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meydana gelmektedir. Muhtemelen ders
kitabý olarak kaleme alýndýðý için muhteva
baþtan sona kadar büyük puntolarla ya-
zýlýp numaralarýnýn doksan sekiz ana ko-
nuya ayrýlmýþ ve her ana konudan sonra
“Îzah” baþlýðý altýnda daha ince puntolarla
kaydedilen detaylý açýklama yapýlmýþtýr.
Eserin dörtte birinden fazla bir hacme sa-
hip bulunan giriþin birinci kýsmýnda kelâm
ilminin tarifi yapýlarak, konusu ve gayesi
anlatýldýktan sonra tarihçesi üzerinde du-
rulmuþ, ardýndan diðer temel Ýslâmî ilim-
ler kýsaca tanýtýlmýþtýr. Ýkinci kýsýmda o dö-
nemde tartýþýlan dinî problemlere yer ve-
rilerek önce dinin tarifi ve mahiyetiyle din-
lerin tarihi ele alýnmýþ, dinin yerini baþka
hiçbir þeyin tutamayacaðý vurgulanmýþ, ilâ-
hî dinlerin benzerlik ve farklýlýklarý belirtil-
miþtir. Ardýndan Ýslâm dininin bazý özel-
liklerine temas edilmiþtir. Üçüncü kýsýmda
þer‘î ve aklî hükümler, imanýn tanýmý ve
amelle münasebeti gibi meseleler üzerin-
de durulmuþtur.

Eserin birinci bölümü ilâhiyyât bahisleri-
ne ayrýlmýþ olup klasik kelâm kitaplarýnda
yer alan bilgiler özetlendikten baþka Al-
lah’ýn varlýðýnýn ispatýnda felsefî yönteme
de kýsaca temas edilmiþ, materyalizmin
geniþ bir eleþtirisi yapýlmýþtýr. Nübüvvet
konularýna tahsis edilen ikinci bölüm iki
fasla ayrýlmýþtýr. Birinci fasýlda nübüvvetin
mahiyeti, insanlýðýn dünya ve âhiret mutlu-
luðu için zaruri oluþu, mûcize ve vahiy hak-
kýnda bilgi verilmiþ, ardýndan Darwin te-
orisi eleþtirilmiþtir. Ýkinci fasýlda önce Hz.
Peygamber’in mûcizeleri ve onun diðer
peygamberlerden üstünlüðü anlatýlmýþtýr.
Ashâb-ý kirâmýn dindeki konumundan söz
edildikten sonra Resûl-i Ekrem’in çok ev-
liliðine yönelik tenkitler cevaplandýrýlmýþ
ve hanýmlarýna dair kýsa bilgi verilmiþtir.
Eserin üçüncü ve dördüncü bölümleri ilâ-
hî kitaplara ve meleklere iman konusuna
ayrýlmýþtýr. Beþinci bölümde kazâ ve ka-
der bahsinde determinizmin eleþtirisine
yer verilmiþ, âhiret meselelerinin ele alýn-
dýðý altýncý bölümde materyalistlerin ruh
telakkisi tenkit edilmiþtir. Sonuç kýsmýnda
müellif yer, gökler, sabit yýldýzlar, gezegen-
ler, gök gürlemesi, þimþek vb. tabiat olay-
larý hakkýnda kýsa açýklamalar yapmýþ, dinî
verilerle ilmî gerçeklerin birbiriyle uyumlu
olmasý gerektiðini vurgulamýþtýr.

Batý dünyasýnda ortaya çýkan din karþýtý
akýmlarýn bazý müslüman aydýnlarý etkile-
diði ve belirli kesimlerde yaygýnlýk kazan-
dýðý bir dönemde (1920-1924) kaleme alý-
nan Muvazzah Ýlm-i Kelâm klasik konu-
lara bakýþ yapmanýn yanýnda kýsmen yeni
konulara ve problemlere de temas etmiþ,

bu tür problemlerin kelâm eserlerinde iþ-
lenmesinin gerektiðine dikkat çekmiþtir.
Ders kitabý niteliðinde olduðu için eserde-
ki açýklamalar fikrî yoðunluk açýsýndan bir
kelâm kitabý için yeterli düzeyde deðildir.
Yazarýn önsözde birçok müellifin eserlerine
baþvurduðunu belirtmesine raðmen bun-
larý ismen zikretmemesi de ayný sebebe
baðlanabilir. Muvazzah Ýlm-i Kelâm
Dersleri’nin çeþitli baskýlarý gerçekleþtiril-
miþ (Ýstanbul 1339-1342; 1955, 1959, 1972),
eser K. Ýsmail Paçacý tarafýndan sadeleþ-
tirilerek yayýmlanmýþtýr (Ýstanbul 2001).
Ömer Nasuhi Bilmen’in Yüksek Ýslâm ens-
titülerinde okutulan kelâm dersleri için ha-
zýrladýðý Mülehhas Ýlm-i Tevhid Akaid-i
Ýslâmiye (Ýstanbul 1962, 1973) adlý çalýþ-
masý da Muvazzah Ýlm-i Kelâm’ýn me-
tin kýsmýna benzemekte, onun bir özeti
gibi görünmektedir.
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Atalarý ilk Ýslâm fetihleri sýrasýnda Hora-
san’a yerleþmiþ Araplar’dan olan aile XIV.
yüzyýlda kýsa süren hâkimiyetini Yezd, Fars,
Ýsfahan, Kirman ve zaman zaman Azerbay-

can’a kadar geniþletmiþtir. Muzafferîler’in
önde gelenlerinden Gýyâseddin Hacý, oðul-
larý Ebû Bekir, Muhammed ve Mansûr ile
birlikte Moðol istilâsý sýrasýnda Yezd’de ika-
met ediyordu. Ebû Bekir ile Muhammed,
Yezd Atabegi Alâüddevle’nin hizmetine
girdiler. Ebû Bekir, Alâüddevle tarafýndan
300 süvariyle Hülâgû’nun ordusuna katý-
lýp Baðdat’a gönderildi ve þehrin ele geçi-
rilmesinden sonra Mýsýr sýnýrýnda Benî Ha-
fâce’ye karþý yapýlan bir saldýrý sýrasýnda öl-
dürüldü. Bunun üzerine kardeþi Mansûr
onun yerini aldý ve o da Alâüddevle’ye tâ-
bi oldu. Ardýndan Yezd Atabegi Yûsuf Þah
b. Alâüddevle, Mansûr’un oðlu Þerefeddin
Muzaffer’i Meybüz valiliðine tayin etti. Þe-
refeddin Muzaffer, burada kardeþleri Mü-
bârizüddin Muhammed ve Zeynüddin Ali’-
nin de yardýmýyla ileride kendi adýný taþýya-
cak olan Muzafferîler hânedanýnýn temel-
lerini attý. Önce Kirman tarafýndan Yezd’e
saldýran eþkiyanýn önünü keserek bölgeyi
güvenli hale getiren Muzaffer, Atabek Yû-
suf Þah’ýn Ýlhanlý Hükümdarý Argun Han’la
ters düþmesi sýrasýnda onun yanýnda kal-
dýysa da Argun öldükten sonra (690/1291)
yerine geçen Gazân Han’ýn hizmetine gir-
di ve ordusunda emîr-i hezâre oldu. Olcay-
tu Han zamanýnda Kirmanþah-Herat ve
Merv-Eberkûh arasýndaki yollarýn güven-
liðini saðlamakla görevlendirildi. 713 (1313)
yýlýnda öldüðünde aile bölgede büyük bir
itibar kazanmýþ durumdaydý.

Hânedanýn gerçek kurucusu olarak on
üç yaþýnda iken babasý Muzaffer’in yerini
alan Mübârizüddin Muhammed kabul edi-
lir. Bir süre Olcaytu’nun sarayýnda yaþa-
yan Mübârizüddin onun ölümünün ardýn-
dan Ebû Said Bahadýr Han’ýn hizmetine
girdi ve Ýncûlular’la iþ birliði yaparak Yezd
Atabegi Hacý Þah’ýn hâkimiyetine son ver-
di. Sultan Ebû Said, Yezd emirliðini Mübâ-
rizüddin’e verdi (718/1318). O da bu tarih-
ten itibaren müstakil olarak hüküm sür-
meye baþladý. Ardýndan Sîstan halkýnýn baþ-
lattýðý isyaný bastýrdý. Ebû Said Bahadýr
Han’ýn ölümüyle (736/1336) Ýlhanlý hâki-
miyetinin sona ermesi üzerine Mübârizüd-
din, Fars ve Ýsfahan bölgelerinde hüküm
süren Ýncûlular’la karþý karþýya geldi. Ýn-
cûlu Ebû Ýshak’ý önce Kirman’da kuþattý;
ardýndan Ýsfahan’da yakalayarak öldürt-
tü ve bu hânedaný ortadan kaldýrdý (758/
1357). Ayný yýl Kutluðhanlýlar’dan bir pren-
sesle evlenip Kirman eyaletini de kendi top-
raklarýna kattý, böylece Irak’ýn büyük bir
kýsmý ile Fars bölgesinin hâkimi oldu. Azer-
baycan’ý da kendi hâkimiyeti altýna almak
amacýyla Tebriz’i istilâ etti; fakat þehri elin-
de tutmaya muvaffak olamadý ve bölge Ce-
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edildikten sonra Resûl-i Ekrem’in çok ev-
liliðine yönelik tenkitler cevaplandýrýlmýþ
ve hanýmlarýna dair kýsa bilgi verilmiþtir.
Eserin üçüncü ve dördüncü bölümleri ilâ-
hî kitaplara ve meleklere iman konusuna
ayrýlmýþtýr. Beþinci bölümde kazâ ve ka-
der bahsinde determinizmin eleþtirisine
yer verilmiþ, âhiret meselelerinin ele alýn-
dýðý altýncý bölümde materyalistlerin ruh
telakkisi tenkit edilmiþtir. Sonuç kýsmýnda
müellif yer, gökler, sabit yýldýzlar, gezegen-
ler, gök gürlemesi, þimþek vb. tabiat olay-
larý hakkýnda kýsa açýklamalar yapmýþ, dinî
verilerle ilmî gerçeklerin birbiriyle uyumlu
olmasý gerektiðini vurgulamýþtýr.

Batý dünyasýnda ortaya çýkan din karþýtý
akýmlarýn bazý müslüman aydýnlarý etkile-
diði ve belirli kesimlerde yaygýnlýk kazan-
dýðý bir dönemde (1920-1924) kaleme alý-
nan Muvazzah Ýlm-i Kelâm klasik konu-
lara bakýþ yapmanýn yanýnda kýsmen yeni
konulara ve problemlere de temas etmiþ,

bu tür problemlerin kelâm eserlerinde iþ-
lenmesinin gerektiðine dikkat çekmiþtir.
Ders kitabý niteliðinde olduðu için eserde-
ki açýklamalar fikrî yoðunluk açýsýndan bir
kelâm kitabý için yeterli düzeyde deðildir.
Yazarýn önsözde birçok müellifin eserlerine
baþvurduðunu belirtmesine raðmen bun-
larý ismen zikretmemesi de ayný sebebe
baðlanabilir. Muvazzah Ýlm-i Kelâm
Dersleri’nin çeþitli baskýlarý gerçekleþtiril-
miþ (Ýstanbul 1339-1342; 1955, 1959, 1972),
eser K. Ýsmail Paçacý tarafýndan sadeleþ-
tirilerek yayýmlanmýþtýr (Ýstanbul 2001).
Ömer Nasuhi Bilmen’in Yüksek Ýslâm ens-
titülerinde okutulan kelâm dersleri için ha-
zýrladýðý Mülehhas Ýlm-i Tevhid Akaid-i
Ýslâmiye (Ýstanbul 1962, 1973) adlý çalýþ-
masý da Muvazzah Ýlm-i Kelâm’ýn me-
tin kýsmýna benzemekte, onun bir özeti
gibi görünmektedir.
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Güney ve Batý Ýran’da hüküm süren
mahallî bir hânedan

(1318-1393).˜ ™

Atalarý ilk Ýslâm fetihleri sýrasýnda Hora-
san’a yerleþmiþ Araplar’dan olan aile XIV.
yüzyýlda kýsa süren hâkimiyetini Yezd, Fars,
Ýsfahan, Kirman ve zaman zaman Azerbay-

can’a kadar geniþletmiþtir. Muzafferîler’in
önde gelenlerinden Gýyâseddin Hacý, oðul-
larý Ebû Bekir, Muhammed ve Mansûr ile
birlikte Moðol istilâsý sýrasýnda Yezd’de ika-
met ediyordu. Ebû Bekir ile Muhammed,
Yezd Atabegi Alâüddevle’nin hizmetine
girdiler. Ebû Bekir, Alâüddevle tarafýndan
300 süvariyle Hülâgû’nun ordusuna katý-
lýp Baðdat’a gönderildi ve þehrin ele geçi-
rilmesinden sonra Mýsýr sýnýrýnda Benî Ha-
fâce’ye karþý yapýlan bir saldýrý sýrasýnda öl-
dürüldü. Bunun üzerine kardeþi Mansûr
onun yerini aldý ve o da Alâüddevle’ye tâ-
bi oldu. Ardýndan Yezd Atabegi Yûsuf Þah
b. Alâüddevle, Mansûr’un oðlu Þerefeddin
Muzaffer’i Meybüz valiliðine tayin etti. Þe-
refeddin Muzaffer, burada kardeþleri Mü-
bârizüddin Muhammed ve Zeynüddin Ali’-
nin de yardýmýyla ileride kendi adýný taþýya-
cak olan Muzafferîler hânedanýnýn temel-
lerini attý. Önce Kirman tarafýndan Yezd’e
saldýran eþkiyanýn önünü keserek bölgeyi
güvenli hale getiren Muzaffer, Atabek Yû-
suf Þah’ýn Ýlhanlý Hükümdarý Argun Han’la
ters düþmesi sýrasýnda onun yanýnda kal-
dýysa da Argun öldükten sonra (690/1291)
yerine geçen Gazân Han’ýn hizmetine gir-
di ve ordusunda emîr-i hezâre oldu. Olcay-
tu Han zamanýnda Kirmanþah-Herat ve
Merv-Eberkûh arasýndaki yollarýn güven-
liðini saðlamakla görevlendirildi. 713 (1313)
yýlýnda öldüðünde aile bölgede büyük bir
itibar kazanmýþ durumdaydý.

Hânedanýn gerçek kurucusu olarak on
üç yaþýnda iken babasý Muzaffer’in yerini
alan Mübârizüddin Muhammed kabul edi-
lir. Bir süre Olcaytu’nun sarayýnda yaþa-
yan Mübârizüddin onun ölümünün ardýn-
dan Ebû Said Bahadýr Han’ýn hizmetine
girdi ve Ýncûlular’la iþ birliði yaparak Yezd
Atabegi Hacý Þah’ýn hâkimiyetine son ver-
di. Sultan Ebû Said, Yezd emirliðini Mübâ-
rizüddin’e verdi (718/1318). O da bu tarih-
ten itibaren müstakil olarak hüküm sür-
meye baþladý. Ardýndan Sîstan halkýnýn baþ-
lattýðý isyaný bastýrdý. Ebû Said Bahadýr
Han’ýn ölümüyle (736/1336) Ýlhanlý hâki-
miyetinin sona ermesi üzerine Mübârizüd-
din, Fars ve Ýsfahan bölgelerinde hüküm
süren Ýncûlular’la karþý karþýya geldi. Ýn-
cûlu Ebû Ýshak’ý önce Kirman’da kuþattý;
ardýndan Ýsfahan’da yakalayarak öldürt-
tü ve bu hânedaný ortadan kaldýrdý (758/
1357). Ayný yýl Kutluðhanlýlar’dan bir pren-
sesle evlenip Kirman eyaletini de kendi top-
raklarýna kattý, böylece Irak’ýn büyük bir
kýsmý ile Fars bölgesinin hâkimi oldu. Azer-
baycan’ý da kendi hâkimiyeti altýna almak
amacýyla Tebriz’i istilâ etti; fakat þehri elin-
de tutmaya muvaffak olamadý ve bölge Ce-
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MUZAFFERÎLER

meydana gelmektedir. Muhtemelen ders
kitabý olarak kaleme alýndýðý için muhteva
baþtan sona kadar büyük puntolarla ya-
zýlýp numaralarýnýn doksan sekiz ana ko-
nuya ayrýlmýþ ve her ana konudan sonra
“Îzah” baþlýðý altýnda daha ince puntolarla
kaydedilen detaylý açýklama yapýlmýþtýr.
Eserin dörtte birinden fazla bir hacme sa-
hip bulunan giriþin birinci kýsmýnda kelâm
ilminin tarifi yapýlarak, konusu ve gayesi
anlatýldýktan sonra tarihçesi üzerinde du-
rulmuþ, ardýndan diðer temel Ýslâmî ilim-
ler kýsaca tanýtýlmýþtýr. Ýkinci kýsýmda o dö-
nemde tartýþýlan dinî problemlere yer ve-
rilerek önce dinin tarifi ve mahiyetiyle din-
lerin tarihi ele alýnmýþ, dinin yerini baþka
hiçbir þeyin tutamayacaðý vurgulanmýþ, ilâ-
hî dinlerin benzerlik ve farklýlýklarý belirtil-
miþtir. Ardýndan Ýslâm dininin bazý özel-
liklerine temas edilmiþtir. Üçüncü kýsýmda
þer‘î ve aklî hükümler, imanýn tanýmý ve
amelle münasebeti gibi meseleler üzerin-
de durulmuþtur.

Eserin birinci bölümü ilâhiyyât bahisleri-
ne ayrýlmýþ olup klasik kelâm kitaplarýnda
yer alan bilgiler özetlendikten baþka Al-
lah’ýn varlýðýnýn ispatýnda felsefî yönteme
de kýsaca temas edilmiþ, materyalizmin
geniþ bir eleþtirisi yapýlmýþtýr. Nübüvvet
konularýna tahsis edilen ikinci bölüm iki
fasla ayrýlmýþtýr. Birinci fasýlda nübüvvetin
mahiyeti, insanlýðýn dünya ve âhiret mutlu-
luðu için zaruri oluþu, mûcize ve vahiy hak-
kýnda bilgi verilmiþ, ardýndan Darwin te-
orisi eleþtirilmiþtir. Ýkinci fasýlda önce Hz.
Peygamber’in mûcizeleri ve onun diðer
peygamberlerden üstünlüðü anlatýlmýþtýr.
Ashâb-ý kirâmýn dindeki konumundan söz
edildikten sonra Resûl-i Ekrem’in çok ev-
liliðine yönelik tenkitler cevaplandýrýlmýþ
ve hanýmlarýna dair kýsa bilgi verilmiþtir.
Eserin üçüncü ve dördüncü bölümleri ilâ-
hî kitaplara ve meleklere iman konusuna
ayrýlmýþtýr. Beþinci bölümde kazâ ve ka-
der bahsinde determinizmin eleþtirisine
yer verilmiþ, âhiret meselelerinin ele alýn-
dýðý altýncý bölümde materyalistlerin ruh
telakkisi tenkit edilmiþtir. Sonuç kýsmýnda
müellif yer, gökler, sabit yýldýzlar, gezegen-
ler, gök gürlemesi, þimþek vb. tabiat olay-
larý hakkýnda kýsa açýklamalar yapmýþ, dinî
verilerle ilmî gerçeklerin birbiriyle uyumlu
olmasý gerektiðini vurgulamýþtýr.

Batý dünyasýnda ortaya çýkan din karþýtý
akýmlarýn bazý müslüman aydýnlarý etkile-
diði ve belirli kesimlerde yaygýnlýk kazan-
dýðý bir dönemde (1920-1924) kaleme alý-
nan Muvazzah Ýlm-i Kelâm klasik konu-
lara bakýþ yapmanýn yanýnda kýsmen yeni
konulara ve problemlere de temas etmiþ,

bu tür problemlerin kelâm eserlerinde iþ-
lenmesinin gerektiðine dikkat çekmiþtir.
Ders kitabý niteliðinde olduðu için eserde-
ki açýklamalar fikrî yoðunluk açýsýndan bir
kelâm kitabý için yeterli düzeyde deðildir.
Yazarýn önsözde birçok müellifin eserlerine
baþvurduðunu belirtmesine raðmen bun-
larý ismen zikretmemesi de ayný sebebe
baðlanabilir. Muvazzah Ýlm-i Kelâm
Dersleri’nin çeþitli baskýlarý gerçekleþtiril-
miþ (Ýstanbul 1339-1342; 1955, 1959, 1972),
eser K. Ýsmail Paçacý tarafýndan sadeleþ-
tirilerek yayýmlanmýþtýr (Ýstanbul 2001).
Ömer Nasuhi Bilmen’in Yüksek Ýslâm ens-
titülerinde okutulan kelâm dersleri için ha-
zýrladýðý Mülehhas Ýlm-i Tevhid Akaid-i
Ýslâmiye (Ýstanbul 1962, 1973) adlý çalýþ-
masý da Muvazzah Ýlm-i Kelâm’ýn me-
tin kýsmýna benzemekte, onun bir özeti
gibi görünmektedir.
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yüzyýlda kýsa süren hâkimiyetini Yezd, Fars,
Ýsfahan, Kirman ve zaman zaman Azerbay-

can’a kadar geniþletmiþtir. Muzafferîler’in
önde gelenlerinden Gýyâseddin Hacý, oðul-
larý Ebû Bekir, Muhammed ve Mansûr ile
birlikte Moðol istilâsý sýrasýnda Yezd’de ika-
met ediyordu. Ebû Bekir ile Muhammed,
Yezd Atabegi Alâüddevle’nin hizmetine
girdiler. Ebû Bekir, Alâüddevle tarafýndan
300 süvariyle Hülâgû’nun ordusuna katý-
lýp Baðdat’a gönderildi ve þehrin ele geçi-
rilmesinden sonra Mýsýr sýnýrýnda Benî Ha-
fâce’ye karþý yapýlan bir saldýrý sýrasýnda öl-
dürüldü. Bunun üzerine kardeþi Mansûr
onun yerini aldý ve o da Alâüddevle’ye tâ-
bi oldu. Ardýndan Yezd Atabegi Yûsuf Þah
b. Alâüddevle, Mansûr’un oðlu Þerefeddin
Muzaffer’i Meybüz valiliðine tayin etti. Þe-
refeddin Muzaffer, burada kardeþleri Mü-
bârizüddin Muhammed ve Zeynüddin Ali’-
nin de yardýmýyla ileride kendi adýný taþýya-
cak olan Muzafferîler hânedanýnýn temel-
lerini attý. Önce Kirman tarafýndan Yezd’e
saldýran eþkiyanýn önünü keserek bölgeyi
güvenli hale getiren Muzaffer, Atabek Yû-
suf Þah’ýn Ýlhanlý Hükümdarý Argun Han’la
ters düþmesi sýrasýnda onun yanýnda kal-
dýysa da Argun öldükten sonra (690/1291)
yerine geçen Gazân Han’ýn hizmetine gir-
di ve ordusunda emîr-i hezâre oldu. Olcay-
tu Han zamanýnda Kirmanþah-Herat ve
Merv-Eberkûh arasýndaki yollarýn güven-
liðini saðlamakla görevlendirildi. 713 (1313)
yýlýnda öldüðünde aile bölgede büyük bir
itibar kazanmýþ durumdaydý.

Hânedanýn gerçek kurucusu olarak on
üç yaþýnda iken babasý Muzaffer’in yerini
alan Mübârizüddin Muhammed kabul edi-
lir. Bir süre Olcaytu’nun sarayýnda yaþa-
yan Mübârizüddin onun ölümünün ardýn-
dan Ebû Said Bahadýr Han’ýn hizmetine
girdi ve Ýncûlular’la iþ birliði yaparak Yezd
Atabegi Hacý Þah’ýn hâkimiyetine son ver-
di. Sultan Ebû Said, Yezd emirliðini Mübâ-
rizüddin’e verdi (718/1318). O da bu tarih-
ten itibaren müstakil olarak hüküm sür-
meye baþladý. Ardýndan Sîstan halkýnýn baþ-
lattýðý isyaný bastýrdý. Ebû Said Bahadýr
Han’ýn ölümüyle (736/1336) Ýlhanlý hâki-
miyetinin sona ermesi üzerine Mübârizüd-
din, Fars ve Ýsfahan bölgelerinde hüküm
süren Ýncûlular’la karþý karþýya geldi. Ýn-
cûlu Ebû Ýshak’ý önce Kirman’da kuþattý;
ardýndan Ýsfahan’da yakalayarak öldürt-
tü ve bu hânedaný ortadan kaldýrdý (758/
1357). Ayný yýl Kutluðhanlýlar’dan bir pren-
sesle evlenip Kirman eyaletini de kendi top-
raklarýna kattý, böylece Irak’ýn büyük bir
kýsmý ile Fars bölgesinin hâkimi oldu. Azer-
baycan’ý da kendi hâkimiyeti altýna almak
amacýyla Tebriz’i istilâ etti; fakat þehri elin-
de tutmaya muvaffak olamadý ve bölge Ce-
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el-MUVATTA’

¹aßi Mâlik adýyla bir manzume kaleme al-
mýþ (Kahire 1340) ve bunu ÝŠâßetü’l-¼â-
lik min elfâ¾ý Delîli’s-sâlik ilâ Muva¹-
¹aßi’l-Ýmâm Mâlik ismiyle þerhetmiþtir
(Kahire 1354). Ali Abdüllatîf et-Ta£rîf bi-
Kitâbi’l-Muva¹¹aßý (Kahire 1382), Süley-
man Sâdýk el-Bîre el-Muva¹¹aß ve men-
hecü’l-Ýmâm Mâlik el-fýšhî fîhi adlý yük-
sek lisans çalýþmasýný (1394, Câmiatü’l-Ýs-
kenderiyye külliyyetü’l-âdâb kýsmü’l-luga-
ti’l-Arabiyye), Muhammed Alevî b. Abbas
el-Mâlikî el-Hasenî Fa²lü’l-Muva¹¹aß ve
£inâyetü’l-ümmeti’l-Ýslâmiyye bih adlý
eserini (Kahire 1398), Nezîr Hamdân el-
Muva¹¹aß nüshalarý arasýndaki farklarý,
eserin metot ve özelliklerini, hadis ve fýkýh
açýsýndan deðerini tesbit ettiði el-Muva¹-
¹aßât li’l-Ýmâm Mâlik: Dirâse na½½ýyye
mušårene fî nüseÅihâ, iÅtilâfâtihâ’yý
(Dýmaþk 1412/1992) kaleme almýþtýr. Ay-
rýca Hâlid b. Cum‘a el-Harrâz ve Faysal b.
Fâris eþ-Þâmî’nin el-Muva¹¹aß þerhlerin-
den et-Temhîd, el-Müntešå, Tenvîrü’l-
¼avâlik ve Þer¼u’z-Züršånî’yi esas ala-
rak hazýrladýklarý Fehârisü e¼âdî¦i’l-Mu-
va¹¹aß ve mevâŠý£uhâ fî þürû¼ih (Riyad
1410/1990), Hammâdî el-Yûsufî’nin Merâ-
sîlü’l-Muva¹¹aß bi-rivâyeti Ya¼yâ b. Ya¼-
yâ el-Leysî (1982, Külliyyetü’z-Zeytûniyye
li’þ-þerîati ve usûli’d-dîn), Hasan ez-Zeyn
el-Filâlî’nin el-Muva¹¹aß þerhlerinden yaz-
ma ve matbu olanlarla çeþitli kaynaklarda
geçmekle beraber günümüze ulaþýp ulaþ-
madýðý bilinmeyenleri tesbit etmeye çalýþ-
týðý makalesi (bk. bibl.) burada zikredile-
bilir. el-Muva¹¹aß Ahmet M. Büyükçýnar,
Yaþar Erol, Ahmet Arpa, Durak Pusmaz ve
Abdullah Yücel tarafýndan Türkçe’ye çev-
rilmiþtir (I-II, Ýstanbul 1982; I-IV, Ýstanbul
1984).
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bü iÅtilâfi’l- mu¼addi¦în, Cidde 1407/1987, II,
634-646; Muhyiddin Atýyye v.dðr., Delîlü’l-müßel-
lefâti’l-¼adî¦, Beyrut 1416/1995, II, 531-540; M.
Muhtâr Veled Ebbâh, ƒulâ½atü’l-edille mine’t-
tecrîd ve’Åti½âri’t-Temhîd, Dârülbeyzâ 1420/
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Ömer Nasuhi Bilmen’in
(ö. 1971)

kelâma dair eseri.˜ ™

Tam adý Muvazzah Ýlm-i Kelâm Ders-
leri’dir. Önsöz niteliðindeki notlarda belir-
tildiðine göre akaid ve kelâm konularýyla
bu konularý ilgilendiren bazý felsefî bahis-
leri içermekte, döneminde tartýþýlan bir
kýsým sosyal problemlere de ýþýk tutmak-
tadýr. Müslümanlarýn dinî hayatýný geliþ-
tirmek ve özellikle genç nesilleri aydýnlat-
mak amacýyla yazýldýðý kaydedilen kitabýn
liselerde uygulanan ders programlarýna
göre düzenlendiði bildirilmektedir. Sonun-
daki Arapça hâtimede belirtildiðine göre
müellif eserini Dârü’l-hilâfeti’l-aliyye’de ke-
lâm müderrisi iken tamamlamýþtýr.

Muvazzah Ýlm-i Kelâm geniþ bir giriþ-
le altý bölümden ve bir sonuç kýsmýndan

ricâli’l-Muva¹¹aß (Dehli 1323/1905, el-Mu-
va¹¹aß ile birlikte, s. 277-326; Haydarâbâd
1320; Kahire 1356/1937; Beyrut, ts. [Dâ-
rü’l-kütübi’l-ilmiyye], el-Muva¹¹aß ile bir-
likte, s. 549-614; nþr. Saîd el-Lehhâm, Bey-
rut 1408, el-Muva¹¹aß ile birlikte; Maðrib
1412/1992, el-Muva¹¹aß ile birlikte, s. 877-
962), Ebü’l-Mehâsin el-Hüseynî’nin el-Mu-
va¹¹aßýn râvilerini de incelediði et-Te×kire
bi-ma£rifeti ricâli’l-kütübi’l-£aþere (a.g.e.,
XIX, 23), Ýbn Hacer el-Askalânî’nin ayný tarz-
da kaleme aldýðý Ta£cîlü’l-menfa£a bi-ze-
vâßidi ricâli’l-eßimmeti’l-erba£a (a.g.e.,
XIX, 524) adlý eserleri burada zikredilebi-
lir. Ricâlü’l-Muva¹¹aß ismiyle yapýlan ça-
lýþmalarýn pek çoðu günümüze ulaþmamýþ-
týr (Hasan Zeyn el-Filâlî, sy. 2 [1413/1993],
s. 379). el-Muva¹¹aß hadislerinin etrâf*ý
hakkýnda Ebü’l-Abbas Ahmed b. Tâhir b.
Ali’nin el-Îmâß ilâ e¹râfi e¼âdî¦i’l-Ýmâm
Mâlik adlý müstakil eserinden baþka (Köp-
rülü Ktp., nr. 253) Ýbn Hacer el-Askalânî
Ýt¼âfü’l-mehere bi-e¹râfi’l-£aþere’de
(DÝA, XIX, 520), Abdülganî en-Nablusî Ze-
Åâßirü’l-mevârî¦ fi’d-delâleti £alâ me-
vâ²ý£i’l-¼adî¦’te (I-IV, nþr. Mahmûd Rebî‘̀,
Kahire 1352/1934) el-Muva¹¹aßýn etrâfýna
yer vermiþtir. el-Muva¹¹aßdaki müsned ri-
vayetler üzerinde genellikle Müsnedü’l-
Muva¹¹aß, Müsnedü ¼adî¦i (e¼âdî¦i) Mâ-
lik gibi adlarla III. (IX.) yüzyýldan itibaren
Nesâî, Muhammed b. Ýshak es-Serrâc, Ýbn
Müferric, Ýbn Þâhin, Ýbn Abdülber en-Ne-
merî, Ýbn Halfûn gibi âlimler tarafýndan
birçok çalýþma yapýlmýþtýr (Hasan Zeyn el-
Filâlî, sy. 2 [1413/1993], s. 382-383). Ebü’l-
Kasým Ýbn Asâkir’in Keþfü’l-mu³a¹¹â fî
fa²li’l-Muva¹¹aß (nþr. Ýzzet Attâr Hüseynî,
Kahire 1373/1954; nþr. Muhammed Mutî‘
el-Hâfýz, Beyrut-Dýmaþk 1413/1992; nþr.
Muhibbüddin Ebû Saîd Ömer b. Garâme
el-Amravî, Beyrut 1415/1995), Alâî’nin Bu³-
yetü’l-mültemes fî sübâ£iyyâti ¼adî¦i’l-
Ýmâm Mâlik b. Enes (nþr. Hamdî Abdül-
mecîd es-Selefî, Beyrut 1405/1985), Ýbn
Hacer el-Askalânî’nin ¡ünâßiyyâtü’l-Mu-
va¹¹aß (Ýbn Hacer, I, 434; eserde Ýmam Mâ-
lik’in iki râvi ile Hz. Peygamber’e veya sa-
hâbeye ulaþtýðý 122 merfû ve mevkuf ri-
vayet bir araya getirilmiþtir), yine Ýbn Ha-
cer’in el-Muva¹¹aß nüshalarý arasýndaki
farklarý müsned tertibinde ele aldýðý Zi-
yâdâtü ba£²i’l-muva¹¹aßât £alâ ba£² (Ez-
her Ktp., Mecmua, nr. 109, vr. 107-122),
Muhammed b. Ali es-Senûsî el-Ýdrîsî’nin
Mušaddimetü Muva¹¹aßi’l-Ýmâm Mâlik
(Kahire 1374; Beyrut 1388, müellifin Îšå-
¾u’l-vesnân’ý ile birlikte) adlý eserleri aný-
labilir. Yakýn zamanlarda Muhammed Ha-
bîbullah Þinkýtî Delîlü’s-sâlik ilâ Muva¹-
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meydana gelmektedir. Muhtemelen ders
kitabý olarak kaleme alýndýðý için muhteva
baþtan sona kadar büyük puntolarla ya-
zýlýp numaralarýnýn doksan sekiz ana ko-
nuya ayrýlmýþ ve her ana konudan sonra
“Îzah” baþlýðý altýnda daha ince puntolarla
kaydedilen detaylý açýklama yapýlmýþtýr.
Eserin dörtte birinden fazla bir hacme sa-
hip bulunan giriþin birinci kýsmýnda kelâm
ilminin tarifi yapýlarak, konusu ve gayesi
anlatýldýktan sonra tarihçesi üzerinde du-
rulmuþ, ardýndan diðer temel Ýslâmî ilim-
ler kýsaca tanýtýlmýþtýr. Ýkinci kýsýmda o dö-
nemde tartýþýlan dinî problemlere yer ve-
rilerek önce dinin tarifi ve mahiyetiyle din-
lerin tarihi ele alýnmýþ, dinin yerini baþka
hiçbir þeyin tutamayacaðý vurgulanmýþ, ilâ-
hî dinlerin benzerlik ve farklýlýklarý belirtil-
miþtir. Ardýndan Ýslâm dininin bazý özel-
liklerine temas edilmiþtir. Üçüncü kýsýmda
þer‘î ve aklî hükümler, imanýn tanýmý ve
amelle münasebeti gibi meseleler üzerin-
de durulmuþtur.

Eserin birinci bölümü ilâhiyyât bahisleri-
ne ayrýlmýþ olup klasik kelâm kitaplarýnda
yer alan bilgiler özetlendikten baþka Al-
lah’ýn varlýðýnýn ispatýnda felsefî yönteme
de kýsaca temas edilmiþ, materyalizmin
geniþ bir eleþtirisi yapýlmýþtýr. Nübüvvet
konularýna tahsis edilen ikinci bölüm iki
fasla ayrýlmýþtýr. Birinci fasýlda nübüvvetin
mahiyeti, insanlýðýn dünya ve âhiret mutlu-
luðu için zaruri oluþu, mûcize ve vahiy hak-
kýnda bilgi verilmiþ, ardýndan Darwin te-
orisi eleþtirilmiþtir. Ýkinci fasýlda önce Hz.
Peygamber’in mûcizeleri ve onun diðer
peygamberlerden üstünlüðü anlatýlmýþtýr.
Ashâb-ý kirâmýn dindeki konumundan söz
edildikten sonra Resûl-i Ekrem’in çok ev-
liliðine yönelik tenkitler cevaplandýrýlmýþ
ve hanýmlarýna dair kýsa bilgi verilmiþtir.
Eserin üçüncü ve dördüncü bölümleri ilâ-
hî kitaplara ve meleklere iman konusuna
ayrýlmýþtýr. Beþinci bölümde kazâ ve ka-
der bahsinde determinizmin eleþtirisine
yer verilmiþ, âhiret meselelerinin ele alýn-
dýðý altýncý bölümde materyalistlerin ruh
telakkisi tenkit edilmiþtir. Sonuç kýsmýnda
müellif yer, gökler, sabit yýldýzlar, gezegen-
ler, gök gürlemesi, þimþek vb. tabiat olay-
larý hakkýnda kýsa açýklamalar yapmýþ, dinî
verilerle ilmî gerçeklerin birbiriyle uyumlu
olmasý gerektiðini vurgulamýþtýr.

Batý dünyasýnda ortaya çýkan din karþýtý
akýmlarýn bazý müslüman aydýnlarý etkile-
diði ve belirli kesimlerde yaygýnlýk kazan-
dýðý bir dönemde (1920-1924) kaleme alý-
nan Muvazzah Ýlm-i Kelâm klasik konu-
lara bakýþ yapmanýn yanýnda kýsmen yeni
konulara ve problemlere de temas etmiþ,

bu tür problemlerin kelâm eserlerinde iþ-
lenmesinin gerektiðine dikkat çekmiþtir.
Ders kitabý niteliðinde olduðu için eserde-
ki açýklamalar fikrî yoðunluk açýsýndan bir
kelâm kitabý için yeterli düzeyde deðildir.
Yazarýn önsözde birçok müellifin eserlerine
baþvurduðunu belirtmesine raðmen bun-
larý ismen zikretmemesi de ayný sebebe
baðlanabilir. Muvazzah Ýlm-i Kelâm
Dersleri’nin çeþitli baskýlarý gerçekleþtiril-
miþ (Ýstanbul 1339-1342; 1955, 1959, 1972),
eser K. Ýsmail Paçacý tarafýndan sadeleþ-
tirilerek yayýmlanmýþtýr (Ýstanbul 2001).
Ömer Nasuhi Bilmen’in Yüksek Ýslâm ens-
titülerinde okutulan kelâm dersleri için ha-
zýrladýðý Mülehhas Ýlm-i Tevhid Akaid-i
Ýslâmiye (Ýstanbul 1962, 1973) adlý çalýþ-
masý da Muvazzah Ýlm-i Kelâm’ýn me-
tin kýsmýna benzemekte, onun bir özeti
gibi görünmektedir.
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mahallî bir hânedan
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Atalarý ilk Ýslâm fetihleri sýrasýnda Hora-
san’a yerleþmiþ Araplar’dan olan aile XIV.
yüzyýlda kýsa süren hâkimiyetini Yezd, Fars,
Ýsfahan, Kirman ve zaman zaman Azerbay-

can’a kadar geniþletmiþtir. Muzafferîler’in
önde gelenlerinden Gýyâseddin Hacý, oðul-
larý Ebû Bekir, Muhammed ve Mansûr ile
birlikte Moðol istilâsý sýrasýnda Yezd’de ika-
met ediyordu. Ebû Bekir ile Muhammed,
Yezd Atabegi Alâüddevle’nin hizmetine
girdiler. Ebû Bekir, Alâüddevle tarafýndan
300 süvariyle Hülâgû’nun ordusuna katý-
lýp Baðdat’a gönderildi ve þehrin ele geçi-
rilmesinden sonra Mýsýr sýnýrýnda Benî Ha-
fâce’ye karþý yapýlan bir saldýrý sýrasýnda öl-
dürüldü. Bunun üzerine kardeþi Mansûr
onun yerini aldý ve o da Alâüddevle’ye tâ-
bi oldu. Ardýndan Yezd Atabegi Yûsuf Þah
b. Alâüddevle, Mansûr’un oðlu Þerefeddin
Muzaffer’i Meybüz valiliðine tayin etti. Þe-
refeddin Muzaffer, burada kardeþleri Mü-
bârizüddin Muhammed ve Zeynüddin Ali’-
nin de yardýmýyla ileride kendi adýný taþýya-
cak olan Muzafferîler hânedanýnýn temel-
lerini attý. Önce Kirman tarafýndan Yezd’e
saldýran eþkiyanýn önünü keserek bölgeyi
güvenli hale getiren Muzaffer, Atabek Yû-
suf Þah’ýn Ýlhanlý Hükümdarý Argun Han’la
ters düþmesi sýrasýnda onun yanýnda kal-
dýysa da Argun öldükten sonra (690/1291)
yerine geçen Gazân Han’ýn hizmetine gir-
di ve ordusunda emîr-i hezâre oldu. Olcay-
tu Han zamanýnda Kirmanþah-Herat ve
Merv-Eberkûh arasýndaki yollarýn güven-
liðini saðlamakla görevlendirildi. 713 (1313)
yýlýnda öldüðünde aile bölgede büyük bir
itibar kazanmýþ durumdaydý.

Hânedanýn gerçek kurucusu olarak on
üç yaþýnda iken babasý Muzaffer’in yerini
alan Mübârizüddin Muhammed kabul edi-
lir. Bir süre Olcaytu’nun sarayýnda yaþa-
yan Mübârizüddin onun ölümünün ardýn-
dan Ebû Said Bahadýr Han’ýn hizmetine
girdi ve Ýncûlular’la iþ birliði yaparak Yezd
Atabegi Hacý Þah’ýn hâkimiyetine son ver-
di. Sultan Ebû Said, Yezd emirliðini Mübâ-
rizüddin’e verdi (718/1318). O da bu tarih-
ten itibaren müstakil olarak hüküm sür-
meye baþladý. Ardýndan Sîstan halkýnýn baþ-
lattýðý isyaný bastýrdý. Ebû Said Bahadýr
Han’ýn ölümüyle (736/1336) Ýlhanlý hâki-
miyetinin sona ermesi üzerine Mübârizüd-
din, Fars ve Ýsfahan bölgelerinde hüküm
süren Ýncûlular’la karþý karþýya geldi. Ýn-
cûlu Ebû Ýshak’ý önce Kirman’da kuþattý;
ardýndan Ýsfahan’da yakalayarak öldürt-
tü ve bu hânedaný ortadan kaldýrdý (758/
1357). Ayný yýl Kutluðhanlýlar’dan bir pren-
sesle evlenip Kirman eyaletini de kendi top-
raklarýna kattý, böylece Irak’ýn büyük bir
kýsmý ile Fars bölgesinin hâkimi oldu. Azer-
baycan’ý da kendi hâkimiyeti altýna almak
amacýyla Tebriz’i istilâ etti; fakat þehri elin-
de tutmaya muvaffak olamadý ve bölge Ce-
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lâyirli Þeyh Üveys’in eline geçti. Mübâri-
züddin 759’da (1358) Ýsfahan’a geldiðinde
oðlu Þah Þücâ‘ tarafýndan hal‘edilerek göz-
lerine mil çektirildi ve önce Fars’taki Kal‘a-i
Sefîd’e, taraftarlarýnýn onu tekrar tahta çý-
karmaya çalýþmalarý üzerine Kal‘a-i Bûm’a
sürüldü. Oradaki zindanda öldü ve Mey-
büz’de defnedildi (765/1364).

Þah Þücâ‘ hükümdar olunca Hâce Kývâ-
müddin’i vezirliðe getirdi. Þîraz’ý merkez
edindi ve oðlu Zeynelâbidîn’i veliaht yap-
tý. Kardeþlerinden Kutbüddin Þah Mah-
mûd’u Ýsfahan’a, Ýmâdüddin Ahmed’i de
Kirman’a vali tayin etti. Ýlk olarak Celâyirli
Hüseyin b. Üveys’in üzerine gitmeye ha-
zýrlandýysa da Timur’un yaklaþmasý yüzün-
den bu sefer sonuçsuz kaldý; bir müddet
sonra da hânedan üyeleri arasýnda taht
mücadelesi baþladý. Bu mücadeleden ga-
lip çýkan Þah Þücâ‘, Timur’un Ýran’a iyice
yaklaþmasý üzerine ona itaat arzetti.

Þah Þücâ‘ýn ölümünden (786/1384) son-
ra oðlu Zeynelâbidîn tahta oturdu. Bu sý-
rada amcasý Kirman Valisi Ýmâdüddin Ah-
med taht iddiasýyla ortaya çýktý; ancak Mu-
zafferî sýnýrlarýna dayanan Timur’un karþý-
sýnda anlaþmak zorunda kaldýlar. Timur’un
Kirman’a gelen elçisi Ýmâdüddin Ahmed
tarafýndan saygýyla karþýlandý (787/1385).
Zeynelâbidîn ise önce Timur’a itaat et-
mekle birlikte daha sonra onun Irak’a gir-
diði ve dayýsý Ýsfahan Valisi Muzaffer Kâþî’-
nin þehir ve kaleleri kendisine teslim etti-
ði haberini alýnca Þîraz’dan Baðdat’a git-
ti. Bu arada amcazadesi Þah Yahyâ, Ti-
mur’u memnun etmek için elinden gele-
ni yaptý. Ancak Timur’un memurlarý para
toplamak amacýyla Ýsfahan’a geldiklerin-
de halk tarafýndan öldürülünce Timur inti-
kam duygusuyla burada yaklaþýk 200.000
kiþiyi kýlýçtan geçirdi ve Semerkant’ta çý-
kan bir isyaný bastýrmak için bölgeden ay-
rýldý. Zeynelâbidîn, Baðdat’tan sonra git-
tiði Þüster’de onun yokluðunda Þîraz’da
tahta oturan Mansûr b. Þerefeddin Mu-

zaffer tarafýndan tuzaða düþürülüp zinda-
na atýldý. Zindandan kurtulan ve Ýsfahan’a
giden Zeynelâbidîn, Þah Mansûr’a saldýr-
dýysa da baþarý kazanamadý ve Ýsfahan’a
geri döndü. Böylece bütün Irak’a hâkim
olan Þah Mansûr 793 (1391) yýlýnda onu
Horasan’a kadar takip ettirdi ve Rey’de
yakalandýðýnda gözlerine mil çektirdi. Da-
ha sonra Þah Mansûr, Yahyâ ve Ýmâdüd-
din Ahmed ile iþ birliði yaparak Timur’a
karþý harekete geçti. Ancak Þîraz yakýnla-
rýnda meydana gelen savaþta emîrlerin-
den birinin Timur tarafýna geçmesiyle kuv-
vetlerinin büyük bir kýsmýný kaybetti ve
yenilerek öldürüldü; onun ve bütün akra-
balarýnýn öldürülmesiyle birlikte Muzaffe-
rî hânedanýnýn hâkimiyeti sona erdi (795/
1393). Zeynelâbidîn’in bir oðlu bu katliam-
dan kurtulduysa da hânedaný ihya ede-
cek bir faaliyette bulunamadý.

Muzafferîler dönemi, daha çok hânedan
mensuplarýnýn iç çekiþmeleri ve kavgala-
rýyla geçtiðinden halkýn ekonomik ve sos-
yal durumunda olduðu gibi ilim ve sanatta
da önemli sayýlabilecek ilerlemeler kayde-
dilememiþtir. Kirman’daki Mescid-i Câmi‘
ile Mescid-i Pâminâr, Yezd’deki Mescid-i
Ya‘kubî ve Meybüz’deki Medrese-i Alâ (Mu-
zafferiyye) bu döneme ait mimari eserleri-
nin baþýnda gelir. Hâcû-yi Kirmânî Mefâ-
tî¼u’l-šulûb ve Gevhernâme’sini Mübâ-
rizüddin’e ithaf etmiþ, Arapça, Farsça þi-
irler söylediði bilinen Þah Þücâ‘ýn Hâfýz-ý
Þîrâzî’yi divanýnda görevlendirmesi sebe-
biyle de bu ünlü Ýncûlu þairi ömrünün son
yýllarýný Muzafferî sarayýnda geçirmiþtir.
Dönemin âlimleri arasýnda Mevâhib-i Ýlâ-
hî adlý eserin müellifi Muînüddîn-i Yezdî,
Kadý Adudüddin el-Îcî ve Seyyid Þerîf el-
Cürcânî sayýlabilir.
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25 Mart 1853’te Tahran’da doðdu. Nâ-
sýrüddin Þah’ýn dördüncü oðlu olup anne-
si, Feth Ali Þah’ýn torunu Þükûhüssaltana’-
dýr. Nâsýrüddin Þah’ýn daha önce veliaht
olarak belirlenen iki büyük oðlu Muizzüd-
din ve Muhammed Kasým’ýn vefatý üzeri-
ne 1862’de veliaht tayin edildi. 1865’te he-
nüz on iki yaþýnda iken Azerbaycan valisi
oldu. Bu görevi devam ederken babasý 1
Mayýs 1896’da suikasta uðrayarak öldürü-
lünce Tahran’da 8 Haziran 1896’da tahta
geçti.

Muzafferüddin Þah’ýn saltanat yýllarý,
sadece Ýran’ýn deðil bütün Ýslâm dünyasý-
nýn sömürgeci devletlerin baskýsý altýnda
bulunduðu sýkýntýlý bir döneme rastlar. Ýran
bir taraftan Rus ve Ýngiliz rekabetinin ara-
sýnda bunalýrken diðer taraftan içeride si-
yasî ve iktisadî baþarýsýzlýklar merkezî hü-
kümetin otoritesini iyice zayýflatmýþ, eya-
letler denetimden çýkmýþ, Þiî ulemâsý ile iþ
birliði halindeki modernist muhalefet bas-
kýlarýný iyice arttýrmýþtý. Muzafferüddin Þah
bu zorluklarla baþ edebilecek durumda
deðildi. Özellikle babasýnýn suikast sonucu
hayatýný kaybetmesi onu da etkilemiþti;
ayrýca saðlýðý da bozuktu.

Tahta geçtikten sonra ülkenin içinde bu-
lunduðu durumu düzeltebilmek için hü-
kümetin teklif ettiði yeni idarî yapýlanma
programý çerçevesinde öncelikle gümrük-
leri tanzim için Belçikalý görevlilerin ülkede
istihdam edilmesine izin verdi; böylece
gümrük gelirleri yükseldi, ancak bu duru-
ma halk ve tüccarlar tepki gösterdi. Ülke-
nin giderek yabancýlarýn kontrolüne girdi-
ði þeklindeki kanaatler kuvvetlendi. Gelir
temini gayesiyle baþta petrol olmak üzere
bazý kaynaklarýn Batýlýlar’a imtiyaz olarak
verilmiþ olmasý, bozulan ekonomik denge-
ler için Rusya ile 1900 ve 1902’de yapýlan
iki borç anlaþmasý da þaha karþý tepkilere
yol açtý. Alýnan borçlarýn yerinde kullanýl-
mamasýnýn yanýnda þahýn 1900, 1902 ve
1907’de saðlýk sebepleriyle yaptýðý üç Av-
rupa seyahatinin masraflarý tepkileri da-
ha da yoðunlaþtýrdý.

Alýnan tedbirlere raðmen ülkede mer-
kezî hükümetin otoritesi saðlanamadýðý
gibi yer yer karýþýklýklar baþ göstermeye
baþladý. Ayrýca binlerce kiþinin ölümüne
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MUZAFFERÎLER

lâyirli Þeyh Üveys’in eline geçti. Mübâri-
züddin 759’da (1358) Ýsfahan’a geldiðinde
oðlu Þah Þücâ‘ tarafýndan hal‘edilerek göz-
lerine mil çektirildi ve önce Fars’taki Kal‘a-i
Sefîd’e, taraftarlarýnýn onu tekrar tahta çý-
karmaya çalýþmalarý üzerine Kal‘a-i Bûm’a
sürüldü. Oradaki zindanda öldü ve Mey-
büz’de defnedildi (765/1364).

Þah Þücâ‘ hükümdar olunca Hâce Kývâ-
müddin’i vezirliðe getirdi. Þîraz’ý merkez
edindi ve oðlu Zeynelâbidîn’i veliaht yap-
tý. Kardeþlerinden Kutbüddin Þah Mah-
mûd’u Ýsfahan’a, Ýmâdüddin Ahmed’i de
Kirman’a vali tayin etti. Ýlk olarak Celâyirli
Hüseyin b. Üveys’in üzerine gitmeye ha-
zýrlandýysa da Timur’un yaklaþmasý yüzün-
den bu sefer sonuçsuz kaldý; bir müddet
sonra da hânedan üyeleri arasýnda taht
mücadelesi baþladý. Bu mücadeleden ga-
lip çýkan Þah Þücâ‘, Timur’un Ýran’a iyice
yaklaþmasý üzerine ona itaat arzetti.

Þah Þücâ‘ýn ölümünden (786/1384) son-
ra oðlu Zeynelâbidîn tahta oturdu. Bu sý-
rada amcasý Kirman Valisi Ýmâdüddin Ah-
med taht iddiasýyla ortaya çýktý; ancak Mu-
zafferî sýnýrlarýna dayanan Timur’un karþý-
sýnda anlaþmak zorunda kaldýlar. Timur’un
Kirman’a gelen elçisi Ýmâdüddin Ahmed
tarafýndan saygýyla karþýlandý (787/1385).
Zeynelâbidîn ise önce Timur’a itaat et-
mekle birlikte daha sonra onun Irak’a gir-
diði ve dayýsý Ýsfahan Valisi Muzaffer Kâþî’-
nin þehir ve kaleleri kendisine teslim etti-
ði haberini alýnca Þîraz’dan Baðdat’a git-
ti. Bu arada amcazadesi Þah Yahyâ, Ti-
mur’u memnun etmek için elinden gele-
ni yaptý. Ancak Timur’un memurlarý para
toplamak amacýyla Ýsfahan’a geldiklerin-
de halk tarafýndan öldürülünce Timur inti-
kam duygusuyla burada yaklaþýk 200.000
kiþiyi kýlýçtan geçirdi ve Semerkant’ta çý-
kan bir isyaný bastýrmak için bölgeden ay-
rýldý. Zeynelâbidîn, Baðdat’tan sonra git-
tiði Þüster’de onun yokluðunda Þîraz’da
tahta oturan Mansûr b. Þerefeddin Mu-

zaffer tarafýndan tuzaða düþürülüp zinda-
na atýldý. Zindandan kurtulan ve Ýsfahan’a
giden Zeynelâbidîn, Þah Mansûr’a saldýr-
dýysa da baþarý kazanamadý ve Ýsfahan’a
geri döndü. Böylece bütün Irak’a hâkim
olan Þah Mansûr 793 (1391) yýlýnda onu
Horasan’a kadar takip ettirdi ve Rey’de
yakalandýðýnda gözlerine mil çektirdi. Da-
ha sonra Þah Mansûr, Yahyâ ve Ýmâdüd-
din Ahmed ile iþ birliði yaparak Timur’a
karþý harekete geçti. Ancak Þîraz yakýnla-
rýnda meydana gelen savaþta emîrlerin-
den birinin Timur tarafýna geçmesiyle kuv-
vetlerinin büyük bir kýsmýný kaybetti ve
yenilerek öldürüldü; onun ve bütün akra-
balarýnýn öldürülmesiyle birlikte Muzaffe-
rî hânedanýnýn hâkimiyeti sona erdi (795/
1393). Zeynelâbidîn’in bir oðlu bu katliam-
dan kurtulduysa da hânedaný ihya ede-
cek bir faaliyette bulunamadý.

Muzafferîler dönemi, daha çok hânedan
mensuplarýnýn iç çekiþmeleri ve kavgala-
rýyla geçtiðinden halkýn ekonomik ve sos-
yal durumunda olduðu gibi ilim ve sanatta
da önemli sayýlabilecek ilerlemeler kayde-
dilememiþtir. Kirman’daki Mescid-i Câmi‘
ile Mescid-i Pâminâr, Yezd’deki Mescid-i
Ya‘kubî ve Meybüz’deki Medrese-i Alâ (Mu-
zafferiyye) bu döneme ait mimari eserleri-
nin baþýnda gelir. Hâcû-yi Kirmânî Mefâ-
tî¼u’l-šulûb ve Gevhernâme’sini Mübâ-
rizüddin’e ithaf etmiþ, Arapça, Farsça þi-
irler söylediði bilinen Þah Þücâ‘ýn Hâfýz-ý
Þîrâzî’yi divanýnda görevlendirmesi sebe-
biyle de bu ünlü Ýncûlu þairi ömrünün son
yýllarýný Muzafferî sarayýnda geçirmiþtir.
Dönemin âlimleri arasýnda Mevâhib-i Ýlâ-
hî adlý eserin müellifi Muînüddîn-i Yezdî,
Kadý Adudüddin el-Îcî ve Seyyid Þerîf el-
Cürcânî sayýlabilir.
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25 Mart 1853’te Tahran’da doðdu. Nâ-
sýrüddin Þah’ýn dördüncü oðlu olup anne-
si, Feth Ali Þah’ýn torunu Þükûhüssaltana’-
dýr. Nâsýrüddin Þah’ýn daha önce veliaht
olarak belirlenen iki büyük oðlu Muizzüd-
din ve Muhammed Kasým’ýn vefatý üzeri-
ne 1862’de veliaht tayin edildi. 1865’te he-
nüz on iki yaþýnda iken Azerbaycan valisi
oldu. Bu görevi devam ederken babasý 1
Mayýs 1896’da suikasta uðrayarak öldürü-
lünce Tahran’da 8 Haziran 1896’da tahta
geçti.

Muzafferüddin Þah’ýn saltanat yýllarý,
sadece Ýran’ýn deðil bütün Ýslâm dünyasý-
nýn sömürgeci devletlerin baskýsý altýnda
bulunduðu sýkýntýlý bir döneme rastlar. Ýran
bir taraftan Rus ve Ýngiliz rekabetinin ara-
sýnda bunalýrken diðer taraftan içeride si-
yasî ve iktisadî baþarýsýzlýklar merkezî hü-
kümetin otoritesini iyice zayýflatmýþ, eya-
letler denetimden çýkmýþ, Þiî ulemâsý ile iþ
birliði halindeki modernist muhalefet bas-
kýlarýný iyice arttýrmýþtý. Muzafferüddin Þah
bu zorluklarla baþ edebilecek durumda
deðildi. Özellikle babasýnýn suikast sonucu
hayatýný kaybetmesi onu da etkilemiþti;
ayrýca saðlýðý da bozuktu.

Tahta geçtikten sonra ülkenin içinde bu-
lunduðu durumu düzeltebilmek için hü-
kümetin teklif ettiði yeni idarî yapýlanma
programý çerçevesinde öncelikle gümrük-
leri tanzim için Belçikalý görevlilerin ülkede
istihdam edilmesine izin verdi; böylece
gümrük gelirleri yükseldi, ancak bu duru-
ma halk ve tüccarlar tepki gösterdi. Ülke-
nin giderek yabancýlarýn kontrolüne girdi-
ði þeklindeki kanaatler kuvvetlendi. Gelir
temini gayesiyle baþta petrol olmak üzere
bazý kaynaklarýn Batýlýlar’a imtiyaz olarak
verilmiþ olmasý, bozulan ekonomik denge-
ler için Rusya ile 1900 ve 1902’de yapýlan
iki borç anlaþmasý da þaha karþý tepkilere
yol açtý. Alýnan borçlarýn yerinde kullanýl-
mamasýnýn yanýnda þahýn 1900, 1902 ve
1907’de saðlýk sebepleriyle yaptýðý üç Av-
rupa seyahatinin masraflarý tepkileri da-
ha da yoðunlaþtýrdý.

Alýnan tedbirlere raðmen ülkede mer-
kezî hükümetin otoritesi saðlanamadýðý
gibi yer yer karýþýklýklar baþ göstermeye
baþladý. Ayrýca binlerce kiþinin ölümüne
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MUZAFFERÎLER

lâyirli Þeyh Üveys’in eline geçti. Mübâri-
züddin 759’da (1358) Ýsfahan’a geldiðinde
oðlu Þah Þücâ‘ tarafýndan hal‘edilerek göz-
lerine mil çektirildi ve önce Fars’taki Kal‘a-i
Sefîd’e, taraftarlarýnýn onu tekrar tahta çý-
karmaya çalýþmalarý üzerine Kal‘a-i Bûm’a
sürüldü. Oradaki zindanda öldü ve Mey-
büz’de defnedildi (765/1364).

Þah Þücâ‘ hükümdar olunca Hâce Kývâ-
müddin’i vezirliðe getirdi. Þîraz’ý merkez
edindi ve oðlu Zeynelâbidîn’i veliaht yap-
tý. Kardeþlerinden Kutbüddin Þah Mah-
mûd’u Ýsfahan’a, Ýmâdüddin Ahmed’i de
Kirman’a vali tayin etti. Ýlk olarak Celâyirli
Hüseyin b. Üveys’in üzerine gitmeye ha-
zýrlandýysa da Timur’un yaklaþmasý yüzün-
den bu sefer sonuçsuz kaldý; bir müddet
sonra da hânedan üyeleri arasýnda taht
mücadelesi baþladý. Bu mücadeleden ga-
lip çýkan Þah Þücâ‘, Timur’un Ýran’a iyice
yaklaþmasý üzerine ona itaat arzetti.

Þah Þücâ‘ýn ölümünden (786/1384) son-
ra oðlu Zeynelâbidîn tahta oturdu. Bu sý-
rada amcasý Kirman Valisi Ýmâdüddin Ah-
med taht iddiasýyla ortaya çýktý; ancak Mu-
zafferî sýnýrlarýna dayanan Timur’un karþý-
sýnda anlaþmak zorunda kaldýlar. Timur’un
Kirman’a gelen elçisi Ýmâdüddin Ahmed
tarafýndan saygýyla karþýlandý (787/1385).
Zeynelâbidîn ise önce Timur’a itaat et-
mekle birlikte daha sonra onun Irak’a gir-
diði ve dayýsý Ýsfahan Valisi Muzaffer Kâþî’-
nin þehir ve kaleleri kendisine teslim etti-
ði haberini alýnca Þîraz’dan Baðdat’a git-
ti. Bu arada amcazadesi Þah Yahyâ, Ti-
mur’u memnun etmek için elinden gele-
ni yaptý. Ancak Timur’un memurlarý para
toplamak amacýyla Ýsfahan’a geldiklerin-
de halk tarafýndan öldürülünce Timur inti-
kam duygusuyla burada yaklaþýk 200.000
kiþiyi kýlýçtan geçirdi ve Semerkant’ta çý-
kan bir isyaný bastýrmak için bölgeden ay-
rýldý. Zeynelâbidîn, Baðdat’tan sonra git-
tiði Þüster’de onun yokluðunda Þîraz’da
tahta oturan Mansûr b. Þerefeddin Mu-

zaffer tarafýndan tuzaða düþürülüp zinda-
na atýldý. Zindandan kurtulan ve Ýsfahan’a
giden Zeynelâbidîn, Þah Mansûr’a saldýr-
dýysa da baþarý kazanamadý ve Ýsfahan’a
geri döndü. Böylece bütün Irak’a hâkim
olan Þah Mansûr 793 (1391) yýlýnda onu
Horasan’a kadar takip ettirdi ve Rey’de
yakalandýðýnda gözlerine mil çektirdi. Da-
ha sonra Þah Mansûr, Yahyâ ve Ýmâdüd-
din Ahmed ile iþ birliði yaparak Timur’a
karþý harekete geçti. Ancak Þîraz yakýnla-
rýnda meydana gelen savaþta emîrlerin-
den birinin Timur tarafýna geçmesiyle kuv-
vetlerinin büyük bir kýsmýný kaybetti ve
yenilerek öldürüldü; onun ve bütün akra-
balarýnýn öldürülmesiyle birlikte Muzaffe-
rî hânedanýnýn hâkimiyeti sona erdi (795/
1393). Zeynelâbidîn’in bir oðlu bu katliam-
dan kurtulduysa da hânedaný ihya ede-
cek bir faaliyette bulunamadý.

Muzafferîler dönemi, daha çok hânedan
mensuplarýnýn iç çekiþmeleri ve kavgala-
rýyla geçtiðinden halkýn ekonomik ve sos-
yal durumunda olduðu gibi ilim ve sanatta
da önemli sayýlabilecek ilerlemeler kayde-
dilememiþtir. Kirman’daki Mescid-i Câmi‘
ile Mescid-i Pâminâr, Yezd’deki Mescid-i
Ya‘kubî ve Meybüz’deki Medrese-i Alâ (Mu-
zafferiyye) bu döneme ait mimari eserleri-
nin baþýnda gelir. Hâcû-yi Kirmânî Mefâ-
tî¼u’l-šulûb ve Gevhernâme’sini Mübâ-
rizüddin’e ithaf etmiþ, Arapça, Farsça þi-
irler söylediði bilinen Þah Þücâ‘ýn Hâfýz-ý
Þîrâzî’yi divanýnda görevlendirmesi sebe-
biyle de bu ünlü Ýncûlu þairi ömrünün son
yýllarýný Muzafferî sarayýnda geçirmiþtir.
Dönemin âlimleri arasýnda Mevâhib-i Ýlâ-
hî adlý eserin müellifi Muînüddîn-i Yezdî,
Kadý Adudüddin el-Îcî ve Seyyid Þerîf el-
Cürcânî sayýlabilir.
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25 Mart 1853’te Tahran’da doðdu. Nâ-
sýrüddin Þah’ýn dördüncü oðlu olup anne-
si, Feth Ali Þah’ýn torunu Þükûhüssaltana’-
dýr. Nâsýrüddin Þah’ýn daha önce veliaht
olarak belirlenen iki büyük oðlu Muizzüd-
din ve Muhammed Kasým’ýn vefatý üzeri-
ne 1862’de veliaht tayin edildi. 1865’te he-
nüz on iki yaþýnda iken Azerbaycan valisi
oldu. Bu görevi devam ederken babasý 1
Mayýs 1896’da suikasta uðrayarak öldürü-
lünce Tahran’da 8 Haziran 1896’da tahta
geçti.

Muzafferüddin Þah’ýn saltanat yýllarý,
sadece Ýran’ýn deðil bütün Ýslâm dünyasý-
nýn sömürgeci devletlerin baskýsý altýnda
bulunduðu sýkýntýlý bir döneme rastlar. Ýran
bir taraftan Rus ve Ýngiliz rekabetinin ara-
sýnda bunalýrken diðer taraftan içeride si-
yasî ve iktisadî baþarýsýzlýklar merkezî hü-
kümetin otoritesini iyice zayýflatmýþ, eya-
letler denetimden çýkmýþ, Þiî ulemâsý ile iþ
birliði halindeki modernist muhalefet bas-
kýlarýný iyice arttýrmýþtý. Muzafferüddin Þah
bu zorluklarla baþ edebilecek durumda
deðildi. Özellikle babasýnýn suikast sonucu
hayatýný kaybetmesi onu da etkilemiþti;
ayrýca saðlýðý da bozuktu.

Tahta geçtikten sonra ülkenin içinde bu-
lunduðu durumu düzeltebilmek için hü-
kümetin teklif ettiði yeni idarî yapýlanma
programý çerçevesinde öncelikle gümrük-
leri tanzim için Belçikalý görevlilerin ülkede
istihdam edilmesine izin verdi; böylece
gümrük gelirleri yükseldi, ancak bu duru-
ma halk ve tüccarlar tepki gösterdi. Ülke-
nin giderek yabancýlarýn kontrolüne girdi-
ði þeklindeki kanaatler kuvvetlendi. Gelir
temini gayesiyle baþta petrol olmak üzere
bazý kaynaklarýn Batýlýlar’a imtiyaz olarak
verilmiþ olmasý, bozulan ekonomik denge-
ler için Rusya ile 1900 ve 1902’de yapýlan
iki borç anlaþmasý da þaha karþý tepkilere
yol açtý. Alýnan borçlarýn yerinde kullanýl-
mamasýnýn yanýnda þahýn 1900, 1902 ve
1907’de saðlýk sebepleriyle yaptýðý üç Av-
rupa seyahatinin masraflarý tepkileri da-
ha da yoðunlaþtýrdý.

Alýnan tedbirlere raðmen ülkede mer-
kezî hükümetin otoritesi saðlanamadýðý
gibi yer yer karýþýklýklar baþ göstermeye
baþladý. Ayrýca binlerce kiþinin ölümüne
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lâyirli Þeyh Üveys’in eline geçti. Mübâri-
züddin 759’da (1358) Ýsfahan’a geldiðinde
oðlu Þah Þücâ‘ tarafýndan hal‘edilerek göz-
lerine mil çektirildi ve önce Fars’taki Kal‘a-i
Sefîd’e, taraftarlarýnýn onu tekrar tahta çý-
karmaya çalýþmalarý üzerine Kal‘a-i Bûm’a
sürüldü. Oradaki zindanda öldü ve Mey-
büz’de defnedildi (765/1364).

Þah Þücâ‘ hükümdar olunca Hâce Kývâ-
müddin’i vezirliðe getirdi. Þîraz’ý merkez
edindi ve oðlu Zeynelâbidîn’i veliaht yap-
tý. Kardeþlerinden Kutbüddin Þah Mah-
mûd’u Ýsfahan’a, Ýmâdüddin Ahmed’i de
Kirman’a vali tayin etti. Ýlk olarak Celâyirli
Hüseyin b. Üveys’in üzerine gitmeye ha-
zýrlandýysa da Timur’un yaklaþmasý yüzün-
den bu sefer sonuçsuz kaldý; bir müddet
sonra da hânedan üyeleri arasýnda taht
mücadelesi baþladý. Bu mücadeleden ga-
lip çýkan Þah Þücâ‘, Timur’un Ýran’a iyice
yaklaþmasý üzerine ona itaat arzetti.

Þah Þücâ‘ýn ölümünden (786/1384) son-
ra oðlu Zeynelâbidîn tahta oturdu. Bu sý-
rada amcasý Kirman Valisi Ýmâdüddin Ah-
med taht iddiasýyla ortaya çýktý; ancak Mu-
zafferî sýnýrlarýna dayanan Timur’un karþý-
sýnda anlaþmak zorunda kaldýlar. Timur’un
Kirman’a gelen elçisi Ýmâdüddin Ahmed
tarafýndan saygýyla karþýlandý (787/1385).
Zeynelâbidîn ise önce Timur’a itaat et-
mekle birlikte daha sonra onun Irak’a gir-
diði ve dayýsý Ýsfahan Valisi Muzaffer Kâþî’-
nin þehir ve kaleleri kendisine teslim etti-
ði haberini alýnca Þîraz’dan Baðdat’a git-
ti. Bu arada amcazadesi Þah Yahyâ, Ti-
mur’u memnun etmek için elinden gele-
ni yaptý. Ancak Timur’un memurlarý para
toplamak amacýyla Ýsfahan’a geldiklerin-
de halk tarafýndan öldürülünce Timur inti-
kam duygusuyla burada yaklaþýk 200.000
kiþiyi kýlýçtan geçirdi ve Semerkant’ta çý-
kan bir isyaný bastýrmak için bölgeden ay-
rýldý. Zeynelâbidîn, Baðdat’tan sonra git-
tiði Þüster’de onun yokluðunda Þîraz’da
tahta oturan Mansûr b. Þerefeddin Mu-

zaffer tarafýndan tuzaða düþürülüp zinda-
na atýldý. Zindandan kurtulan ve Ýsfahan’a
giden Zeynelâbidîn, Þah Mansûr’a saldýr-
dýysa da baþarý kazanamadý ve Ýsfahan’a
geri döndü. Böylece bütün Irak’a hâkim
olan Þah Mansûr 793 (1391) yýlýnda onu
Horasan’a kadar takip ettirdi ve Rey’de
yakalandýðýnda gözlerine mil çektirdi. Da-
ha sonra Þah Mansûr, Yahyâ ve Ýmâdüd-
din Ahmed ile iþ birliði yaparak Timur’a
karþý harekete geçti. Ancak Þîraz yakýnla-
rýnda meydana gelen savaþta emîrlerin-
den birinin Timur tarafýna geçmesiyle kuv-
vetlerinin büyük bir kýsmýný kaybetti ve
yenilerek öldürüldü; onun ve bütün akra-
balarýnýn öldürülmesiyle birlikte Muzaffe-
rî hânedanýnýn hâkimiyeti sona erdi (795/
1393). Zeynelâbidîn’in bir oðlu bu katliam-
dan kurtulduysa da hânedaný ihya ede-
cek bir faaliyette bulunamadý.

Muzafferîler dönemi, daha çok hânedan
mensuplarýnýn iç çekiþmeleri ve kavgala-
rýyla geçtiðinden halkýn ekonomik ve sos-
yal durumunda olduðu gibi ilim ve sanatta
da önemli sayýlabilecek ilerlemeler kayde-
dilememiþtir. Kirman’daki Mescid-i Câmi‘
ile Mescid-i Pâminâr, Yezd’deki Mescid-i
Ya‘kubî ve Meybüz’deki Medrese-i Alâ (Mu-
zafferiyye) bu döneme ait mimari eserleri-
nin baþýnda gelir. Hâcû-yi Kirmânî Mefâ-
tî¼u’l-šulûb ve Gevhernâme’sini Mübâ-
rizüddin’e ithaf etmiþ, Arapça, Farsça þi-
irler söylediði bilinen Þah Þücâ‘ýn Hâfýz-ý
Þîrâzî’yi divanýnda görevlendirmesi sebe-
biyle de bu ünlü Ýncûlu þairi ömrünün son
yýllarýný Muzafferî sarayýnda geçirmiþtir.
Dönemin âlimleri arasýnda Mevâhib-i Ýlâ-
hî adlý eserin müellifi Muînüddîn-i Yezdî,
Kadý Adudüddin el-Îcî ve Seyyid Þerîf el-
Cürcânî sayýlabilir.
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sýrüddin Þah’ýn dördüncü oðlu olup anne-
si, Feth Ali Þah’ýn torunu Þükûhüssaltana’-
dýr. Nâsýrüddin Þah’ýn daha önce veliaht
olarak belirlenen iki büyük oðlu Muizzüd-
din ve Muhammed Kasým’ýn vefatý üzeri-
ne 1862’de veliaht tayin edildi. 1865’te he-
nüz on iki yaþýnda iken Azerbaycan valisi
oldu. Bu görevi devam ederken babasý 1
Mayýs 1896’da suikasta uðrayarak öldürü-
lünce Tahran’da 8 Haziran 1896’da tahta
geçti.

Muzafferüddin Þah’ýn saltanat yýllarý,
sadece Ýran’ýn deðil bütün Ýslâm dünyasý-
nýn sömürgeci devletlerin baskýsý altýnda
bulunduðu sýkýntýlý bir döneme rastlar. Ýran
bir taraftan Rus ve Ýngiliz rekabetinin ara-
sýnda bunalýrken diðer taraftan içeride si-
yasî ve iktisadî baþarýsýzlýklar merkezî hü-
kümetin otoritesini iyice zayýflatmýþ, eya-
letler denetimden çýkmýþ, Þiî ulemâsý ile iþ
birliði halindeki modernist muhalefet bas-
kýlarýný iyice arttýrmýþtý. Muzafferüddin Þah
bu zorluklarla baþ edebilecek durumda
deðildi. Özellikle babasýnýn suikast sonucu
hayatýný kaybetmesi onu da etkilemiþti;
ayrýca saðlýðý da bozuktu.

Tahta geçtikten sonra ülkenin içinde bu-
lunduðu durumu düzeltebilmek için hü-
kümetin teklif ettiði yeni idarî yapýlanma
programý çerçevesinde öncelikle gümrük-
leri tanzim için Belçikalý görevlilerin ülkede
istihdam edilmesine izin verdi; böylece
gümrük gelirleri yükseldi, ancak bu duru-
ma halk ve tüccarlar tepki gösterdi. Ülke-
nin giderek yabancýlarýn kontrolüne girdi-
ði þeklindeki kanaatler kuvvetlendi. Gelir
temini gayesiyle baþta petrol olmak üzere
bazý kaynaklarýn Batýlýlar’a imtiyaz olarak
verilmiþ olmasý, bozulan ekonomik denge-
ler için Rusya ile 1900 ve 1902’de yapýlan
iki borç anlaþmasý da þaha karþý tepkilere
yol açtý. Alýnan borçlarýn yerinde kullanýl-
mamasýnýn yanýnda þahýn 1900, 1902 ve
1907’de saðlýk sebepleriyle yaptýðý üç Av-
rupa seyahatinin masraflarý tepkileri da-
ha da yoðunlaþtýrdý.

Alýnan tedbirlere raðmen ülkede mer-
kezî hükümetin otoritesi saðlanamadýðý
gibi yer yer karýþýklýklar baþ göstermeye
baþladý. Ayrýca binlerce kiþinin ölümüne
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meydana gelmektedir. Muhtemelen ders
kitabý olarak kaleme alýndýðý için muhteva
baþtan sona kadar büyük puntolarla ya-
zýlýp numaralarýnýn doksan sekiz ana ko-
nuya ayrýlmýþ ve her ana konudan sonra
“Îzah” baþlýðý altýnda daha ince puntolarla
kaydedilen detaylý açýklama yapýlmýþtýr.
Eserin dörtte birinden fazla bir hacme sa-
hip bulunan giriþin birinci kýsmýnda kelâm
ilminin tarifi yapýlarak, konusu ve gayesi
anlatýldýktan sonra tarihçesi üzerinde du-
rulmuþ, ardýndan diðer temel Ýslâmî ilim-
ler kýsaca tanýtýlmýþtýr. Ýkinci kýsýmda o dö-
nemde tartýþýlan dinî problemlere yer ve-
rilerek önce dinin tarifi ve mahiyetiyle din-
lerin tarihi ele alýnmýþ, dinin yerini baþka
hiçbir þeyin tutamayacaðý vurgulanmýþ, ilâ-
hî dinlerin benzerlik ve farklýlýklarý belirtil-
miþtir. Ardýndan Ýslâm dininin bazý özel-
liklerine temas edilmiþtir. Üçüncü kýsýmda
þer‘î ve aklî hükümler, imanýn tanýmý ve
amelle münasebeti gibi meseleler üzerin-
de durulmuþtur.

Eserin birinci bölümü ilâhiyyât bahisleri-
ne ayrýlmýþ olup klasik kelâm kitaplarýnda
yer alan bilgiler özetlendikten baþka Al-
lah’ýn varlýðýnýn ispatýnda felsefî yönteme
de kýsaca temas edilmiþ, materyalizmin
geniþ bir eleþtirisi yapýlmýþtýr. Nübüvvet
konularýna tahsis edilen ikinci bölüm iki
fasla ayrýlmýþtýr. Birinci fasýlda nübüvvetin
mahiyeti, insanlýðýn dünya ve âhiret mutlu-
luðu için zaruri oluþu, mûcize ve vahiy hak-
kýnda bilgi verilmiþ, ardýndan Darwin te-
orisi eleþtirilmiþtir. Ýkinci fasýlda önce Hz.
Peygamber’in mûcizeleri ve onun diðer
peygamberlerden üstünlüðü anlatýlmýþtýr.
Ashâb-ý kirâmýn dindeki konumundan söz
edildikten sonra Resûl-i Ekrem’in çok ev-
liliðine yönelik tenkitler cevaplandýrýlmýþ
ve hanýmlarýna dair kýsa bilgi verilmiþtir.
Eserin üçüncü ve dördüncü bölümleri ilâ-
hî kitaplara ve meleklere iman konusuna
ayrýlmýþtýr. Beþinci bölümde kazâ ve ka-
der bahsinde determinizmin eleþtirisine
yer verilmiþ, âhiret meselelerinin ele alýn-
dýðý altýncý bölümde materyalistlerin ruh
telakkisi tenkit edilmiþtir. Sonuç kýsmýnda
müellif yer, gökler, sabit yýldýzlar, gezegen-
ler, gök gürlemesi, þimþek vb. tabiat olay-
larý hakkýnda kýsa açýklamalar yapmýþ, dinî
verilerle ilmî gerçeklerin birbiriyle uyumlu
olmasý gerektiðini vurgulamýþtýr.

Batý dünyasýnda ortaya çýkan din karþýtý
akýmlarýn bazý müslüman aydýnlarý etkile-
diði ve belirli kesimlerde yaygýnlýk kazan-
dýðý bir dönemde (1920-1924) kaleme alý-
nan Muvazzah Ýlm-i Kelâm klasik konu-
lara bakýþ yapmanýn yanýnda kýsmen yeni
konulara ve problemlere de temas etmiþ,

bu tür problemlerin kelâm eserlerinde iþ-
lenmesinin gerektiðine dikkat çekmiþtir.
Ders kitabý niteliðinde olduðu için eserde-
ki açýklamalar fikrî yoðunluk açýsýndan bir
kelâm kitabý için yeterli düzeyde deðildir.
Yazarýn önsözde birçok müellifin eserlerine
baþvurduðunu belirtmesine raðmen bun-
larý ismen zikretmemesi de ayný sebebe
baðlanabilir. Muvazzah Ýlm-i Kelâm
Dersleri’nin çeþitli baskýlarý gerçekleþtiril-
miþ (Ýstanbul 1339-1342; 1955, 1959, 1972),
eser K. Ýsmail Paçacý tarafýndan sadeleþ-
tirilerek yayýmlanmýþtýr (Ýstanbul 2001).
Ömer Nasuhi Bilmen’in Yüksek Ýslâm ens-
titülerinde okutulan kelâm dersleri için ha-
zýrladýðý Mülehhas Ýlm-i Tevhid Akaid-i
Ýslâmiye (Ýstanbul 1962, 1973) adlý çalýþ-
masý da Muvazzah Ýlm-i Kelâm’ýn me-
tin kýsmýna benzemekte, onun bir özeti
gibi görünmektedir.

BÝBLÝYOGRAFYA :
Ömer Nasuhi Bilmen, Muvazzah Ýlm-i Kelâm

Dersleri, Ýstanbul 1339-1342; Ahmet Selim Bil-
men, Ömer Nasuhi Bilmen: Hayatý, Eserleri,
Anýlar, Ýstanbul 1975, s. 27-28; Bekir Topaloðlu,
Kelâm Ýlmi: Giriþ, Ýstanbul 1988, s. 41; Hulusi Ya-
vuz, “Erzurumlu Ömer Nasuhi Bilmen’in Ýlim ve
Kültür Tarihimizdeki Yeri ve Tesiri”, Osmanlý
Devleti ve Ýslâmiyet, Ýstanbul 1991, s. 207-218;
Rahmi Yaran, “Bilmen, Ömer Nasuhi”, DÝA, VI,
163.

ÿAdnan Bülent Baloðlu

– —
MUZAAF

(bk. ZAYIF).˜ ™

– —
MUZAFFER el-ÂMÝRÎ

(bk. ABDÜLMELÝK b. MANSÛR).˜ ™

– —
MUZAFFER b. EFTAS

(bk. MUHAMMED el-MUZAFFER).˜ ™

– —
MUZAFFER et-TÛSÎ

(bk. TÛSÎ, Þerefeddin).˜ ™

– —
MUZAFFERÎLER

( �������� )

Güney ve Batý Ýran’da hüküm süren
mahallî bir hânedan

(1318-1393).˜ ™

Atalarý ilk Ýslâm fetihleri sýrasýnda Hora-
san’a yerleþmiþ Araplar’dan olan aile XIV.
yüzyýlda kýsa süren hâkimiyetini Yezd, Fars,
Ýsfahan, Kirman ve zaman zaman Azerbay-

can’a kadar geniþletmiþtir. Muzafferîler’in
önde gelenlerinden Gýyâseddin Hacý, oðul-
larý Ebû Bekir, Muhammed ve Mansûr ile
birlikte Moðol istilâsý sýrasýnda Yezd’de ika-
met ediyordu. Ebû Bekir ile Muhammed,
Yezd Atabegi Alâüddevle’nin hizmetine
girdiler. Ebû Bekir, Alâüddevle tarafýndan
300 süvariyle Hülâgû’nun ordusuna katý-
lýp Baðdat’a gönderildi ve þehrin ele geçi-
rilmesinden sonra Mýsýr sýnýrýnda Benî Ha-
fâce’ye karþý yapýlan bir saldýrý sýrasýnda öl-
dürüldü. Bunun üzerine kardeþi Mansûr
onun yerini aldý ve o da Alâüddevle’ye tâ-
bi oldu. Ardýndan Yezd Atabegi Yûsuf Þah
b. Alâüddevle, Mansûr’un oðlu Þerefeddin
Muzaffer’i Meybüz valiliðine tayin etti. Þe-
refeddin Muzaffer, burada kardeþleri Mü-
bârizüddin Muhammed ve Zeynüddin Ali’-
nin de yardýmýyla ileride kendi adýný taþýya-
cak olan Muzafferîler hânedanýnýn temel-
lerini attý. Önce Kirman tarafýndan Yezd’e
saldýran eþkiyanýn önünü keserek bölgeyi
güvenli hale getiren Muzaffer, Atabek Yû-
suf Þah’ýn Ýlhanlý Hükümdarý Argun Han’la
ters düþmesi sýrasýnda onun yanýnda kal-
dýysa da Argun öldükten sonra (690/1291)
yerine geçen Gazân Han’ýn hizmetine gir-
di ve ordusunda emîr-i hezâre oldu. Olcay-
tu Han zamanýnda Kirmanþah-Herat ve
Merv-Eberkûh arasýndaki yollarýn güven-
liðini saðlamakla görevlendirildi. 713 (1313)
yýlýnda öldüðünde aile bölgede büyük bir
itibar kazanmýþ durumdaydý.

Hânedanýn gerçek kurucusu olarak on
üç yaþýnda iken babasý Muzaffer’in yerini
alan Mübârizüddin Muhammed kabul edi-
lir. Bir süre Olcaytu’nun sarayýnda yaþa-
yan Mübârizüddin onun ölümünün ardýn-
dan Ebû Said Bahadýr Han’ýn hizmetine
girdi ve Ýncûlular’la iþ birliði yaparak Yezd
Atabegi Hacý Þah’ýn hâkimiyetine son ver-
di. Sultan Ebû Said, Yezd emirliðini Mübâ-
rizüddin’e verdi (718/1318). O da bu tarih-
ten itibaren müstakil olarak hüküm sür-
meye baþladý. Ardýndan Sîstan halkýnýn baþ-
lattýðý isyaný bastýrdý. Ebû Said Bahadýr
Han’ýn ölümüyle (736/1336) Ýlhanlý hâki-
miyetinin sona ermesi üzerine Mübârizüd-
din, Fars ve Ýsfahan bölgelerinde hüküm
süren Ýncûlular’la karþý karþýya geldi. Ýn-
cûlu Ebû Ýshak’ý önce Kirman’da kuþattý;
ardýndan Ýsfahan’da yakalayarak öldürt-
tü ve bu hânedaný ortadan kaldýrdý (758/
1357). Ayný yýl Kutluðhanlýlar’dan bir pren-
sesle evlenip Kirman eyaletini de kendi top-
raklarýna kattý, böylece Irak’ýn büyük bir
kýsmý ile Fars bölgesinin hâkimi oldu. Azer-
baycan’ý da kendi hâkimiyeti altýna almak
amacýyla Tebriz’i istilâ etti; fakat þehri elin-
de tutmaya muvaffak olamadý ve bölge Ce-

b. Togan Şah,


