
Muhammed neslinden gelen Mirza İb
rahim tarafından tashih edilmiş ve bir 
mukaddime ilavesiyle yayımlanmıştır 
(Kahire 1356) 7. el-Burhan fi't-teklit

ve'J-beydn. Allah'ın kullarını mükellef kıl
masını konu edinen çalışmada Ahbariy
ye'nin görüşleri desteklenirken Usüliyye·
nin düşünceleri reddedilmiştir (Bağdad 
1341 ). Esere Ali Muhammed Bab'ın yaz
dığı haşiyede ileri sürülen bazı itirazlara, 
Mirza Muhammed'in öğrencilerinden Mir
za Muhammed Bakır Ları Deştı tarafın
dan kaleme alınan ve el-Burhdn'ın şerhi 
olan el-Kelimdtü'l-fJ.d�ö.niyye'de cevap 
verilmiştir. 8. Fet]:ıu'l-bdb. İlim kapısının 
kapandığını iddia edenlerin düşüncelerini 
red amacıyla yazılan kitabı Cemaleddin 
Mirza Ahmed Ahbarı neşretmiştir (Bağ
dat 1342). 9. Meşddirü '1-envdr fi'l-icti

hdd ve'l-ahbdr. Eserde imamlardan ge
len haberle;e itibar edilmesinin gerekliliği 
belirtilmekte ve ictihada karşı çıkılmak
tadır (Bağdad-Necef 1341, I 342). 10. Tu]:ı

fe-i Emin (Şemin). Muhammed Emın 
Han Hemedanı'nin çeşitli konularda on 
iki sorusunun cevabını ihtiva eden bir ri
saledir (Münzevı, ıı, 941 ). Mirza Muham
med'in bunların dışında çok sayıda ese
ri mevcuttur (eserlerinin geniş bir listesi 
ve bulundukları kütüphaneler için bk. M. 
Ali Habıbabadı, ili, 935-942; DMBİ, VII, 
159). 
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1040 (1630-31) yılı dolayında Batum'da 
doğdu. Batumlu Abdürrauf Efendi'nin 
oğludur. Enderun'da yetişen üç şeY_hülis
lamın birincisidir. 1056'da ( 1646) lstan
bul'a giderek Galata Sarayı'na girdi, bura
da İmam-ı Sultanı Şamı Hüseyin Efendi ve 
Kiçi Mehmed Efendi'den ders aldı. Ardın
dan Minkarızade Yahya Efendi'nin ders
lerine devam etti. Sultan İbrahim'in sal
tanatının sonlarında Topkapı Sarayı'nda 
Enderun'da Küçük Oda, ardından Büyük 
Oda talebeleri (halifeleri) arasına alındı. Kı
sa zamanda yükselerek kilar-ı amireye 
başhalife oldu. Kabiliyet ve çalışkanlığı iV. 
Mehmed'in dikkatini çekince hatt-ı hü
mayunla müstakil olarak Minkarızade'
den mülazım olması emredildi. Saray-ı 
Hümayun'da on altı yıl görev yaptı. 10'!.2'
de ( 1661-62) ilmiye mesleğine geçti. ün
ce derecesi 40 akçe olan medreseye ulaş
tı. 1 Safer 1075'te (24 Ağustos 1664) ibti
da-i haric itibariyle Osman Efendi Darül
hadisi Medresesi'ne, 22 Muharrem 1081 '
de ( 11 Haziran 1670) Kasım Paşa Medre
sesi'ne, 25 Muharrem 1083'te (23 Mayıs 
I 672) ibtida-i dahil itibariyle Nişancı Pa
şa-yı Atık Medresesi'ne müderris oldu. 
Aynı yılın safer ayında (Haziran 1672) iV. 
Mehmed'in Kamaniçe harekatı sırasında 
Musahib Mustafa Paşa'nın yanında sefe
re katıldı. Kamaniçe'nin fethinin ardından 

Mirza Mustafa Efendi'nin bir fetvası (İlmiyye Salnamesi, 
s. 504) 
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receb ayında (Kasım 1672) Halep payesiy
le Kamaniçe kadılığına getirildi. 1 Şaban 
1 OBS'te (31 Ekim 1674) görev süresini ta
mamladı ve kendisine Cisriergene kaza
sı arpalık olarak verildi. 1 Cemaziyelewel 
1086'da (24 Temmuz 1675) Köprülüzade 
Fazıl Ahmed Paşa'nın desteğiyle Yeni
şehr-i Fenar kadılığına tayin edildi, bir yıl 
sonra da azledildi. 13 Muharrem 1092'de 
(2 şubat 1681) Rebıülahir ayından (Mayıs 
I 68I ) başlamak üzere Mısır, 20 Rebıülev
vel 1096'da(24Şubat 1675) 1 Muharrem 
1097'den (28 Kasım 1685) başlamak üze
re Mekke kadılığına getirildi. Bir yıl sonra 
görevden alındı ve Güzelhisar kazası ken
disine arpalık verildi. 

Rebıülahir 1099'da (Şubat 1688) İstan
bul kadısı oldu. Sadaret Kaymakamı Ömer 
Paşa ile araları açıldığından her iki�_i .. d,ebirbirini padişaha şikayet edince Rebıula
hir 11 OO'de (Şubat 1689) İstanbul kadılı
ğından azledilip arpalık olarak Antep ka
zası verildi, ardından Midilli'ye sürgüne 
gönderildi (Raşid, il. 69) Bir müddet son
ra affedilip İstanbul'a geldi. Ancak il. Sü
leyman'ı hal'edip IV. Mehmed'i tekrar hü
kümdar yapmak isteyen ulema arasın
da yer aldığı gerekçesiyle Şaban 1102' -
de (Mayıs 1691) Limni'ye, oradan da Kıb
rıs adasına sürüldü (Silahdar,jıı, 569; R_a
şid, ıı, 155). Şaban 1103'te (Nisan 1692) Is
tanbul'a dönmesine izin verildi. 25 Rebıü
levvel 1105'te (24 Kasım 1693) Anadolu 
kazaskerliği payesiyle Çirmen ve Havass-ı 
Mahmud Paşa kazaları arpalıklarına ila
ve edildi. 

Şaban 1106'da (Mart 1695) Rumeli ka
zaskeri oldu, bir yıl sonra emekliye sevke
dildi ve arpalık olarak kendisine Üsküdar 
kazası verildi. 1 Şaban 1109'da ( 12 Şubat 
I 698) ikinci defa Rumeli kazaskerliğine 
getirildi, 1 S Zilhicce 111 O'da ( 14 Haziran 
1699) azledilince İstanbul Emirgan'daki 
yalısına çekildi. Birkaç gün sonra görevi 
sırasında bazı uygunsuz işler yaptığı ve 
rüşvet aldığı isnadıyla Sinop'a sürgüne 
yollandı (Muharrem 1111 /Temmuz 1699 
tarihli hüküm: BA, fVID, nr. 111, s. 43). Dört 
yıl burada ailesiyle birlikte kaldı, Receb 
1115'te (Kasım 1703) İstanbul'a dönme
sine izin verildi. il. Mustafa'nın tahttan 
indirilmesi ve Şeyhülislam Seyyid Feyzul
lah Efendi olayının ardından İstanbul'a 
geldi ve uzun bir süre herhangi bir göreve 
tayin edilmedi. Kendisine verilen arpalık
ları ile geçindi. 27 Zilkade 1120'de ( 7 Şu
bat 1709) üçüncü defa Rumeli kazaskeri 
oldu. 1 Muharrem 1122'de (2 Mart 171 O) 
mazul olup Manisa ve Mudanya arpalıkları 
tahsis edildi. 1 Ramazan 1123'te ( I 3 Ekim 
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ı 71 l )  Üsküdar arpalığı kendisine ikinci 
defa verildi. 

Mirza Mustafa Efendi, 8 Zilhicce 1126 ' -
da ( 15 Aralık 1714) İmam-ı Şehriyari Mah
mud Efendi'nin yerine şeyhülislam tayin 
edildi. İlmiye mesleğinin temelini oluştu
ran mülazemet sisteminin düzene konul
masıyla ilgili kendisine hitaben çıkarılan 
ferman üzerine bu konuda. bazı yeni dü
zenlemeler yaptı (Raşid, IV. 49-52). Ancak 
şeyhülislamlığı uzun sürmedi; Rumeli Ka
zaskeri Damadzade Ahmed ve Anadolu 
Kazaskeri Hamidzade Abdullah efendiler 
aleyhine _verilen manzum bir arzuhal yü
zünden her iki kazaskerin de azlini em
reden ili. Ahmed, bunun şeyhülislamın 
adamları tarafından kaleme alındığını öğ
renince onu da görevden aldı (24 Cema
ziyelahir 1127 / 27 Haziran l715).1127Re
ceb ayı ortalarında (Temmuz 1715 ortaları) 
gönderdiği bir hükümle de Trabzon'da 
mecburi ikametini emretti. Geçimi için 
23 Safer 1128'de ( 17 Şubat 17 ı 6) önce Üs
küdar ve Mudanya, ardından başka yerler 
ilavesiyle dokuz kaza birden kendisine ar
palık olarak verildi. Bir süre Trabzon'da 
oturan Mirza Mustafa Efendi'nin Şewal 
1128'de (Eylül 1716) Bolu'ya gelmesine 
müsaade edildi. Daha sonra affedilerek 
İstanbul'a döndü. il. Mustafa'nın kendisi
ne temlik etmiş olduğu Emirgan'daki Mir
günoğlu yalısında (Salim, s. 30) ömrünün 
kalan kısmını geçirdi. 3 Safer 1135'te ( 13 
Kasım ı 722) vefat ettiğinde yaşı doksanı 
geçmişti. Fatih Camii'nde namazı kılındık
tan sonra yalısı yakınındaki Kalenderha
ne'de yaptırdığı mektebin yakınına defne
dildi. Karni Mehmed Efendi ölümü üzeri
ne yazdığı şiirin sonunda, "Mesken-i Mirza 
Efendi ola firdevs-i naim" mısramı tarih 
düşürmüştür. 

Şeyhülislamların verdiği fetvaların ce
vap ve imza kısımlarını bizzat kendileri
nin yazmaları teamül olduğu halde yaşlı
lığı ve rahatsızlığı sebebiyle ilk defa Mirza 
Efendi'nin fetvalarında imza yerine şahsi 
mührünü kullanmasına izin verilmiştir. 
Kaynaklarda meanı. kelam, tefsir ve ha
diste söz sahibi bir alim olduğu, bazı Kur
'an ayetlerinin tefsirine dair mütalaaları, 
kıyamet alametleri (eşrat-ı saat) üzerine 
risalesi, okuduğu kitaplarla ilgili haşiye
leri (mesela bk. Jjaşiye 'ala şer/:ıi'r-Risale

ti'l-Jjüseyniyye fi'l-adab, Beyazıt Devlet 
Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 2872) bulun
duğu belirtilir (Şeyhı, II, 537). Oğlu tezki
re sahibi Kazasker Mirzazade Salim Efen
di olup aileden daha sonra başka alimler 
de yetişmiştir. Ailenin diğer bir ulema aile
si olan Mirzazadeler'le ilgisi yoktur. 
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1222 (1807) yılında lrak-ı Acem'de Fe
rahan yakınlarındaki Hezave'de doğdu. 
Emir-i Kebir, Atabeg ve Emir-i Nizam un
vanlarıyla anılır. Hayatının ilk dönemi hak
kındaki bilgiler kısıtlıdır. Bir aşçı olan ba
bası Kerbelayi Muhammed Kurban, Fera
han'da Kaim-i Makam Mirza Büzürg'ün 
hizmetinde bulunduğundan ailesi onunla 
birlikte önce Tahran'a, ardından Tebriz'e 
yerleşti. Mirza Büzürg babasının yardım-
cısı olarak çalışan Mirza Taki'nin zeka ve 
kabiliyetini farkedince oğullarıyla birlik
te ders almasını ve iyi bir eğitim görme
sini sağladı. Mirza Taki öğrenimini ta
mamladıktan sonra Mirza Büzürg tara
fından katiplik görevine getirildi. Bu sı
rada dönemin siyası şahsiyetlerini yakın
dan tanıma fırsatı buldu. Mirza Büzürg 
1237'de ( 1822) ölünce yerine geçen oğlu 
Ebü'l-Kasım zamanında önce Azerbay
can ordusunda askeri katip (leşkernüvısı), 
ardından 1251'de (1835) Azerbaycan or
dusunun mali işlerinden sorumlu bulu
nan müstevfi-i nizamı olarak tayin edildi. 
Ordudaki bu görevi ona sadrazamlığı sı
rasında yapacağı mali reformlar için tec
rübe kazandırdı. 

Mirza Taki bu dönemde üç resmi seya
hat yaptı. İlkinde Rus elçisinin Tahran'da 
öldürülmesi münasebetiyle özür beyan 
etmek için 1829-1830 yıllarında Hüsrev 
Mirza başkanlığında bir heyetle Rusya'ya 
gitti. On ay süren bu gezi esnasında Tif
lis, Moskova ve Saint Petersburg'da okul
ların yanı sıra bazı sanayi kuruluşlarını 
görme fırsatı buldu; izlenimleri ona İran'
da yapacağı reformlar için geniş bir ufuk 
sağladı. 1253'te ( 1837) ikinci gezisinde 
Veliaht Nasırüddin Mirza ile birlikte Eri-

van'a gitti. Orada Rus Çarı 1. Nicholas'la 
görüştü. Üçüncü gezisini, 1843-1847 yılla
rı arasında "müşirüddevle" unvanıyla baş
kanı olduğu bir heyetle birlikte Osmanlı -
İran sınır ihtilaflarını görüşmek üzere Er
zurum' a yaptı. Osmanlı, Rus ve İngiliz 
temsilcileriyle sürdürülen görüşmeler so
nunda İran-Osmanlı sınırını tesbit eden 
16 Cemaziyelahir 1263 ( 1 Haziran 1847) 
tarihli Erzurum Antlaşması imzalandı. 
Mirza Taki, Türkiye'de görevli bulunduğu 
zaman içerisinde Osmanlı Devleti'nin ger
çekleştirdiği Tanzimat ıslahatının sonuç
larını görme fırsatı buldu. İran'a dönünce 
vezir-i nizam ve on beş yaşındaki Veliaht 
Şehzade Nasırüddin'e lalabaşı olarak ta
yin edilen Mirza Taki, 1264 ( 1848) yılında 
Muhammed Şah'ın vefatı üzerine veliaht 
tarafından emir-i nizamlığa (başkuman
danlık) getirildi ve tahta çıkma töreni için 
gereken hazırlıkları yapma göreviyle Tah
ran'a gönderildi. Nasırüddin Mirza tahta 
çıktıktan sonra onu sadrazam (şahs-ı ev
vel-i İran) tayin etti ve kendisine "emir-i 
kebir" ve "atabeg-i a'zam" unvanlarını ver
di (Zilkade 1264 / Ekim 1848); ayrıca kız 
kardeşiyle evlendirdi. 

İran'da sadaret makamına ulaştıktan 
sonra siyasi, ekonomik ve sosyal alanlar
da birçok problemle karşılaşan Mirza Taki 
Han bunları çözüme kavuşturmak ve ül
keyi daha iyi bir seviyeye ulaştırmak için 
bir dizi ıslah hareketi başlattı. Buna ze
min hazırlamak amacıyla kötü gidişten 
sorumlu tuttuğu birçok eski vali ve yöne
ticiyi görevden aldı. Mirza Aka Han Nuri 
başta olmak üzere pek çok kişi onun sa
darete getirilmesinden hoşlanmadı ve 
makamından uzaklaştırılması için entri
kalara başladı. Tahran'da toplanan Azer
baycanlı askerler Mirza Taki'nin görevden 
alınıp idam edilmesini istedilerse de bu 
girişim sonuçsuz kaldı ( 1849). Babiliğin 
kurucusu Seyyid Ali Muhammed Bab'ın 
çıkardığı isyan da bastırıldı ve kendisi Teb
riz' de idam edildi ( 1266/1850). Bunları di
ğer bazı isyan hareketleri izledi. Meşhed'-

Mirza 

Taki Han 


