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MUÝZ-LÝDÎNÝLLÂH

Kendisi de edebiyatla uðraþan Muiz bir-
çok edip ve þairi himaye etmiþ, onlarýn öv-
gülerini kazanmýþtýr. Ýbn Hânî’nin Muiz
hakkýndaki þiirleri (el-Muizziyyât) müsta-
kil bir divan teþkil edecek kadar çoktur.
Muiz-Lidînillâh’a nisbet edilen bazý eser-
ler þunlardýr: el-Münâcât evi’l-ed£iye,
Ed£iyetü’l-eyyâmi’s-seb£a, er-Risâle-
tü’l-Mesî¼iyye, Risâletü’l-Mu£iz ile’l-
¥asan b. A¼med el-Æarma¹î, Sicillü’l-
Mu£iz ilâ Celem b. Þeybân, Kitâbü’r-
Rav²a, Risâletü’l-Mu£iz ilâ ba£²i du£â-
tih, Risâletü câmi£ati’l-cevâhir bi-rivâ-
yeti’þ-þeyÅ Ebî £Îsâ el-Mürþid (Poona-
wala, s. 68-70). Ayrýca Kadî Nu‘mân b. Mu-
hammed’in De£âßimü’l-Ýslâm adlý eserin-
de onun da büyük katkýsýnýn olduðu ka-
bul edilmektedir (ÝA, IX, 350). Ýbn Zûlâk
Sîretü’l-Mu£iz Lidînillâh adýyla bir eser
yazmýþtýr.
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Ebû Abdillâh Emîrü’þ-þuarâ Muhammed
b. Abdilmelik-i Nîþâbûrî

(ö. 518-521/1124-1127 yýllarý arasý)

Ýranlý kaside þairi.
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440 (1048-49) yýlý civarýnda Nîþâbur’da
doðdu. Babasý Sultan Alparslan’ýn emî-
rü’þ-þuarâsý Abdülmelik Burhânî’dir. Baþ-
ta babasý olmak üzere çeþitli âlimler ta-
rafýndan yetiþtirildiði divanýndan anlaþýl-
makta ve bu konuda babasý ile övünmek-
tedir. 465’teki (1072) ölümünden önce ba-
basý onu Sultan Melikþah’ýn himayesine
verdi. Ancak ilk zamanlar hükümdardan
ilgi görmedi. Melikþah’ýn damadý Alî-yi Fe-
râmurz, ramazan hilâlinin görülmesi do-
layýsýyla hükümdar hakkýnda ona bir þiir
söyletince hükümdarýn dikkatini çekti ve
kendisine hediyeler verildi. Arkasýndan baþ-
ka þiirler yazdý. Melikþah’ýn “Muizzü’d-dün-
yâ ve’d-dîn” lakabýndan dolayý Muizzî mah-
lasýný aldý ve hükümdarýn nedimi oldu.
Melikþah’ýn 485’te (1092) vefatýndan son-
ra baþ gösteren karýþýklýklar sebebiyle He-
rat, Nîþâbur ve Ýsfahan’a gitti. Buralarda
kaldýðý süre içinde Selçuklular’dan Berk-
yaruk ve Gýyâseddin Muhammed Tapar
gibi hükümdarlarla Melikþah’ýn ölümü-
nün ardýndan hükümdarlýk iddiasýnda bu-
lunan kardeþi Arslan Argun, ayrýca Emîr
Ebû Þücâ‘-ý Habeþî ve Melikþah’ýn oðulla-
rý ile vezirleri hakkýnda kasideler yazdý. Ni-
hayet Sencer hükümdar olunca onun hiz-

metine girdi ve Sencer’in sarayýnda meli-
kü’þ-þuarâlýða yükseldi. Sencer kendisine
Ýsfahan þehrinin gelirlerinden maaþ bað-
ladý. Hükümdarýn 511 (1117) yýlýndan ön-
ceki bir tarihte çadýrýndan attýðý bir ok Mu-
izzî’ye isabet ederek yaralanmasýna sebep
oldu. Avfî’nin onun bu yüzden hemen öl-
düðünü kaydetmesi gerçekle baðdaþmaz.
Zira þair divanýnýn çeþitli yerlerinde bu ola-
ya atýfta bulunmakta ve sonradan iyileþ-
tiðini kaydetmektedir. Bununla beraber
Senâî’nin Muizzî’nin vefatýndan dolayý yaz-
dýðý bir þiirden onun iyileþmeyen bu yara-
dan dolayý öldüðü anlaþýlmaktadýr. Son
olarak Sencer’in veziri Muînüddîn-i Kâþî
hakkýnda kaside yazdýðýna ve daha son-
raki devlet adamlarýyla ilgili þiiri bulunma-
dýðýna bakýlarak Kâþî’nin görevde bulun-
duðu 518-521 (1124-1127) yýllarý arasýn-
da vefat ettiði söylenebilir. Ýran edebiya-
týnda klasik dönemin önemli birkaç þairi
arasýnda yer alan Muizzî hükümdarlarýn
ihsanlarýyla Sâmânîler devrinde Rûdekî,
Gazneliler döneminde Ferruhî-i Sîstânî ve
Unsûrî gibi rahat bir hayat sürmüþtür.

Muizzî, kasidelerinde Ferruhî-i Sîstânî,
Unsûrî ve Menûçihrî gibi þairlerin etkisi
görülmekle birlikte onlardan samimi ve
sade üslûbuyla ayrýlýr; þiirlerinde kolayca
anlaþýlabilen kelimeleri tercih eder. Bun-
larda yeni mazmun ve kavramlarý kullan-
masý gazelin geliþmesine de yardýmcý ol-
muþtur. Muizzî kasideye çok konulu bir þe-
kil kazandýrma eðilimindedir. Bizzat ha-
yatýyla ilgili çeþitli manzumelerinde yok-
sulluðunu tasvir eder ve bu yoksulluðun
hâmisi tarafýndan giderildiðini söyler. Ka-
sidelerindeki birçok nesîb karþýlýklý konuþ-
ma þeklindedir.

Muizzî divanýnýn eski nüshalarý Safevî-
ler döneminden öteye geçmez; dolayýsýyla
bu nüshalara dayanýlarak hazýrlanan bir
metnin þairin asýl divanýný yansýtabileceði
þüphelidir. Eser, Abbas Ýkbâl-i Âþtiyânî ta-
rafýndan Dîvân-ý Emîr Mu£izzî-yi Nîþâ-
bûrî adýyla Tahran’da basýlmýþ (1318 hþ.),
bunu Nâsir Heyyirî’nin Külliyyât-ý Dîvân-ý
Mu£izzî isimli yayýmý (Tahran 1362 hþ.,
1382 hþ.) ve Muhammed b. Abdülmelik
Nîþâbûrî’nin neþri (Tahran 1379 hþ.) takip
etmiþtir.
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Ebü’l-Hüseyn Ahmed
b. Ebî Þücâ‘ Büveyh

b. Fennâ Hüsrev ed-Deylemî
(ö. 356/967)

Irak Büveyhîleri’nin kurucusu
ve ilk hükümdarý

(945-967).
˜ ™

303 (915-16) yýlýnda doðdu. On dokuz
yaþýnda iken aðabeyi Ýmâdüddevle Ebü’l-
Hasan Ali tarafýndan Ýlyâsîler’in idaresin-
de bulunan Kirman’ý zaptetmekle görev-
lendirildi. Bölgeyi direniþle karþýlaþmadan
ele geçirdiyse de orada Büveyhî hâkimiye-
tinin pek kolay kurulamayacaðýný düþü-
nen Ebü’l-Hasan Ali’nin emriyle geri çekil-
mek zorunda kaldý (Ýbn Miskeveyh, I, 352-
356). 326’da (938), Emîrülümerâ Ýbn Râik
ve kumandan Beckem’e karþý Ýmâdüddev-
le’den yardým isteyen Ebû Abdullah el-Be-
rîdî’ye destek vermek üzere Hûzistan’a
gönderildi. Beckem’i maðlûp eden Ebü’l-
Hüseyin Ahmed, Ahvaz’a hâkim olduktan
sonra Berîdîler’i etkisiz hale getirip bölge-
de Büveyhî hâkimiyetini kurdu. Böylece
Hûzistan’ý yönetmeye baþlayan ve burayý,
gücünü büyük ölçüde yitirmiþ olan Abbâ-
sîler’in elindeki Irak’a yapacaðý askerî ha-
reketler için bir üs olarak kullanan Ebü’l-
Hüseyin Ahmed, önceleri Basra ve Vâsýt
gibi Güney Irak þehirlerine baþarýsýzlýkla
sonuçlanan birçok sefer düzenledi. Baþa-
rýsýzlýklarýn sebebi Baðdat’ta Türk asýllý
Emîr Tüzün’ün emîrü’l-ümerâlýk mevkiin-
de bulunmasý idi. Tüzün’ün ölümü ve ye-
rine geçen Ýbn Þîrzâd’ýn selefinin yetenek-
lerine sahip bulunmamasý, ayrýca bu sýra-
da Vâsýt Valisi Yinâl’ýn taraf deðiþtirerek
kendisine tâbi olmasý, Ebü’l-Hüseyin Ah-
med’in hiçbir direniþle karþýlaþmadan Bað-
dat’a girip iktidarý ele geçirmesine fýrsat
verdi (11 Cemâziyelevvel 334 / 19 Aralýk
945). Ebü’l-Hüseyin Ahmed, Halife Müs-
tekfî -Billâh’ýn huzuruna çýkarak biat et-
ti ve halife ona Muizzüddevle, kardeþleri
Ebü’l-Hasan Ali’ye Ýmâdüddevle, Ebû Ali
Hasan’a da Rüknüddevle lakaplarýný ver-
di. Halife tarafýndan emîrü’l-ümerâ tayin

edilen Muizzüddevle, kýrk gün sonra ken-
disine komplo düzenlediði suçlamasýyla
halifeyi tahttan indirip gözlerine mil çekti-
rerek yerine Muktedir-Billâh’ýn oðlu Ebü’l-
Kasým Fazl’ý Mutî‘ -Lillâh unvanýyla tahta
çýkardý (Mes‘ûdî, IV, 371, 372; Ýbn Miske-
veyh, II, 86-87).

Muizzüddevle, Baðdat’a yerleþmesinden
ölümüne kadar geçen yirmi iki yýl boyun-
ca emîrü’l-ümerâ sýfatýyla burada hüküm
sürdü ve bu müddet içerisinde Irak’taki
Büveyhî hâkimiyetini kabul etmek iste-
meyen Hamdânîler, Berîdîler, Karmatîler
ve Vâsýt ile Basra / Þattülarap arasýndaki
Batîha’da hüküm süren Þâhinîler ile de-
vamlý mücadele halinde oldu; bu sýrada
Basra gibi birçok önemli Irak þehrini ele
geçirdi. Batîha’ya düzenlediði bir askerî
harekât sýrasýnda hastalanarak Baðdat’a
döndü ve 17 Rebîülâhir 356’da (1 Nisan
967) öldü. Cenazesi önce sarayýnýn bah-
çesine gömüldü; 358’de (969) Baðdat’ta,
Þiîler tarafýndan mukaddes kabul edilen
Kâzýmiyye’nin Kureyþ Mezarlýðý’nda yapý-
lan bir türbeye nakledildi. Yerine oðlu Bah-
tiyâr geçti.

Muizzüddevle’nin Irak’ý ele geçirmesin-
den sonra Þiî Büveyhî hânedanýnýn Irak
kolu ile Sünnî Abbâsî hilâfetinin zoraki bir-
likteliðine dayanan ve bu hânedanýn yýký-
lýþýna kadar bir asýrdan fazla devam eden
bir süreç baþlamýþtýr. Büveyhîler’de baþ-
langýçta bir Þiî hilâfeti kurma düþüncesi
mevcutsa da bazý sebeplerle bu düþün-
ceden vazgeçtikleri görülür. Büveyhî top-
raklarýnda halkýn çoðunluðunun Sünnî ol-
masý, bir Þiî hilâfetinin Büveyhî iktidarý-
nýn bekasý için ileride tehlike yaratabile-
ceði ihtimalinin bulunmasý, Sâmânîler gi-
bi Sünnî hasým devletlerin etkisi ve Büvey-
hî ordusunda Sünnî Türk unsurunun yer
almasý bu sebepler arasýnda sayýlabilir. Ab-
bâsî hilâfetinin devamýna karar verildiðin-
de Muizzüddevle ve diðer Büveyhî emîr-
leri halifenin devlet baþkaný sýfatýný ve bu
makamýn bazý teorik imtiyazlarýný tanýmýþ,
bununla beraber halife, fiilen daha önce-
den kaybetmeye baþladýðý icra gücünü ne-
redeyse tamamen yitirmiþtir. Muizzüddev-
le halifeye belirli bir maaþ baðlamýþ ve onun
özel mülk ve arazilerinin yönetimi için bir
kâtip görevlendirmiþtir (Mes‘ûdî, IV, 372,
385; Ýbn Miskeveyh, II, 87, 107-108). Hali-
fenin bir Þiî hükümdarý tarafýndan tahta
çýkarýlýp indirilmesi, bu makamýn baþka
hânedanlar nezdindeki hukukî konumu-
nu olumsuz yönde etkilemiþ ve Sâmânî-
ler, Abbâsîler’e sadýk olmalarýna raðmen
uzun bir müddet Mutî‘ -Lillâh’ýn halifeliði-

ni kabul etmeyip göz altýndaki Müstekfî -
Billâh’ý halife tanýmayý sürdürmüþtür.

Hûzistan’ý yönetimi sýrasýnda Ýmâdüd-
devle’ye baðýmlý hareket eden Muizzüd-
devle, Askerimükrem’de bir darphâne kur-
durmuþ, 330 (942) yýlýndan itibaren ken-
di adýna para bastýrmýþ ve çeþitli güçlerin
mücadele ettiði Irak gibi çok karýþýk bir
bölgeye Büveyhî hâkimiyetini kalýcý bir þe-
kilde yerleþtirmiþtir. Irak’taki yönetimi bo-
yunca baþta asker maaþlarýnýn ödenmesi
olmak üzere ekonomik sýkýntýlar ve malî
güçlüklerle karþýlaþmýþtýr. Nakit ödeyeme-
diði maaþlar için kumandan ve askerlere
arazi iktâ ettiyse de bu uygulama, zaman
içerisinde Irak’ta arazilerin verimsiz hale
gelmesi ve tarým gelirinin düþmesi gibi
olumsuz sonuçlar doðurmuþtur. Buna kar-
þýlýk tarýmý geliþtirmek ve ihmal edilen
Baðdat’ýn sulama sistemini faaliyete ge-
çirmek için bazý su kanallarýnýn onarýmýný
gerçekleþtirmiþtir. Bu arada malî sýkýntý-
lara raðmen 350’de (961) büyük meblað-
lar harcayarak Baðdat’ýn Bâbüþþemmâsi-
ye semtinde kendisi için muhteþem bir sa-
ray inþa ettirmiþtir. 355 (966) yýlýnda Bað-
dat’ýn Habsülcedîd mevkiinde bir bîmâris-
tan yaptýrmaya baþlamýþ, ancak ölümü üze-
rine inþaat yarým kalmýþtýr.

Muizzüddevle diðer birinci nesil Büveyhî
emîrleri gibi Þîa’nýn Zeydiyye koluna men-
suptur. Büveyhîler’in Sünnî Abbâsî hilâfe-
tiyle uzlaþmasýný saðlayan tarihî þartlar
öyle görünüyor ki Muizzüddevle’nin Þiî -
Sünnî siyasetinin sýnýrlarýný da tayin et-
miþ, onun Þîa merkezli düþünmesini ve bu
mezhebi siyasî araca dönüþtüren bir po-
litikaya yönelmesini engellemiþtir. Fakat
yine de iktidar deðiþikliði sebebiyle hassa-
siyeti artan Sünnîler’i fazla tahrik etme-
den Þiîler’e birtakým imkânlar saðlamýþtýr.
Onun zamanýndan itibaren nakiblik (nika-
be) kurumu iki kýsma ayrýlmýþ ve önceden
Abbâsî nikabeti içinde yer alan Hz. Ali so-
yundan gelenler kendilerine ait baðýmsýz
bir Aleviyyîn / Tâlibiyyîn nakibliði elde et-
miþtir. Muizzüddevle uzun bir zaman Hz.
Ali evlâdý içerisinde Zeydiyye’ye mensup
olanlarý desteklemiþ, fakat hayatýnýn sonu-
na doðru Ýmâmiyye mensuplarý da önem
kazanmaya baþlamýþ ve içlerinden biri na-
kiblik kurumunun baþýna geçmeyi baþar-
mýþtýr. Onun döneminde Þiîler toplumsal
hayatta dinî ve içtimaî birtakým faaliyet-
lerle kendilerini belli etmiþtir. 352 (963)
yýlýndan itibaren âþûrâ matemiyle Gadîr-i
Hum bayramýnýn görkemli törenlerle ic-
rasýna baþlanmýþsa da bu törenler Þiîler’-
le Sünnîler arasýndaki gerilimi arttýrmýþ ve
özellikle Baðdat’ta bu iki grup arasýnda sü-


