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Ýran’da petrolün
millîleþtirilmesini saðlayan baþbakan.
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Muhammed Hidâyet Musaddýk soylu ve
zengin bir ailenin çocuðu olarak Tahran’da dünyaya geldi. Babasý Mirza Hidâyetullah Âþtiyânî, annesi Kaçar Hükümdarý
Feth Ali Þah’ýn torunu Mülktâc Haným’dýr.
Çocukluðunda babasýný kaybedince annesi tarafýndan yetiþtirildi. On yaþýnda iken
Nâsýrüddin Þah kendisine Musaddýku’ssaltana unvaný verdi ve bundan dolayý Musaddýk lakabýyla anýldý.
Musaddýk’ýn çocukluðu ve gençliði, bir
yandan Ýran’ýn dýþ güçlerin nüfuz mücadelesine sahne olduðu ve bu güçlerin büyük imtiyazlar elde ettiði, öte yandan bu
durumu kabullenemeyen bazý aydýnlarýn
ülkenin kurtuluþu ve modernleþmesi için
yoðun çaba sarfettiði bir dönemde geçti.
Geliþen olaylar toplumun çeþitli tabakalarýnda itirazlara ve muhalefete yol açýyordu. Bu devirde Musaddýk ilk memuriyeti
olarak Horasan eyaletinde müstevfîlik görevinde bulundu. On dokuz yaþýnda iken
siyasî meselelerle ilgilenmeye baþladý ve
hürriyetçilere katýldý. Ardýndan, gelecekteki Meþrutiyet hareketinin önderlerinden
Seyyid Ebü’l-Kasým ile arkadaþ oldu ve
onun kýz kardeþiyle evlendi. Yirmi beþ yaþýnda iken üyeleri arasýnda Lu³atnâme
sahibi Ali Ekber Dihhudâ’nýn da yer aldýðý
Câmi‘-i Ýnsâniyyet (Mecma‘-ý Ýnsâniyyet)
Encümeni’ne girdi. Bir süre sonra tahsiline devam etmek için Avrupa’ya gitti. Önce Paris’te Ecole des Sciences’ta iki yýl iktisat okudu (1909-1910); ardýndan Ýsviçre’ye geçerek Neuchatel Üniversitesi’nde
hukuk doktorasý yaptý, bu arada bir hukuk bürosunda avukat olarak çalýþtý.
Ýran’a dönünce (1914) bir süre Tahran
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ders verdi. Bu sýrada yakýn dostu Ali Ekber Dihhudâ’nýn teþvikiyle Hizb-i Ý‘tidâlî’ye
girdi; ardýndan meclis tarafýndan kurulan
ve malî konularý denetleyen havale komisyonunun beþ üyesi arasýnda yer aldý. 1917’de Maliye bakan yardýmcýlýðýna getirildi ve
bir yýl kadar bu görevde kaldý. 1919’da Vüsûkuddevle kabinesinin imzaladýðý Ýngiliz Ýran antlaþmasýna þiddetle karþý çýkarak
Ýsviçre’ye gitti. Müþîrüddevle kabinesinin
davetiyle Ýran’a döndüðünde Fars eyaleti
valiliðine tayin edildi (1921). Kýsa bir süre
sonra Maliye bakaný, Þubat 1922’de Azerbaycan valisi oldu. Haziran 1923’te Dýþiþleri bakanlýðýna getirildiyse de uyumlu çalýþamadýðý için ekim ayýnda istifa etti; Þubat 1924’te Tahran halkýnýn oylarý ile meclise girdi. Aralýk 1925’te, Ruslar’ý ülkeden
çýkaran ordu kumandaný Rýzâ Han Pehlevî
meclisin de zoraki onayý ile saltanatý Ahmed Þah Kaçar’dan kendisine intikal ettirmeyi baþardý. Musaddýk, meþrutiyetin
bütün olumlu sonuçlarýný ortadan kaldýracak olan bu istibdat hareketini, meclisin
tamamen baský ve terör ortamýnda cereyan eden bir oturumunda bazý arkadaþlarýnýn desteðiyle sert bir þekilde protesto etti ve Rýzâ Han’a cephe aldý. Bu yüzden bütün görevlerinden uzaklaþtýrýlýnca
vaktini sadece mecliste yeteneksiz ve liyakatsiz bakanlara muhalefet etmeye, halkýn durumuyla ilgili konularda çalýþmalar
yapmaya ayýrdý. Musaddýk’ýn bu tutumu,
onun 1930’lu yýllarda Ahmedâbâd’daki
þahsî mülkünde 1936 yýlýna kadar zorunlu ikamete tâbi tutulmasýna ve Rýzâ Þah’ýn
son dönemlerinde bir süre hapse atýlmasýna sebep oldu. Rýzâ Þah’ýn 1941’de oðlu Muhammed Rýzâ lehine tahttan çekilmesinin ardýndan zorunlu ikamet cezasý
kaldýrýlan Musaddýk 1943 seçimlerine hazýrlanmaya baþladý ve Tahran’dan seçilerek yeniden meclise girdi.
Musaddýk önce, parlamentonun onayý
olmadan yabancý þirketlere petrol üzerinde imtiyaz tanýnmamasý hakkýndaki kanunun çýkmasýný saðladý (1944). 1947 seçimlerinin serbest bir ortamda gerçekleþtirilmesi için mücadele baþlattý; mücadelesinin neticesiz kaldýðýný görünce seçimleri boykot etti. Anayasanýn bazý maddelerinin meclis tarafýndan þahýn yetki ve
kontrolünü arttýracak þekilde deðiþtirilmesine þiddetle karþý çýktý ve böyle bir meclisin kararlarýnýn geçersiz olduðunu söyledi. 1949 yýlý sonbaharýnda yeni seçimler
yaklaþýrken Muhammed Rýzâ Þah Pehlevî’nin diktatörlüðünü onaylamayan muhalif
kuruluþlarýn katýldýðý Cephe-i Millî’yi kurdu. Bu arada seçimleri kazanýp yine mec-
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lise girmeyi baþardý. Verdiði uzun bir mücadelenin ardýndan petrolün ve petrol endüstrisinin millîleþtirilmesine ve iþletilmesine dair kanunun meclisten geçmesini
saðladý; ayný yýl meclis tarafýndan baþbakanlýða seçildi (1951).
Musaddýk’ýn baþbakanlýktaki ilk icraatý
petrolün millîleþtirilmesiyle ilgili kanunu
uygulamaya koymak oldu. Ýngilizler’in tehditlerine boyun eðmeden Ýran petrollerini
elinde tutan Anglo-Iranian Oil Company’yi tasfiye ederek Ýngiliz teknisyenlerini yurt
dýþýna çýkardý ve Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi ile Lahey Adalet Divaný’nda icraatýný savunan konuþmalar yaptý; bu baþarýlarýndan dolayý Time dergisi tarafýndan yýlýn devlet adamý seçildi. 17 Temmuz 1952’de çýkar çevrelerinin baskýsý sonucu istifa etmek zorunda kaldý. Milliyetçilerin ve komünist Tudeh Partisi’nin baþlattýðý isyanlar üzerine 22 Temmuz günü
tekrar baþbakanlýða getirildi ve Savunma
bakanlýðý da onun uhdesine verildi. Musaddýk ordudaki muhalif subaylarý görevinden uzaklaþtýrdý; þah da 16 Aðustos
1953’te Amerika Birleþik Devletleri ve Ýngiltere’nin gizli planlarýna uygun olarak onu
azlettiðine dair bir kararnâme yayýmladý.
Musaddýk, halkýn desteðiyle bu kararý akamete uðratýp þahý Roma’ya kaçmak zorunda býraktýysa da sokak gösterilerinin
üçüncü günü Amerikan ve Ýngiliz istihbarat örgütleriyle iþ birliði yapan General
Fazlullah Zâhidî’nin düzenlediði bir hükümet darbesiyle iktidardan düþürülerek tutuklandý (20 Aðustos 1953); þah da yeniden Ýran’a döndü. Yargýlanan ve 21 Aralýk
1953 tarihinde önce idam cezasýna çarptýrýlan, ardýndan cezasý üç yýl hapse çevrilen Musaddýk hapishaneden çýktýktan sonra uzun süre Ahmedâbâd’daki evinde göz
hapsinde tutuldu. 5 Mart 1967’de Tahran’da vefat etti ve Ahmedâbâd’daki evinin bahçesinde topraða verildi.
Baþbakanlýk yaptýðý süre içinde maaþ almadýðý gibi baþbakanlýk kurumunun mas-
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raflarýný da bizzat üstlenen Musaddýk, XX.
yüzyýl Ýran tarihinin en önemli devlet ve
siyaset adamlarýndandýr. Özellikle þahlýk
aleyhtarý tutumu ve Ýran halkýnýn petrolden daha fazla yararlanmasý yönündeki
çabalarý onu Ýran tarihinde özel bir mevkiye yerleþtirmiþtir. Uzun süre aktif siyaset
içerisinde yer almasýna raðmen birçok eser
telif eden Musaddýk’ýn baþlýca çalýþmalarý
þunlardýr: La testament en droit musulman (secte chyite) (doktora tezi, Paris
1914), Farsça tercümesi: Va½ýyyet der
¥uš†š-ý Ýslâm (Tahran 1377 hþ.); MuÅta½arî ez ¥uš†š-ý Bârlamânî der Îrân
u Urupa (Tahran 1302 hþ.); Mecmû£a-i
U½ûl-i Mu¼âkemât-ý ¥uš†š¢ (haz. Ahmet Kemânger, Tahran 1333 hþ.); Destûr
der Me¼âkim-i ¥uš†š¢ (Tahran 1293/
1332 hþ.); Kâpitûlasiyûn u Îrân (Tahran
1332 hþ.); U½ûl ü Æavâ£id u Æavânîn-i
Mâliyye der Memâlik-i ƒârice vu Îrân
(haz. Ýzzetullah Sehâbî, Tahran 1344); Mükâtebât-ý Mu½addýš-ý Telâþ Berâ-yý Teþkîl-i Cebhe-yi Millî-yi Sevvum (Tahran
1354 hþ.); Tašrîrât-ý Mu½addýš der Zindân (Tahran 1359 hþ.); Doktor Mu½addýš ve Nu¹šhâ-yý TârîÅî-i û (haz. Hüseyin Mekkî, Tahran 1364); ƒâ¹ýrât u Teßellümât-ý Doktor Mu¼ammed Mu½addýš
(haz. Îrec Efþâr, Tahran 1365 hþ.; Huma Kâtûziyân tarafýndan Ýngilizce’ye çevrilmiþtir [Musaddýq’s Memoirs, London 1988];
Nâmehâ-yi Doktor Mu½addýš [haz. Muhammed Türkmân], Tahran 1374 hþ./1995).
Bunlarýn yaný sýra baþta siyasî ve iktisadî
meseleler olmak üzere çeþitli konularda
yazýlmýþ pek çok makalesi bulunmaktadýr.
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MUSÂFAHA
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Meþhur bir musannifin
âlî isnadýndaki râvi sayýsýyla,
daha sonra gelen bir muhaddisin
rivayetindeki râvi sayýsýnýn
ayný olmasý anlamýnda
hadis terimi.
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Sözlükte “yaymak, açmak, kaplamak;
baðýþlamak” mânalarýndaki safh kökünün
“müfâale” kalýbýndan masdar olan musâfaha “el sýkýþmak, nazikçe dokunmak, selâmlaþmak” gibi anlamlara gelir. Terim olarak meþhur hadis musanniflerinden birinin rivayet ettiði hadisin senedindeki râvi
sayýsýyla daha sonraki bir dönemde ayný
hadisi rivayet eden baþka bir muhaddisin
þeyhinden veya þeyhinin þeyhinden sonraki râvi sayýsýnýn eþit olmasý halini ifade
eder. Bu durumda râvi, o hadisi kendi þeyhinden aldýðý gibi ayný sayýda râvi aracýlýðý ile meþhur musanniften de almýþ sayýlmaktadýr. Birbiriyle karþýlaþan iki kiþinin
musâfaha etmesi gibi ayný durumdaki iki
senedin birbiriyle musâfaha ettiði kabul
edilmiþtir. Resûl-i Ekrem > Enes > râvi>
râvi > râvi > râvi > Müslim þeklindeki bir
senedle Resûl-i Ekrem > Enes > râvi >
râvi > râvi > râvi > þeyh > muhaddis þeklindeki isnad incelendiðinde birinci senedle Müslim Resûlullah’a beþ râviyle ulaþmakta, ikinci senedde de muhaddisin þeyhinden sonra senedde beþ râvi bulunmaktadýr. Bu durumda muhaddis hadisi kendi
þeyhinden aldýðý gibi Müslim’den de almýþ
ve onunla görüþüp musâfaha etmiþ sayýlmakta, muhaddisin þeyhiyle Müslim arasýnda bir müsâvat oluþmaktadýr. Eðer râvi
sayýsý þeyhte deðil þeyhin þeyhinde eþitleniyorsa bu takdirde musâfaha muhaddisin þeyhiyle Müslim arasýnda meydana gelmektedir.
Bir baþka tanýma göre musâfaha daha
sonraki tabakadan bir muhaddisin, meþhur musanniflerden birinin talebesiyle bir
hadisi ayný sayýdaki râvi vasýtasýyla, ancak
farklý tariklerle Hz. Peygamber’den rivayet etmesidir (Ali el-Karî, s. 628). Bu durumda muhaddisin þeyhiyle musannifin
talebesi arasýnda müsâvat, muhaddisle
musannifin talebesi arasýnda musâfaha
gerçekleþmiþ olur. Musâfahada senedin
mutlaka Resûl-i Ekrem’e ulaþma zorunluluðu yoktur; sahâbî, tâbiî veya tebeu’ttâbiînde birleþmesi de mümkündür. Hz.
Peygamber’e ulaþan musâfahayý mutlak
âlî isnad olarak görenler de vardýr (M. Abdürraûf el-Münâvî, II, 246).

Musâfahanýn gerçekleþmesi için ayný sayýda râvi tarafýndan rivayet edilmesi þart
koþulan meþhur musannifin isnadýnýn nâzil, daha sonraki bir tabakadan musâfaha
hâsýl olan muhaddisin isnadýnýn ise âlî olmasý gerekir. Musâfahaya konu olan isnadýn birkaç tabaka sonraya ait olmasý gerekli sayýldýðý için ayný devirde yaþayýp ayný
yýllarda vefat eden kimseler arasýnda musâfaha meydana gelmez. Meþhur musanniflerden zaman itibariyle uzaklaþýldýkça
musâfaha örneði bulmak zorlaþýr. Musâfahaya hadis talebesinin hadise ilgisini arttýrmak için önem verilmiþtir.
Musâfaha ile ilgili olarak Reþîd el-Attâr
(Ebü’l-Hüseyin Yahyâ b. Ali) el-Mu½âfa¼ât,

Süleyman b. Hamza el-Makdisî el-Mu½âfa¼ât ve’l-muvâfašåtü’l-£avâlî, Abdüllatîf b. Abdülmün‘im el-Harrânî el-Mu½âfa¼ât, Ömer b. Muhammed b. Mansûr
Ýbnü’l-Hâcib el-Mu½âfahât ve’l-muvâfašåt ve’l-ebdâl ve e¼âdî¦ü £avâlî, Ebû
Abdullah Muhammed b. Ýbrâhim el-Makdisî el-Mu½âfa¼âtü’l-£avâlî, Ebû Bekir
Ýbnü’l-Arabî ve Berkanî Mu½âfa¼âtü
Müslim ve’l-BuÅârî adlý eserleri kaleme
almýþlardýr (Kettânî, s. 356-362).
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™
—

MUSAHHAF
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Birbirine benzeyen harfleri
yanlýþ okunarak nakledilen hadis.
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Sözlükte “sayfayý yanlýþ yazmak veya
okumak, benzer harfleri hatalý okuyup rivayet etmek” mânasýna gelen tashîf masdarýndan sýfat olan musahhaf kelimesi, te229

