint ka
vimlerince ağaç, dünyanın ekseni olarak 
düşünülmüş, Kuzey Amerika Kızılderili

leri'nde de aynı inanç müşahade edil
miştir. Hint geleneği, en eski metinler
den itibaren, kozmosu devasa bir ağaç 
şeklinde tasvir eder. Upanişad'larda 

kainat. ters dönmüş bir ağaç olarak 
düşünülmektedir ki bu ağacın kökleri 
semada, dalları ise yeryüzündedir. Ters 
dönmüş semavi ağaç telakkisi Yahudi
lik'te de vardır. Yahudilik'te hayat ağacı 
yukarıdan aşağıya doğru uzanmaktadır. 

Daha başka dinlerde de hayat ağacı 

inancı mevcuttur. Çeşitli mitolojilerde 
insanın kendisinden geldiği, ölümden 
sonra ruhların tekrar ona döndüğü bir 
hayat ağacı motifi bulunmaktadır. 

Yahudilik'te de ağacın kutsallığı ve 
özel nitelikli ağaçlar fikri vardır. Hz. 
Adem'in cennette karşılaştığı "bilgi ağa
cı" ile yine aynı hadiseyle ilgili olarak 
zikredilen "hayat ağacı" (bk. ADEM) bun
lardandır. Ayrıca Ken'aniler ve İbrani
ler'de yeşil ağaçların ayrı bir önemi var-

dır. Zira onlar her yeşil ağaç altında ilah
Iarına ibadet etmişler (Tesniye, I 2/ 2), 
kendileri için yüksek yerler, dikili taş
lar ve aşerler (kutsal direk) yapmışlar 
(1. Krallar, 14/23 ). kurban kesip buhur 
yakmışlardır (II. Krallar, I 6/4; II. Tarih
ler, 28/4; İşaya, 5715; Yeremya, 2/20. 
31 6, 13. ı 71 2). Yahudilik'te ayrıca Suk
kot bayramında ağaç dalları kullanıl

maktadır. Hıristiyanlık'ta, Hz. isa'nın Ku
düs'e girişini hatırlatmak üzere Pas
kalya'dan bir pazar önce dallar takdis 
edilmekte, çam ağacı ise Noel'in sem
bolü sayılmaktadır. Ayrıca Hz. isa'nın 
çarmıha gerildiği ağacın da büyük bir 
önemi vardır. Hıristiyanlığa göre bu, 
cennetteki hayat ağacından yapılmıştır: 
bu ağaç ölüleri diriitme özelliğine sa
hiptir. 
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İsiilm'da Ağaç. Kur'an-ı Kerim'de şe
cer veya şecere kelimesi hem ağaç hem 
de genel olarak bitki anlamında olmak 
üzere yirmi altı yerde geçmektedir. Bu 
anlamdaki kullanılış hadislerde de görü
lür (bk. Buhari, "E~an", 160; ibnü'l-Cevzi, 
s. 380-382 ı. Kur'an'da ayrıca hurma, nar, 
üzüm, incir ve zeytin gibi bazı ağaçlar 
ismen anılmakta, incir ve zeytin ağacı 
üzerine yemin edilmektedir (bk. et-Tin 
95 1 ı) . Yine Kur'an'da ağacın ilahi lutuf 
ve kudretin eseri olarak yaratıldığı be
lirtilerek birçok canlının ağaç olmaksı
zın yaşayamayacağı gerçeğine dikkat 
çekilmiştir (bk. en-Nahl 16/ lO-I ı ; en
Nemi 271 60). Ebü Hüreyre'nin rivayet 
ettiği ve ilk oluşumun altı devirde mey
dana geldiğini anlatan hadise göre ağa-
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cm yaratılışı, yer kabuğunun ve dağla
rın teşekkülünden sonra üçüncü devre 
rastlar (bk. Müslim, "Münil.fıl_dn", 27; krş. 
Fussılet 41 / 9-10). 

Göklerde ve yerde bulunan her şeyin, 
güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hay
vanlar ve birçok insanın Allah'a secde 
ettiğini ifade eden ayetlerin tefsirin
de (bk. el-Hac 22 / 18 ; er-Rahman 55 / 6) 
ağaçların secdesi, Allah'ın iradesi doğ
rultusunda kendi türlerinin gereğini ye
rine getirerek fonksiyonlarını ifa etme
leri şeklinde yorumlanmıştır (bk. Farabi, 
s. 144; Razi, XXIII. 19-20) Çeşitli hadis
lerde de ağacın zikir ve tesbihte bulun-. 
duğu (bk. Tirmizi, "Hac", 14; İbn Mace, 
"Menasik", 15), ezanı duyduğu ve ezan 
okuyan hakkında hüsn-i şehadette bu
lunacağı (bk. İbn Mace. "E~an", 5). bir 
nevi haberleşme görevi yaptığı (bk. Bu
hari, "Menalpbü'l-ensar", 32) ifade edi
lir. Nitekim Müslim ve Ahmed b. Han
bel gibi bazı muhaddislerin rivayet et
tiği bir hadise göre kıyamet kopmadan 
önce öyle bir zaman olacak ki müs
lümanlar yahudilerle savaşacak ve onla
rı yenecekler. Bu arada yahudiler taş 
veya ağaçların arkasında gizlenecekler. 
Ancak bunlar arkalarında yahudi bulun
duğunu müslümanlara haber verecek: 
"yalnız garkad (sincan dikeninin büyü
ğüne benzer dikenli bitki) , arkasında

ki yahudiyi saklayacak; çünkü o, yahu
di ağaçlarındandır" (Müslim, "Fiten", 82; 
Müsned, lll, 67). 

Hz. Peygamber ağaç motifini muhte
lif ifadelerinde teşbih unsuru olarak 
kullanmış, özellikle hurma ağacını öv
müş, bu ağacın yapraklarını dökmedi
ğini ve daima faydalı olduğunu hatır

latarak iyi ve hayır sever müslümanı bu 
ağaca benzetmiştir (bk Buhari, "'ilim", 
4-5; Müsned, III, 426; V, 3 ı, ı 79). Bir gün 
birbirine yakın iki kabrin yanından 

geçerken durmuş ve bu kabirierde ya
tanların bazı günahları sebebiyle azap 
görmekte olduklarını haber vererek yaş 
bir hurma dalı getirtmiş, onu ikiye ayı

rarak kabirierin üzerine koymuş ve 
şöyle demiştir: "Belki bu dallar kuru
yuncaya kadar azapları hafifletilir" (Bu
hari, " Vudıl '", 55-56; Müslim, "Taharet", 
ll ı). Böylece ağaçların Allah'ı tesbih et
tiği aniatılmak istenmiştir (bk. Nevevi, 
III, 201-202) 

Hz. Peygamber ağacın dikilmesine, 
yetiştirilmesine ve korunmasına büyük 
önem vermiş, bizzat kendisi de ağaç 
dikmiştir. Bir hadisinde en iyi sadaka
nın canlıya su vermek olduğunu belirt-

457 


