
tari (İşkodra, İskenderiye) şehrini yağmala
yıp ateşe verdi (Tursun Bey, s. 144). Ardın
dan padişahAkçahisar' ı kuşattı. Fakat 
sarp kale bu defa da alınamadı ve şehrin 
muhasarasına devam için bir miktar kuv
vet bırakıldı. Her tarafta kalelere kuwetli 
garnizonlar yerleştirildi. Bir Venedik ka
lesi olan Leş'te bulunan İskender Bey 17 
Ocak 1468'de burada öldü. Ölümünden 
sonra Osmanlılar. İskender Bey'in mirası 
üzerinde hak iddia eden Venedikliler'i 
Arnavutluk'tan çıkardılar. 

Arnavutluk falkloründe milli kahraman 
olarakyaşayan İskender Bey'le ilgili olarak 
yapılan çalışmalar Georges T. Petrovitch 
tarafından Scander-Bey, Essai de bib
liographie raisonnee: Ouvrage sur 
Scanderbeg ecrits en Jang u e française, 
anglaise, allemande, latine, italienne 
adlı eserde toplanmış ve kitap 1881'de 
Paris'te yayımlanmıştır. Daha sonra baş
ta Arnavutluk'ta olmak üzere birçok yer
de İskender Bey'le ilgili olarak çok sayıda 
çalışma yapılmıştır. 
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İSKENDER BEY MÜNŞI 
(ö . 1043/1633 [?]) 

Türk asıllı Safevi tarihçisi. 
_j 

Azerbaycan Türkınnenleri'nden olup kay
naklarda İskender eş-Şehir bi- Münşi, Ha
ce İskender Bey Münşi ve İskender Bey 
Türkimen diye anılır. 994'te (1586) Sain 

İSKENDER BEY MÜN$1 

Kale Savaşı'nda Hamza Mirza'nın yanında 
savaştığında yirmi altı yaşında ve eserini 
bitirdiği 1 038 ( 1629) yılında yetmiş yaşın
da olduğuna göre 968'de (1560) doğmuş 
olmalıdır. Hayatının ilk dönemleri hakkın 

da bilgi yoktur. Ancak gerek tarihçiliği ge
rekse münşiliği iyi bir öğrenim gördüğü
nü ortaya koyar. Kadi Ahmed-i Kummi on
dan güzel huylu bir kişi olarak söz eder. 
995 (1587) yılında , taht üzerinde hak id
dia eden Prens Tahmasb Mirza'nın baş
lattığı ayaklanmayı bastıran gönüllüler 
arasında yer alan İskender Bey 1 001'de 
( 1592-93) ı. Abbas 'ın sarayına girdi. Bir 
süre muhasip olarak çalıştıktan sonra 
Defterhane-i Hümayun'a tayin edilip Di
van-ı Vekalet'te göreve başladı. Ardından 
Divan-ı inşa'ya geçerek sarayın büyük 
münşileri arasında yer aldı . Bu sırada İ'ti
madüddevle Hatim Beg ile oğlu ve halefi 
Ebu Talib Han tarafından himaye edildi. 
İskender Bey 1 043 ( 1633) yılı dolayında 
vefat etti. 

İskender Bey Münşi'nin asıl şöhreti. 1. 
Şah Abbas'ın adına izafe ettiği Tdrif:J-İ 
'Alem'drd-yı 'Abbdsi adlı Farsça eserin
den gelir. Telifi 1038'de (1629) tamamla
nan kitap üç cilt olup bir mukaddime ile 
iki bölümden ibarettir. Mukaddimede Sa
feviler'in aslından bahsettikten sonra 1. 

lskender Bey Münsi'nin Tiiril;ı-i 'Alem' ara-yı 'Abbti.si adlı eserinin ilk ve son sayfaları (Nuruosmaniye Ktp., nr. 3144) 

1 

ı 

--~~J 
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iSKENDER BEY MÜNST 

Şah ismail. ı. Tahmasb, ll. Şah İsmail ve 
Muhammed Hudabende dönemi olayları

nı özetleyen müellif, "sahife" adı verilen 
bölümlerin birincisinde Şah Abbas'ın do
ğumundan 1587'de tahta çıkışına kadar 
geçen hayatı ile devrin olaylarını ele al
mıştı r. İ kinci sahifenin "maksad" denilen 
iki tali kısmından ilkinde ı. Şah Abbas'ın 

cüiQsundan 1616'ya, ikinci maksad da yi
ne bu hükümdarın 1629'da ölümüne ka
dar gelen Safevi tarihini anlatmıştır. Ta
r i ]]-i 'Al em' ara-yı 'Abbôsi'nin bazı nüs
halarında görülen Şah Safi Mirza döne
minin (ı 629- ı 642) on dört yıllık olayları
nın ilk dört senelik kısmını da muhteme
len İskender Münşi kaleme almış , geri 
kalan on yıllık kısım ise Muhammed Ma'
sQm tarafından yazılm ıştır. 

1. Şah Abbas devrinin birinci elden kay
nağı olan Tari]]-i 'Alem'ara-yı 'Abbô
si'de sadece Safevi Devleti'nin siyasi olay
ları değil dönemin sosyal durumu ile ileri 
gelen devlet adamlarının , bürokratların. 

şair. edip, hattat vb. sanat erbabının kısa 
biyografileri de verilmiştir. Eserde ayrıca 
başta Osmanlı Devleti olmak üzere Kuzey 
Azerbaycan, Türkistan ve Babürlüler'in 
Safevi Devleti'yle münasebetleri ve Türk 
medeniyeti hakkında önemli bilgiler var
dı r. Nitekim kitaptan, devrin Safevi Dev
leti'nde Türkçe'nin ve Türk edebiyatının 
büyük etkisinin bulunduğu, hükümdar 
ailesi. askeri aristokrasİ ve orduda Türk
çe'nin ana dili olduğu ve Farsça ile birlik
te resmi dil olaraksarayda ve divanda 
kullanıldığı anlaşılmaktadır. Eserde bu
nun yanında birçok Türk düşünürü. şairi 
ve edibiyle bunların eserleri de zikredil
mektedir. 

İskender Bey Münşi eserini resmi evra
ka, günümüze ulaşmayan eserlere. göz
lemlerine ve duyduklarına dayanarak ka
leme alm ıştı r. Kitabın düzenli ve açık bir 
yazım planı vardır. İran tarih yazıcılığında 
önemli bir yeri olan eser Safevi dönemi 
tarih yazıcılığının tartışmasız en büyük 
çalışmasıdır. Yer yer etkili yorumları olan 
müellifinin ifadesi süslüdür. 

Tari]]-i 'Alem'ara-yı 'Abbôsi, Nevşe
hirli Damad İbrahim Paşa'nın sadrazam
lığı zamanında teşkil edilen Tercüme He
yeti üyelerinden Mehmed Nebih tarafın

dan 1729'da Türkçe'ye çevrilmiştir. Bu 
tercümenin İstanbul'da Topkapı Sarayı 
Müzesi (Revan Köşkü, nr. 1426) ve Nuru
osmaniye ( nr. 3 ı 44.) kütüphaneleriyle İs
tanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı ' nda 

(nr. 057) nüshaları vardır. B. Dorn, Tari]]-i 
<Aıem'ara-yı 'Abbasi'nin bazı kısımla
rını Muhammedanische Quellen zur 
Geschichte der südlichen Küstenlan-
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der des Kaspischen Meeres içinde (IV, 
238-442. 510-514) 1850-1858yıllarında 
Petersburg'da yayımlamıştır. Eserin bir 
bütün halinde ilk tab' ı 131 3-1314 h ş .. 
zeyli ise Yusuf Müverrih tarafından 131 7 
hş. tarihlerinde taş basması olarak Tah
ran'da yapılmıştır. İrec Efşar' ın neşre ha
zırladığı kitabın ikinci baskısı da gerçek
l eştirilmiştir (1-111, Tahran ı 334-1335 hş./ 

ı 955- ı 956) . Eseri ayrıca R. M. Savory His
tory ot Shtih 'Abbiis The Great adıyla 
İ ngilizce 'ye çevirmiştir (1-11, Boulder ı 979) . 
İskender Bey Münşi'nin Kitab-ı Teressül 
min Münşe'at-ı Ijace İskender Bey 
Münşi adlı bir eseri daha olup bunun 
nüshası Leiden Universitatsbibliothek'te 
mevcuttur (Jang, s. 2 ı 3-2 ı 4). 
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Iii TAHSiN Y AZlCI 

İSKENDER HAN 
(wl> _,..w:... ı ı 

(ö. 991/ 1583) 

Şeybani hükümdan 
(1561-1583) 

(bk. ŞEYBANJLER). 

İSKENDER MiRZA 
( ljyc _,..w:... ı) 
(1899-1969) 

Pakistan'ın ilk cumhurbaşkanı. 

_j 

_j 

13 Kasım 1899'da Bombay'da İran asıllı 
Şii bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gel
di. Bombay Elphinstone ve Sandhurst Ro
yal Military kolejlerinde askerlik eğitimi 

gördü ve İngiliz ordusunun ilk Hintli su
bayı oldu ( 1920) . Ağustos 1926'da Politi
cal Service'e tayin edildi; 1945'e kadar Ku
zeybatı Serhad eyaletinde, 1945 -1946'
da Orissa eyaletinde ve 1946-1947 yılla 

rında Savunma Bakanlığı' nda üst düzey 
yöneticiliklerde bulundu. Askeri ve bürok
ratik görevleri sırasında bölgedeki kabi
leleri tanıdı , onlara karşı nasıl bir politika 
izleneceğini öğrendi. 

Pakistan Devleti'nin kurulmasından 
sonra Savunma Bakanlığı 'na getirildi. Sa
vunma bakanı olduğu yıllarda (ı 94 7- ı 954) 

ordunun düzenlenmesinde ve Keşmir 
meselesiyle diğer bazı konularda etkin fa
aliyetlerde bulundu; özellikle Pakistan 'ı 

Türkiye, İran . Irak ve İngiltere'nin kurdu
ğu bir ortak savunma ve bölgesel iş birli
ği örgütüne taşıd ı (b k. BAGDAT PAKTI) . 

1954'te Doğu Pakistan askeri valiliğine. 
19SS'te İçişleri bakanlığına ve arkasından 
Pakistan genel valiliğine, 1956;da da yeni 
anayasanın kabulüyle cumhurbaşkanlığı

na getirildi; kısa sürede ülkenin en güçlü 
adamı haline geldi. Cumhurbaşkanlığı sı
rasında politikacılara karşı otoriter bir ta
vır sergiledi. Amerika'daki gibi çok geniş 
yetkilere sahip bir başkanlık sistemi ar
zuluyordu ve halkın parlamenter yöneti
me henüz hazır olmadığı kanaatindeydi. 
Politikacılar bir taraftan ona karşı müca
dele veriyor. bir taraftan da kendi arala
rında çekişiyorlardı. Siyasi belirsizlik dü
zensizliğe ve ekonomik çalkantılara yol 
açıyordu . Nihayet 1957'den itibaren bu 
duruma bir son vermek isteyen İ skender 
Mirza, 7 Ekim 1958'de genel seçim için 
daha önceden tarih belirlenmiş olmasına 
rağmen anayasayı yürürlükten kaldırıp 
sıkıyönetim i!Eın etti; Genelkurmay Başka
nı EyyQb Han'a da sıkıyönetimi uygulama
sı için yetki verdi. Fakat birkaç gün içeri
sinde EyyQb Han ile anlaşmazlığa düştü ; 

İskender Mirza eskisi gibi iktidarını sür
dürmeyi, EyyQb Han ise kendi gücünü da-

lskender · 
Mirza 


