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Divan şiiri estetiğinde 
bir objenin, bir halin 

kendisini açıkça söylemek yerine onun, 
arka planda bağlı bulunduğu 

unsurlarda mevcut vasıflarından birini 
veya daha fazlasını bulmaya yarayacak 

ipuçlarını vererek 
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dolaylı fakat ince, zarif ve orijinal 
bir şekilde ifade edilmesi 

(bk. DiVAN EDEBiYATI). 

MAZNÜNAT 

(bk. ZANNiYYA.T). 

MA'ZÜR 

(bk. ÖZÜR). 

MAzvı\R b. KARİN 
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Ebü'l-Hasen Muhammed Mazyar b. Karin 
(ö. 225/840) 

L 

Taberistan'da hüküm süren 
Kariniler hanedam hükümdan 

(816 [?]-840). 
_j 

Babası Karin'in ölümünden (muhteme
len 201/816-17) sonra hükümdar oldu. 
Tahta çıktığında Kariniler hanedanının sa
hip olduğu topraklar Bavendiler'in saldı
rıları yüzünden oldukça küçülmüştü. Ni
hayet Mazyar, Bavendi Hükümdan Şeh
riyar b. Şervin ile yaptığı savaşta mağlup 
olunca ülkesini kaybetti. Amcasının oğlu 

Vendad ümmid'e sığınan Mazyar, Saven
di hükümdarına teslim edilerek tutuklan
dı. İbn İsfendiyar'a göre Mazyar bir yolu
nu bulup lrak'a geldi ve Bağdat'ta Halife 
Me'mün'un huzuruna çıkmayı başardı 
(Taril].-i Taberistan, s. 147). Taberiise201 
(816-17) yılında Deylem'de ve Taberis
tan'ın dağlık bölgelerinde zaferler kaza
nan, Savendi Hükümdan Şehriyar'ı dağlık 
bölgeden indiren Taberistan Valisi Abdul
lah b. Hurdazbih'in Mazyar'ı Me'mün'a 
yolladığını kaydetmektedir (Tarif]., V lll, 
556). Bu bilgi doğru ise Mazyar Bağdat'a 
değil Merv'e gönderilmiş o lmalıdır. Zira 
Me'mun'un 204 (819) yılına kadar Bağ
dat'a gelmediği bilinmektedir. Mazyar, 
Me'mQn'un huzurunda müslüman olarak 
Muhammed ismini aldı. Halife kendisine 
"mevla emiri'l-mü'minin" lakabı ile Ebü'l
Hasan künyesini verdi (İbn İsfendiyar, s. 

198 

14 7). Bu sırada Şehriyar'ın ölmesi ve yeri
ne geçen ŞapGr'un yönetiminden halkın 
halifeye şikayette bulunması Mazyar'ın 

Taberistan'a dönmesi için önemli bir fır
sat teşkil etti (207/822). 

Taberistan'a döndükten sonra Mazyar 
ve Abbasi Kumandanı Muhammed b. 
Hafs b. ömer, Şervin dağlarını fethetti
ler. Mazyar güçlü rakibi ŞapGr'u esir aldı, 
bir süre sonra da öldürdü. Bunun üzerine 
Me'mün 207 (822) yılında Muhammed b. 
Hafs ile Mazyar'ı müştereken Taberistan, 
RGyan ve Demavend valiliğine tayin etti. 
Mazyar'a ayrıca halife tarafından "ispeh
bed" unvanı verildi. 

Mazyar'ın hakimiyet alanını genişlet
meye kalkışması Mecusl toprak sahiple
rinin, Bavendiler'in, şehirlerdeki müslü
man halkın düşmanlığına sebep oldu ve 
ha lifeye şikayet edildi. Mazyar halife ta
rafından Bağdat'a çağrıldıysa da gitmedi. 
Halifenin ı srarı üzerine bilgi vermek üzere 
Amül ve RGyan kadılarını Bağdat'a gön
derdi. Amül kadısı Mazyar'ı irtidad et
mekle suçladı. Me'mün, Bizans seferine 
çıkma telaşı içinde olduğundan sorunun 
çözümünü ertelemeyi uygun gördü 
(a.g.e. , s. 148-149) . 

Halifenin Bizans seferine ç ıkmasını fır

sat bilen Mazyar Amül'ü kuşattı. Sekiz ay 
sonra Amül teslim oldu ve şehrin kadısı 
öldürüldü. Me'mun. herhalde meşgul ol
duğu problemler yüzünden bölgeyle da
ha fazla uğraşmak istemediği için Tabe
ristan valiliğini Mazyar'a verdi (a.g.e., s. 
I 50-15 I; Zahlrüddln-i Mar' aşi, s. 64-65). 
Hatta Mazyar'ın Me'mün'a gönderdiği 
mektuplarda kendisi için "müvali emiri'l
mü'minin" (halifenin müttefiki) unvanını 
kullanması bile Me'mun'un kararını etki
lemedi (Ya'kübl, Kitabü'l-Büldan, VII, 276-
277). Mu'tasım-Billah halife olunca Maz
yar'ın valiliğini onayladı (218/833). Mazyar 
da halife nezdinde konumunu güçlendir
mek için Amül ve Sariye kalelerini tamir 
ettirdi. Tahiriler'e ödemesi gereken ha
racı doğrudan Abbasi halifesine gönder
meye başladı . Mazyar'ın Tahiİ'ller'e karşı 
muhalefeti Abbasiler'in meşhur kuman
danı Afşin tarafından da teşvik ediliyordu. 

Mazyar'a yöneltilen suçlamalar arasın
da onun Babek el-Hürreml ile mektuplaş
ması ve Babek'e yardım vaadi de vardır 
(Taberl, IX, 81 ). Abdullah b. Tahir, Mu'ta
sım-Billah'a gönderdiği mektuplarda 
Mazyar'ın zulmünden bahsetmekte ve 
onun irtidad ettiğini ileri sürmekteydi. İbn 
İsfendiyar ise Mazyar' ı Babek ve Mazdek 
taraftarları ile MecGsiler'e imtiyazlar ver
mek ve camileri tahrip ettirerek İslami-

yet'in izlerini silmeye kalkışmakla suçla
maktadır ( Taril].-i Taberistan,s. I 52- I 53). 

Taberi'ye göre Mu'tasım- Billah, Babek 
meselesini 223'te (838) çözüme bağladık
tan sonra halif enin Karmlsin'e hareket 
edeceği ve Afşin 'i de Mazyar ile savaşmak 
için Rey'e göndereceği haberi yayıldı (Ta

rif]., IX, 8 ı ) . Bu harekat gerçekleşmediyse 
de durumu öğrenen Mazyar bazı tedbir
ler aldı. İdaresindeki toprakların yeniden 
ölçümünü yaptırarak haracın toplanma
sını emretti (a.g.e., IX, 81-83). 

Mazyar nihayet 224 'te (839) isyan edip 
halkı kendisine zorla biat ettirdi. Çiftçileri 
toprak sahiplerine karşı kışkırttı (a.g.e., 
IX, 81-83). Amül halkının müdahale çağrı
sı üzerine Mu'tasım-Billah harekete geç
meye karar verdi (İbn İsfendiyar, s. I 53, 
154). Taberistan, Tahiri Emi ri Abdullah 
b. Tahir ve halifenin gönderdiği ordular 
tarafından kuşatıldı. Uyguladığı savunma 
stratejisine güvenerek kendini emniyette 
hisseden Mazyar kardeşi KGhyik'a Karin 
dağlarının, yeğeni Karin b. Şehriyar'a da 
Şervin dağları ve Cürcan'a kadar uzanan 
dağ silsilesinin savunulması görevini verdi 
(Taberl, IX, 89). Kumandanlarından Ser
hastan ve Dürri, Cürcan ve Rey yönün
den düşman ordularının Taberistan'a gi
rişini engelleyeceklerdi (a.g.e., IX, 87, 98, 
I 00). Ancak Abbas i orduları kısa zaman
da büyük başarılar elde etti. Mazyar'a en 
büyük darbe ise kardeşi KGhyar'dan gel
di. KGhyar. Mazyar'ın yerine geçme vaadi 
karşılığında onu teslim etmek üzere Ab
dullah b. Tahir'in kumandanlarından Ha
san b. Hüseyin ile anlaştı (a.g.e., IX, 93). 
Sonunda etrafının sarıldığını gören Maz
yar, KGhyar'ın kendisi için eman aldığını 
söylemesi üzerine onunla birlikte Şaban 
veya Ramazan 225'te (Haziran veya Tem
muz 840) Hasan b. Hüseyin'e teslim oldu 
(a.g.e., IX, 93, 99). Abdullah b. Tahir'in 
emriyle Muhammed b. İbrahim'e verilen 
Mazyar (a.g.e., IX, 96) Şewal 225'te (Ağus
tos 840) Samerra'ya göt ürüldü (a.g.e., 
IX, 103). 

Taberl. Afşin'in yargılanmasıyla ilgili 
olarak Mazyar'a atıfta bulunmaktadır. 

Buna göre Mu'tasım- Billah, 5 Zilkade 
225'te (6 Eylül 840) bir oturum düzenle
yerekAfşin 'in Mazyar ile yüzleştirilmesini 
emretti. Şahit olarak dinlendiği oturum
da Mazyar'ın Afşin ile mektuplaşması hu
susu sorgulandı. Onun bu konudaki ifa
desi oldukça tutarsız görünmektedir. Ta
berl'nin yer verdiği rivayetlerde Mazyar, 
bazan Afşin'in mektup yazarak kendisi
ni isyana teşvik ettiğini kabul etmekte 
(a.g.e., IX, 103-104). bazan bunu reddet-



mekte (a.g.e., IX. 109), bazan da mektup
laşanların kendi kardeşi Kühyar ile Afşin'in 
kardeşi olduğunu söylemektedir (a.g.e., 
IX, ı 00) Ya'kübi'ye göre Afşin ile yaptığı 
konuşmada Mazyar mektuplaşma iddia
sını reddetmiş görünmektedir ( Tar!IJ, 11, 
477). 

Muahhar kaynaklarda Mazyar'a açıkça 
yöneltilen islam'dan dönme suçlamasına 
Taberi'de yer verilmemesi veya Afşin ör
neğinde olduğu gibi onun bu itharn dola
yısıyla sorgulandığına dair bir bilginin bu
lunmaması dikkat çekicidir. Erken dönem 
kaynaklarından Belazürl (Fütah, s. 487) 

ve ibnü'I-Fakih (Kitabü'l-Bü ldan, v, 309) 
Mazyar'ın isyanına atıfta bulunurken onun 
kafir olup ihanet ettiğinden bahsederler. 
Abdülkahir ei-Bağdadl, islam fırkaları dı
şında saydığı itahl mezhepleri arasında 
Babekiyye ile birlikte Mazyariyye diye bir 
fırkadan da söz etmektedir ( Mezhep ler 
Arasındaki Farklar, s. 245). Bu bilgi, Ta
beri'nin Mazyar'ın Babek ei-Hürreml ile 
mektuplaştığı şeklindeki kaydı ile birlikte 
düşünüldüğünde önem arzetmektedir. 
Fakat bu fırka ile Mazyar arasındaki iliş
kiyi ortaya koyan somut bilgiler bulunma
maktadır. 

Halife Mu'tasım-Billah 'ın emriyle değ
nek cezasına çarptırılan Mazyar cezanın 
uygulanmasının ardından hayatını kay
betti. Cesedi Babek'in cesedi yanında teş
hiredildi(Taber!, IX, 100, 104). Kardeşine 
ihanetiyle onun sonunu hazırlayan Küh
yar da Mazyar'ın hizmetindeki Deylemli 
askerler ve onlara kumanda eden amca
zadesi Şehriyar b. Mesmugan tarafından 
katiedildi (a.g.e., IX. 97). Bu şekilde Tabe
ristan'daki Kariniler hanedam sona erdi 
ve bölge Tahirller'in yönetimine geçti. 
"Melikü'l-cibal" ve "011-GIIan ispehbed-i 
Horasan padişahvergarşah" unvan ve la
kaplarını kullanan Mazyar'ın (Ya'küb!. Ki
tabü'l-Büldan, VII, 276; Taber!. IX, 100) 

siyaSı hedefleri için kan dökmekten, hal
ka aşırı baskı ve şiddet uygulamaktan çe
kinmediği anlaşılıyorsa da hakikinda ileri 
sürülen irtidad, Mecüsllik, Babek- Maz
dek taraftarlığı gibi iddiaların tesbit edil
mesi kaynaklar çerçevesinde oldukça zor 
görünmektedir. 
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III. (IX.) yüzyılın ilk çeyreğinde 
Muhammire'nin düşüncelerini 
Cürdin'da yaymaya çalışan 

Mazyar isimli şahsın liderliğinde 
ortaya çıkan İbahi bir cereyan 

(bk. iBAHiYYE). 
L _j 

r 
McCARTHY, Richard Joseph 

ı 

(1913-1981) 

L 
Amerikan şarkiyatçısı. 

_j 

19 Mart 1913 tarihinde Chicopee'de 
(Massacthusetts) doğdu . Orta öğrenimini 
Springfield'deki Cathedral High School'
da, yüksek öğrenimini Worcester Holy 
Cross College'da tamamladı. 1933 yılında 
Lenox'ta Cizvitler'e katıldı ve geleneğe 
uygun olarak Weston College'da önce fel
sefe öğrenimi gördü ( 1936- ı 938). Bağ
dat'ta Arap dili ve edebiyatı tahsil ettik
ten sonra (ı 938- ı 94 ı ) Weston'a dönerek 
hıristiyan ilahiyatı öğrenimi yaptı ( ı 94 ı-
1945). 

McCarthy Haziran 1944'te din adamlığı 
görevine tayin edildi ve Gregorian Üniver
sitesi'nde bir yıl daha Arapça öğrenimi 
gördükten sonra ( ı 946- ı 94 7) Oxford Üni
versitesi St. Anthony's College Şarkiyat 
Çalışmaları Bölümü'nde kelam alanında 
doktora hazırladı (ı 94 7- ı 9 5 ı). Joseph 
Schacht'ın danışmanlığında gerçekleş

tirdiği Bakıliani hakikındaki çalışmasının 

yanı sıra Harnilton Alexander Reskeen 
Gibb, Richard R. Walzer ve Chaim Rabin 
gibi şarkiyatçıların seminerlerine katıldı: 
Geoffrey Lewis'ten Türkçe dersleri aldı. 

19S 1 'de tekrar Bağdat'a giden Mc
Carthy, içinde yaşadığı toplumu yakından 
tanımak ve ilmi çalışmalarını sağlıklı bir 
şekilde yürütmek amacıyla mesaisini 
Arapça ve islam kültürüne yoğunlaştırdı. 
19S9 yılına kadar hıristiyan ve müslüman 
öğrencilerin devam ettiği Cizvitler'e ait 
Baghdad College'da öğretmenlik yaptığı 

McCARTHY, Richard Joseph 

gibi aynı dönemde Bağdat Devlet Üniver
sitesi'nde felsefe tarihi dersleri okuttu. 
McCarthy, Irak hükümetinin teşviki ve üc
retsiz arazi tahsis etmesi neticesinde Ciz
vitler tarafından Camiatü'l-hikme adıyla 
19S6 yılında kurulan üniversitede 19S9'
da öğretim üyesi olarak göreve başladı, 
sonra da üniversitenin rektörlüğüne ge
tirildi (ı 965). 1967 yılındaki Arap- i srail 
savaşında Amerika'nın israil'i destekle
mesi, Amerikalı öğretim üyelerinin ço
ğunlukta bulunduğu üniversitenin Irak 
halkının hedefi haline gelmesine sebep 
oldu. Bazı gazetelerde üniversitenin ca
sustuk faaliyetlerine karıştığı yolunda id
dialar yer alınca McCarthy Irak hüküme
tinden soruşturma açılmasını istedi. Ya
pılan incelemelerde iddialar doğrulana
madıysa da problemler sona ermedi. 
1968 başlarında disiplin ihlali sebebiyle 
üniversiteden uzaklaştırılan iki öğrenci 
şahsi meselelerini Cizvitler'le mücadele
ye dönüştürmüş ve öğrenci derneklerinin 
desteğini kazanmayı da başarmıştı. Bu 
arada Irak Devrim Komuta Konseyi, Arap 
tarihinin kritik bir döneminde Irak genç
liğini yabancı ların eğitemeyeceği gerek
çesiyle ülkedeki bütün öğretim kurumla
rının m i llileştirilmesi yönünde karar aldı 
ve Camiatü'l-hikme'ye Iraklı bir yönetici 
tayin etti. McCarthy'nin üniversiteyi bir
likte yönetme önerisini içeren 24 Ocak 
1968 tarihli mektubu Irak Devrim Komu
ta Konseyi tarafından dikkate alınmadı ve 
bazı fakülte dekanlarının da içinde bulun
duğu dokuz Cizvit öğretim üyesinin ülkeyi 
terketmesi istendi. Geride kalan Cizvit
ler'in üniversitedeki idari problemin hal
ledilmesi için tavır koymaları sonuç ver
mediği gibi onların da beş gün içinde 
Irak'tan ayrılmaları gerektiği bildirildi. 
Aynı yılın sonuna doğru Baghdad Col
lege'daki Cizvit öğretim üyeleri ülkeden 
ayrılmak zorunda kaldı. 

Mc Carthy 1 969 yılında Oxford ü niversi
tesi'nde islam felsefesi dersleri vermeye 
başladı. Ancak orada kaldığı yıllarda sık
ça sağlık problemleri yaşadı ve 1976'da 
Oxford'daki görevinden ayrılıp Amerika'
ya gitti. 1979'da felç geçirmesi üzerine 
kaldırıldığı bir huzurevinde 24 Ocak 1981 
tarihinde öldü. McCarthy'nin ilmi mesai
sini, Arapça ve islam düşüncesi alanında 
öğretim üyeliğiyle Arap dili üzerine ger
çekleştirdiği araştırmalar. doktora alanı
nı oluşturan Eş'arl kelamcılarına ait me
tinlerin tenkitli neşri ve çevirileri şeklin
de sınıflandırmak mümkündür. 

Eserleri. 1. The Theology of al-Ash'a
ri (Beyrut ı 952-1953) . Ebü'l-Hasan el-Eş-
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