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MUIR, Sir William

(1819-1905)

Ýskoç asýllý Ýngiliz þarkiyatçýsý 
ve Ýslâm tarihçisi.

˜ ™

Glasgow’da doðdu; Edinburg ve Glas-
gow üniversitelerinde okudu. 1837’den iti-
baren otuz dokuz yýl süreyle Hindistan’da
Ýngiliz Doðu Hindistan Þirketi’nin çeþitli
yönetim kademelerinde, þirketin siyasî sta-
tüsünün iptalinden sonra da yeni kuru-
lan Hindistan Genel Valiliði hükümetinin
Dýþiþleri Bakanlýðý’nda ve koloninin kuzey-
batý eyaleti baþkan yardýmcýlýðýnda bulun-
du. Sipahi ayaklanmasý sýrasýnda (1857)
önemli görevler üstlendi ve Agra Corres-
pondence During the Mutiny adlý ese-
rinde (1896) bu ayaklanmayla ilgili anýla-
rýna yer verdi. 1876’da emekli olunca Ýn-
giliz hükümetinin Hindistan Ýþleri Bakaný
Lord Salisbury’nin davetini kabul ederek
Ýngiltere’ye döndü ve Londra’daki Hindis-
tan Konseyi’ne dahil edildi. Bu arada Ro-
yal Asiatic Society’nin baþkanlýðýna (1884)
ve Edinburg Üniversitesi rektörlüðüne
(1885-1903) seçildi. 1867’de þövalyelik (sir)
unvanýna lâyýk görülen Muir, 2 Temmuz
1905’te öldüðünde ilmî çalýþmalarýndan
dolayý biri altýn madalya olmak üzere çe-
þitli ödüller almýþ, kendisine birçok üniver-
site tarafýndan þeref doktoru pâyesi ve-
rilmiþ ve Edinburg Üniversitesi’nde adýna
bir enstitü (Arap ve Ýslâm araþtýrmalarý)
açýlmýþ bulunuyordu.

Asýl uzmanlýk alaný, aðabeyi John Muir
gibi Sanskrit dili ve edebiyatý olan, onunla
birlikte Edinburg Üniversitesi’nde bu da-
lýn kürsüsünü kuran (1862) ve Kraliçe Vic-
toria’nýn Hintçe öðrenmesine yardým eden
William Muir kendini daha çok Arap ve Ýs-
lâm araþtýrmalarýna vermiþ ve asýl ününü
bu alanda kazanmýþtýr. Ancak eserlerin-
den, onun bu alana yönelmesindeki asýl
sebebin ilim tutkusundan çok gerek üst
düzeylerde görev yaptýðý Ýngiliz sömürge
idaresinin politikasýna, gerekse dindar ki-
þiliðiyle aktif biçimde katýldýðý misyonerlik
faaliyetlerine destek saðlamak, bu arada
özellikle Kur’an’ýn ve tefsir kaynaklarýnýn
gerçekte hýristiyan vahyini teyit ettiðini
ispatlamak, Ýslâm’ý ve peygamberini ilmî
tarafsýzlýktan uzak yýkýcý eleþtirileriyle yýp-
ratmak olduðu anlaþýlmaktadýr. Muir, res-
mî görevlerinin ve ilmî meþguliyetlerinin
yanýnda eðitim faaliyetleriyle de ilgilenmiþ
ve soylu ailesinin servetinden de harcama
yaparak Allahâbâd’daki Muir Koleji ve Üni-
versitesi baþta olmak üzere Hindistan’ýn
birçok yerinde hýristiyan eðitimi veren okul-
lar açmýþtýr.

Eserleri. 1. The Life of Mahomet (I-IV,
London 1858-1861; T. H. Weir tarafýndan
1876 ve 1894’te kýsaltýlmýþ yeni baskýlarý
yapýlmýþtýr). Ýbn Hiþâm, Vâkýdî, Taberî gibi
kaynaklara dayanarak ve kýsmen A. Spren-
ger’in Life of Muhammad’inin etkisi al-
týnda kalarak yazýlan eser, XIX. yüzyýlda
Batý’da Hz. Peygamber hakkýnda yapýlan
en hacimli çalýþma olmasý yanýnda Ýngiliz-
ce’de Arapça kaynaklar kullanýlarak telif
edilen ilk çalýþma olma özelliðine de sahip-
tir. Buna ve Ortaçað Avrupasý’ndaki ko-
nuyla ilgili polemik ve nefret dolu yayýn-
lardan büyük ölçüde bir kýrýlma teþkil et-
mesine raðmen Hýristiyanlýðýn daha saf bir
din olduðuna inanan müellif, Resûl-i Ek-
rem hakkýnda yer yer saldýrgan bir dil kul-
lanmaktan geri durmamýþ ve eserini Hz.
Muhammed’in peygamberliðinin uydur-
ma, kendisine indiðini söylediði vahyin bi-
linç altýndan gelen þeyler olduðu esasýna
dayandýrmýþtýr. Müellifin “Sources for the
Biography of Mahomet – the Coran and
Tradition” adlý çalýþmasý da kitapla birlikte
yayýmlanmýþtýr. 2. Annals of the Early
Caliphate (London 1883). Bir önceki ese-
rin devamý mahiyetindedir. Hulefâ-yi Râ-
þidîn ve Kerbelâ Vak‘asý’na (61/680) kadar
Emevî dönemlerini içine alýr. Eserin ikinci
baskýsý The Caliphate: Its Rise, Decline
and Fall adýyla (London 1891; 1924’te T.
H. Weir tarafýndan gözden geçirilen yeni bir
baskýsý gerçekleþtirilmiþtir), bütün Emevî
ve Abbâsî halifelerini kapsayacak þekilde
geniþletilmiþ olarak yapýlmýþtýr. Her iki
versiyon için kullanýlan ana kaynaklar Ta-
berî ve Ýbnü’l-Esîr ile Gustav Weil’in Ge-
schichte der Chalifen’idir. Muir bu çalýþ-
masýnda Hýristiyanlýðýn aksine Ýslâm’ýn de-
ðiþime kapalý olduðu, insanlýðýn geliþme-
sine uyum saðlayacak esnek bir yapýsýnýn
bulunmadýðý, toplumu yüceltecek ve sos-
yal hayatý arýndýrýp yönlendirecek bir özel-
lik taþýmadýðý ve özgürlük kavramýný ta-
nýmadýðý gibi iddialara yer vermektedir.
3. The Mameluke or Slave Dynasty of
Egypt 1260-1517 (London 1896). Eser,
Haçlýlar ve Eyyûbîler’den bahsettikten son-
ra ilk dönem Memlük idarecileri üzerine
kaleme alýnmýþ geniþ bir giriþin ardýndan
ayrýntýlý biçimde Baybars dönemiyle baþ-
lar. Bunda da Makrîzî, Ebü’l-Mehâsin Ýbn
Taðrîberdî ve Ýbn Ýyâs ile birlikte yine We-
il’in Geschichte’si ana kaynaktýr. 4. The
Coran, and the Testimony it Bears to
the Holy Scriptures (Agra 1856; Urduca
trc. London 1878). Muir bu çalýþmasýnda
bazý Kur’an âyetlerinin ve tefsir kaynakla-
rýnýn hýristiyan vahyini teyit ettiðini gös-
termeye çalýþmýþtýr (Powell, s. 261). Ayrý-
ca Kur’an’ýn kutsal kitaplarýn en zor anla-

þýlaný olduðunu ve bazý bölümlerinin Hz.
Muhammed tarafýndan yazýldýðýný iddia
eder. Muir’in diðer kapsamlý incelemeleri
The Apology of al-Kindi (London 1882-
1887), The Mohammedan Controversy
(London 1897) ve Extracts from the Co-
ran, in the Original, with English Ren-
dering (London 1880) adlý eserleridir.
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Allah’ýn isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri.
˜ ™

Sözlükte “dengi ve benzeri bulunama-
yacak derecede deðerli ve þerefli, güçlü ve
yenilmez olmak” mânasýnda masdar ve
“güç, þiddet, yenilmezlik” anlamýnda isim
olarak kullanýlan izz (izzet) kökünün “if‘âl”
kalýbýndan türemiþ bir sýfat olan muiz
(muizz) “aziz kýlan” demektir. Allah’a nis-
bet edildiðinde “dilediði kimseyi yücelten,
güçlü ve deðerli kýlan” mânasýna gelir (Ýb-
nü’l-Esîr, en-Nihâye, “.azz” md.; Lisânü’l-
£Arab, “.azz” md.; Fîrûzâbâdî, el-Æåmû-
sü’l-mu¼î¹, “.azz” md.).

Muiz ismi Kur’ân-ý Kerîm’de geçmemek-
tedir. Fakat esmâ-i hüsnâ içinde yer alan
azîz doksan bir ve izzet altý âyette zât-ý ilâ-
hiyyeye izâfe edilmiþtir (M. F. Abdülbâký,
el-Mu£cem, “.azz” md.). Ýzzet kavramý bir
âyette ta‘zîzden gelen mâzi (Yâsîn 36/14),
bir âyette de i‘zâz masdarýndan muzâri fi-
il þeklinde Allah’a nisbet edilmiþtir (Âl-i
Ýmrân 3/26). Muiz ismini doksan dokuz es-
mâ-i hüsnâ listesine alan râvinin Âl-i Ým-
rân sûresindeki âyetten yararlandýðý anla-
þýlmaktadýr: “De ki: Ey mülkün ve mutlak
hâkimiyetin sahibi olan Allahým! Sen mül-
kü dilediðine verir, dilediðinden geri alýr-
sýn; dilediðini yüceltir, dilediðini alçaltýr-
sýn. Bütün iyilikler senin elindedir. Þüphe-

Eserleri. 1. The Life of Mahomet (I-IV, 
London 1858-1861; kısaltılmış olarak 
1894’te ve T. H. Weir tarafından gözden 
geçirilmiş olarak 1912 ve 1923’te yeni bas-
kıları yapılmıştır). İbn Hişâm, Vâkıdî, Taberî 
gibi kaynaklara dayanarak ve kısmen A. 
Sprenger’in Life of Muhammad’inin etkisi 
altında kalarak yazılan eser, XIX. yüzyılda 
Batı’da Hz. Peygamber hakkında yapılan en 
hacimli çalışma olması yanında İngilizce’de 
Arapça kaynaklar kullanılarak telif edilen ilk 
çalışma olma özelliğine de sahiptir. Buna 
ve Ortaçağ Avrupası’ndaki konuyla ilgili 
polemik ve nefret dolu yayınlardan büyük 
ölçüde bir kırılma teşkil etmesine rağmen 
Hıristiyanlığın daha saf bir din olduğuna 
inanan müellif, Resûl-i Ekrem hakkında yer 
yer saldırgan bir dil kullanmaktan geri dur-
mamış ve eserini Hz. Muhammed’in pey-
gamberliğinin uydurma, kendisine indiğini 
söylediği vahyin bilinç altından gelen şeyler 
olduğu esasına dayandırmıştır. Müellifin 
“Sources for the Biography of Mahomet-
the Coran and Tradition” adlı çalışması da 
kitapla birlikte yayımlanmıştır. 2. Annals 
of the Early Caliphate (London 1883). 
Bir önceki eserin devamı mahiyetindedir. 
Hulefâ-yi Râşidîn ve Kerbelâ Vak‘ası’na 
(61/680) kadar Emevî dönemlerini içine 
alır. Eserin ikinci baskısı The Caliphate: 
Its Rise, Decline and Fall adıyla (London 
1891; 1924’te T. H. Weir tarafından gözden 
geçirilen yeni bir baskısı gerçekleştirilmiş-
tir), bütün Emevî ve Abbâsî halifelerini 
kapsayacak şekilde genişletilmiş olarak 
yapılmıştır. Her iki versiyon için kullanılan 
ana kaynaklar Taberî ve İbnü’l-Esîr ile Gus-
tav Weil’in Geschichte der Chalifen’idir. 
Muir bu çalışmasında Hıristiyanlığın aksine 
İslâm’ın değişime kapalı olduğu, insanlığın 
gelişmesine uyum sağlayacak esnek bir ya-
pısının bulunmadığı, toplumu yüceltecek 
ve sosyal hayatı arındırıp yönlendirecek bir 
özellik taşımadığı ve özgürlük kavramını 
tanımadığı gibi iddialara yer vermektedir. 
3. The Mameluke or Slave Dynasty of 
Egypt 1260-1517 (London 1896). Eser, 
Haçlılar ve Eyyûbîler’den bahsettikten son-
ra ilk dönem Memlük idarecileri üzerine 
kaleme alınmış geniş bir girişin ardından 
ayrıntılı biçimde Baybars dönemiyle baş-
lar. Bunda da Makrîzî, Ebü’l-Mehâsin İbn 
Tağrîberdî ve İbn İyâs ile birlikte yine Weil’in 
Geschichte’si ana kaynaktır. 4. The Co-
ran, and the Testimony it Bears to the 
Holy Scriptures (Agra 1856; Urduca trc. 
London 1878). Muir bu çalışmasında bazı 
Kur’an âyetlerinin ve tefsir kaynaklarının 
hıristiyan vahyini teyit ettiğini göstermeye 
çalışmıştır (Powell, s. 261). Ayrıca Kur’an’ın 
kutsal kitapların en zor anlaşılanı olduğunu 

ve bazı bölümlerinin Hz. Muhammed tara-
fından yazıldığını iddia eder. Muir’in diğer 
kapsamlı incelemeleri The Apology of al 
Kindy (London 1882-1887), The Moham-
medan Controversy (London 1897) ve 
Extracts from the Coran, in the Original, 
with English Rendering (London 1880) 
adlı eserleridir.
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siz ki sen her þeye kadirsin.” Burada yer
alan iki âyetin genel muhtevasý þirk inan-
cýný reddedip tevhid ilkesini pekiþtirmek-
tedir. Hz. Peygamber’den rivayet edilen
hadis de bu yorumu desteklemektedir:
“Allah’ýn yücelik ve üstünlüðünü dile ge-
tiren âyet (âyetü’l-izz) þudur: Her türlü öv-
gü çocuk edinmeyen, hâkimiyette ortaðý
bulunmayan, âcizlikten ötürü dost ve yar-
dýmcýya ihtiyacý olmayan Allah’a özgüdür.
Sen O’nu hep böyle yücelterek an” (el-
Ýsrâ 17/111; Müsned, III, 439-440; Þevkâ-
nî, III, 257). Muiz ismi hem Ýbn Mâce hem
Tirmizî rivayetinde yer almýþ (“Du.â,”, 10;
“Da.avât”, 82), ayrýca çeþitli hadislerde
azîz, izzet kelimeleriyle “eazze” fiili Allah’a
nisbet edilmiþtir. “Ý‘zâz” (aziz kýlmak, yücelt-
mek) masdarýndan gelen bu fiilin mef‘ul-
lerinin Muhammed, Ýslâm, Allah’ýn dini,
müslümanlar ve Allah’ýn dilediði kimseler-
den oluþtuðu görülmektedir (Wensinck,
el-Mu£cem, IV, 203-205).

Muiz esmâ-i hüsnâ hadisinde müzil
(müzill) ismiyle birlikte zikredilmiþtir. Bu-
nun kaynaðý olan âyette de iki isim yan
yana getirilmiþtir. Müzil kelimesi “zelil ol-
mak, hor görülmek” anlamýndaki züll (zil-
let, mezellet) kökünün “if‘âl” kalýbýndan
bir sýfat olup “zelil, hakir ve alçak duruma
düþüren” demektir. Zât-ý ilâhiyyeye nisbet
edildiðinde “dilediði kimseyi hor ve hakir
duruma düþürüp bütün üstünlük nitelik-
lerini ondan kaldýran” mânasýna gelir (Ýb-
nü’l-Esîr, en-Nihâye, “cll” md.; Fîrûzâbâ-
dî, el-Æåmûsü’l-mu¼î¹, “cll” md.). Müzil
Kur’an’da geçmemekte, muiz isminde ol-
duðu gibi türetildiði kökün masdarýndan
gelen fiil þeklinde Allah’a izâfe edilmekte-
dir (Âl-i Ýmrân 3/26). Bunun yanýnda bir
âyette zül kavramý Allah’tan nefyedilmek-
te (el-Ýsrâ 17/111), bir âyette de buzaðýyý
tanrý edinen Ýsrâiloðullarý’na Allah’tan bir
gazap geleceði ve zillete uðrayacaklarý ifa-
de edilirken dolaylý olarak “izlâl” kavramý
O’na nisbet edilmektedir (el-A‘râf 7/152).
Tezlîl (boyun eðdirmek) ve bir yardýmcý fi-
ille birlikte ayný anlama gelen zelûl keli-
meleri de zât-ý ilâhiyyeye izâfe edilmiþtir
(Yâsîn 36/72; el-Mülk 67/15). Müzil esmâ-i
hüsnâ rivayetlerinde yer almýþ, ayrýca fiil
kalýplarýnda Allah’a nisbet edilmiþtir (Wen-
sinck, el-Mu£cem, II, 183-184).

Âlimler, muiz -müzil isimlerinin karþýt
olmakla birlikte zât-ý ilâhiyyeye nisbetleri
açýsýndan beraber kullanýlmasýnýn gerek-
tiðini vurgulamýþ ve buna kabýz-bâsýt, hâ-
fýd-râfi‘ gibi isimleri örnek göstermiþler-
dir. Âl-i Ýmrân sûresindeki âyetin konumu
(3/26), ayrýca müslümanlarla birlikte ya-
þadýklarý halde inkârcýlar arasýnda güç ve

þeref arayan münafýklarýn yanýlgýya düþ-
tüðünü, bütün izzetin Allah nezdinde bu-
lunduðunu ifade eden âyet (en-Nisâ 4/
138-139) ve Benî Mustalik Gazvesi dönü-
þünde müslümanlarý güçsüz zanneden
münafýklarýn onlarý Medine’den çýkaracak-
larýný söylemeleri üzerine, “Asýl üstünlük
(izzet) Allah’ýn, peygamberinin ve mümin-
lerindir” (el-Münâfikun 63/8; bk. Taberî,
XXVIII, 146-147) meâlindeki âyetten anla-
þýlacaðý üzere Cenâb-ý Hakk’ýn birini aziz
kýlmasý maddî olmaktan çok mânevî alan-
la ilgilidir. Kuþeyrî, bu iki ismin hem dün-
ya hem âhiret hayatýnda geçerli olduðu-
nu belirttikten ve muizzin, zâhidden mu-
vahhide kadar yükselen mânevî mertebe
sahiplerini nasýl yücelttiðini ifade ettikten
sonra Allah’ýn kullarýný aziz kýlýþýnýn temel
ilkesi olarak kanaati göstermiþtir. Zira
aþaðýlanmanýn asýl sebebi hýrsa kapýlmak-
týr. Büyükler þöyle demiþtir: “Allah hiçbir
kulu nefsinin zilletini gösterecek þuuru
lutfettiði kimse kadar aziz, hiçbir kulu da
nefsinin yüceliðini vehmettirecek duygu-
yu verdiði kimse kadar zelil kýlmamýþtýr”
(et-Ta¼bîr, s. 47-49). Gazzâlî de gerçek an-
lamdaki mülk ve hâkimiyetin bir þeye ve-
ya bir kimseye baðýmlýlýðýn doðurduðu zil-
letten, aþaðý arzularýn baskýsý ve cehalet
tasmasýndan kurtulmakta olduðunu be-
lirtir. Onun cehaletten kastettiði þey kiþi-
nin kendi nefsinin tuzaklarýný bilmemesi-
dir (el-Maš½adü’l-esnâ, s. 95).

Muiz ve müzil bazý görüþler bir yana
(Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî, vr. 115b; Fahred-
din er-Râzî, s. 245) Allah’ýn fiilî sýfatlarý
grubuna girer. Muiz ismiyle azîz, dâr-nâ-
fi‘, hâfýd-râfi‘ ve kabýz-bâsýt isimleri, ay-
rýca mâlikü’l-mülk arasýnda anlam iliþkisi
vardýr.
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Ebû Temîm Þerefüddevle Muizz b. Bâdîs
b. Mansûr b. Bulukkîn b. Zîrî

et-Temîmî es-Sanhâcî
(ö. 454/1062)

Ýfrîkýye Zîrî hükümdarý
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5 Cemâziyelevvel 398’de (17 Ocak 1008)
Mansûriye’de doðdu. Babasý Bâdîs b. Man-
sûr’un 30 Zilkade 406’da (10 Mayýs 1016)
Hammâdîler’in merkezi Kal‘atü Benî Ham-
mâd’ý kuþatmasý sýrasýnda âni ölümü üze-
rine Mehdiye’de hükümdar ilân edildi (21
veya 23 Zilhicce 406 / 31 Mayýs veya 2 Ha-
ziran 1016). Kýsa bir süre sonra da baþþe-
hir Mansûriye’ye gitti ve Trablus Valisi Ebû
Abdullah Muhammed b. Hasan’ý kendisi-
ne vezir ve sâhibü’l-ceyþ tayin etti. Kayre-
van’da ramazan bayramý kutlamalarý sýra-
sýnda düzenlenen bir suikasta mâruz kal-
dýysa da bundan kurtuldu (1 Þevval 407 /
3 Mart 1017). Daha önce de yine Kayre-
van’da Mansûriye’ye geldiðinin ertesi gün
yapýlan törenler sýrasýnda Sünnîler’le Þiîler
arasýnda çatýþma çýkmýþ ve çok sayýda Þiî
ölmüþtü. Suikast teþebbüsünün ardýndan
Fâtýmî Halifesi Hâkim-Biemrillâh, Fâtýmî-
ler’i destekleyen genç hükümdara hil‘at
gönderip Þerefüddevle lakabýný verdi.

Muiz, babasý Bâdîs b. Mansûr’un ölü-
müyle yarým kalan Hammâdî seferini sür-
dürdü ve iki tarafýn çok zayiat verdiði sa-
vaþta üstünlük saðladý (30 Rebîülevvel
408 / 26 Aðustos 1017). Taraflar arasýnda
imzalanan antlaþma sonucu Zîrîler’in, biri
Hammâd b. Bulukkîn’in soyundan gelen
ve Kal‘atü Benî Hammâd’ý merkez edinen
Hammâdîler, diðeri Bâdîs b. Mansûr’un
soyundan olup Kayrevan’ý merkez edinen
Zîrîler olmak üzere iki kola ayrýlmasý ka-
bul edildi. Aralarýnda kurulan dostluk, Mu-
izz’in kýz kardeþiyle Abdullah b. Hammâd
arasýnda gerçekleþtirilen evlilikle pekiþti-
rildi. Ancak bu iyi iliþkiler, Hammâd el-
Berberî’nin ölümü üzerine yerine geçen
oðlu Kaid zamanýnda 432 (1040-41) yýlýn-
da tekrar bozulmuþ ve Kaid Kal‘atü Benî
Hammâd’ý kuþatan Muiz ile barýþ yapmak
zorunda kalmýþtýr (434/1042-43).

Fâtýmî Halifesi Hâkim-Biemrillâh, Mu-
izz’e verdiði desteði sürdürdü ve kendisi-
ne deðerli taþlarla süslü bir kýlýçla birlikte
hil‘at ve pek çok hediye gönderdi (411/
1020). Üç yýl sonra Halife Zâhir el-Fâtýmî
de Muizz’e Þerefüddevle ve Adudüha laka-
býný verdi. Muiz on beþ yaþýna geldiðinde,
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