
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 



ha fazla hissettirmeyi istiyordu. Eyyub 
Han, sıkıyönetimin ilanından yirmi gün 
sonra kendisinin başkanlığında yeni bir 
hükümet kurulduğunu açıkladı ve İsken
der Mirza'yı istifaya zorladı (27 Ekim ı 958); 

bir hafta sonra da onu Londra'ya ömür 
boyu sürgüne gönderip cumhurbaşkan
lığını ilan etti. 

Londra'da politikanın dışında kalarak 
sessiz bir hayat geçiren İskender Mirza, 
Pakistan'ı Türkiye gibi modern bir ülke 
yapmak istiyor. bu konuda çok özendiğ i 
Mustafa Kemal Atatürk'ten esinienirken 
önemli kararlarından önce de Başbakan 
Adnan Menderes'ten düşüncelerini soru
yordu. Din adamlarından hoşlanmadığı 
için devlet işlerinde ulemaya yer vermek 
istemiyordu. Pakistan'ı Güneydoğu Asya 
Antiaşması Teşkilatı (SEATO) ve Bağdat 
Paktı'na (Merkezi Antlaşma Teşkilatı [CEN
TO]) dahil etmiş. Afganistan'la da iyi iliş
kiler geliştirmeye özen göstermişti. İs
kender Mirza Londra'da yetmişinci do
ğum günü olan 13 Kasım 1969'da öldü. 
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İSKENDER PAŞA 
(ö. 979/1571) 

Osmanlı beylerbeyi. 
_j 

Çağdaşı öteki İskender paşalardan ayır
mak için bazan Çerkez, bazan da Gazi ve
ya Sarı lakaplarıyla anılır. 895'li (1490) yıl
larda Aral gölü ile Hazar denizi arasında
ki topraklarda dünyaya geldiği, babasını 
kaybetmesi üzerine ailesiyle birlikte Os
manlı ülkesine göç ettiği, 151 O'lu yıllar
da Trabzon'dan istanbul'a gelerek Deli 
Hüsrev Paşa'ya intisap edip onun maiye
tinde bazı seferlere katıldığı rivayet edilir. 
1521'de Diyarbekir beylerbeyiliğine geti
rilen Hüsrev Paşa'nın yanında önce kapı 

cıbaşısı oldu, ardından çavuşbaşılığa yük-

seltildi. Hüsrev Paşa'nın Rumeli beylerbe
yiliğine nakli üzerine onunla birlikte gitti. 
Bir süre sonra da sancak beyliğine terfi 
etti. 1541 yılında Budin Kalesi 'nin doğru
dan Osmanlı idaresi altına alındığı Maca
ristan seferine katıldı. 1546'da Diyarbe
kir. Şam ve H alep defterdarlıklarının top
landığı Arap ve Acem defterdarlığına ta
yin edildi. Ertesi yıl istanbul'a çağrılarak 
Anadolu defterdarlığına getirildi (Peçuy
lu ibrahim, ı. 274). 

Kanuni Sultan Süleyman'ın 955'te 
(1548) çıktığı ikinci İran seferine katılan 
İskender Paşa. Tebriz'in zaptında önemli 
hizmetlerde bulundu. Aynı yıl içinde Van'ın 
ikinci ve kesin fethinden sonra kimsenin 
görev almak istemediği yıllık geliri 1 mil
yon akçe olan bu eyaletin kendi isteğiyle 
ilk beylerbeyi oldu (Selman. s. 65; Em e
ce n- Şahin, XIX/23 119981. s. 83) Van 
beylerbeyi iken harap haldeki Van Kalesi' 
ni onartıp savunma amaçlı olarak kullanı

lacak hale getirdi (BA, MD, nr. 6, s. 464). 

O sırada iran 'ın Hoy Kalesi Beyi Dünbüllü 
Hacı Han'ın saldırı hazırlığı içinde olduğu
nu duyunca daha önce davranıp karlı bir 
kış günü Hoy'u zaptetti (Celalzade, vr. 
398•-b) ve Dünbüllü'nün başını padişaha 
gönderdi. Ertesi yıl yine iran'a ait Revan'a 
akinlar düzenledi ve çarşısına girerekyağ
malattı (Hasan-ı Rum lO, I, 341 ). 

İskender Paşa 958 ( 1551) yılında Erzu
rum beylerbeyiliğine nakledildL Bu görevi 
sırasında Gürcüler'le savaştı ve otuz üç 
gün süren kuşatmadan sonra Ardanuç 
Kalesi'ni alarak Osmanlı idaresine kattı ( 8 
Cemaziyelahir 9581 ı 3 Haziran ı 55 ı). Ar
dından doğu ya doğru ilerleyerek Ardahan 
ve çevresini, Şavşat ve Göle'yi aldı. Nar
man Kalesi de İskender Paşa'nın gayret
leriyle Osmanlı Devleti'ne bağlandı. 

Bu fetihler sırasında Gürcüler'in iran'
dan yardım istemesi üzerine İskender Pa
şa Safevller'e karşı bizzat hareket ederek 
çok sayıda esir ve ganimet alm ış. bunlar 
arasında Sasani hükümdarlarından Nu
şirevan'a (All Mustafa. Künhü'l-ahbar, vr. 
36 ı •ı veya efsanevl İran Hükümdan Cem
şid'e (Arif! Fethullah Çelebi, s. 21 5) ait ol
duğu rivayet edilen la'l kadehi Kanuni'ye 
takdim etmişti r. 957 ( 1550) yılı sonların
da Kanuni'nin İran seferinden dönmesi
nin ardından Şah 1. Tahmasb. Hoy Kale
si'ni kaybetmiş olmanın hıncıyla hazırla
dığı büyük bir orduyu oğlu İsmail Mirza 
kumandasında Erzurum'a göndermişti. 
Erzurum Kalesi önlerinde 5000 kişilik Os
manlı ordusu ile kalabalık Safevi ordusu 
arasında çok çetin bir savaş oldu ve so-

İSKENDER PAŞA 

nu nda İskender Paşa kuvvetleri yenil
di; fakat kale düşmekten kurtuldu (959/ 

ı 552). Paşa . üzüntü içinde padişahtan ce
zalandırılmayı beklerken Kanuni gönder
diği mektupta şahın oğlunun kuvvetleri
nin çok kalabalık ve kendisinin bu kadar 
dayanmasının bile takdire şayan olduğu
nu. elinden geleni yaptığını ve hatırını 
hoş tutmasını belirterek teselli etmiş; 
h il' at, kilıç ve topuz göndererek gönlünü 
almıştır (Peçuylu ibrahim, I, 298-299) 
Veziriazam Rüstem Paşa da gönderdiği 
mektupla İskender Paşa'nın gazasım kut
lamıştır. 

İskender Paşa, Erzurum savaşından bir 
süre sonra Diyarbekir beylerbeyiliğin e ge
tirildi. Kanuni'nin Nahcıvan seferi s ırasın

da Arpaçayı civarında Safevi askerlerini 
bozguna uğrattı. 966'da ( 1559) Hasan
kale yakinlarında Karadere mevkiinde bir 
başka savaşa da katıldı. 97 4 ( 1566) yılına 
kadar aralıksız on dört yıl Diyarbekir bey
lerbeyili ği yapan İskender Paşa daha son
ra Bağdat valiliğine getirildi (Kati b Çele
bi, S. 1 12) 

Bu görevdeyken Ulyanzade tarafından 
çıkarılan isyanı bastırmakla UQraştı. Onun 
ısrarlı takibi üzerine bir heyet göndererek 
aman dileyen Ulyanzade padişaha tabi ol-

İskender Paşa'nın !sağ başta>, cemsid'e izafe edilen ıa · ı 

kadehi Kanüni Sultan Süleyman'a sunusunu tasvir eden 
bir minyatür (Süleymanname, TSMK, Hazine, nr. 1517, 
vr. 557') 
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