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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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(1896-1907).
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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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sebep olan bir kolera salgýný yaþandý. Bu
þartlarda 1905-1906 meþrutiyet hareketi
geliþti. Anayasa taraftarlarý yazýlý bir ana-
yasa ve seçilmiþ bir parlamento istiyordu.
7 Ekim 1906’da meclis toplandý. Saðlýðý
gittikçe kötüleþen Muzafferüddin Þah 30
Aralýk’ta Kanûn-ý Esâsî’yi imzaladýktan kýsa
bir süre sonra vefat etti (24 Zilkade 1324/
9 Ocak 1907). Bazý kaynaklarda bu tarih
19 veya 25 Zilkade (4 veya 10 Ocak) olarak
kaydedilmektedir.

Muzafferüddin Þah’ýn saltanatýnýn ilk yýl-
larýnda Ýran-Osmanlý iliþkileri, Nâsýrüddin
Þah suikastýnýn azmettiricisi olarak itham
edilen ve Ýstanbul’da ikamet etmekte olan
Cemâleddîn-i Efganî’nin iadesi meselesi
yüzünden diplomatik gerginlik içinde geç-
ti. Efganî’nin vefatýyla normale dönen iliþ-
kiler þahýn 1900’de Ýstanbul ziyaretiyle ta-
mamen düzeldi. Fakat bu durum fazla
uzun sürmedi ve Osmanlýlar’ýn Þiî ulemâsý
ile irtibatý, zaman zaman görülen sýnýr an-
laþmazlýklarý Ýran tarafýndan tepkiyle kar-
þýlandý. Bununla birlikte her iki ülkenin bu
dönemde yenilikçi hareketlerin yoðunlaþtý-
ðý bir ortamda bulunmasý, dikkatlerin da-
ha çok iç meselelerde toplanmasý ciddi bir
hadisenin vukuunu önledi.
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Aruz sisteminde bir bahir.
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Halîl b. Ahmed’in aruz sisteminde “müþ-
tebihe” diye anýlan dördüncü dairede dör-
düncü, klasik genel sýralamada ise on ikin-
ci bahir olarak yer alýr (DÝA, III, 428; IV, 484).
Bahrin adý, “benzemek” anlamýndaki mu-
zâraat masdarýndan türeyen bir sýfat olup
“benzeyen” mânasýna gelir. Ýki tef‘ilesin-
den birinin mecmû‘, diðerinin mefrûk ve-
tid olmasý bakýmýndan Halîl b. Ahmed’e
göre hafîf bahrine veya mefrûk vetidinin
ikinci tef‘ilesinde bulunmasý dolayýsýyla
münserih bahrine benzemesi ya da bu ba-
hir için baþka benzeyiþler (hezec veya müc-
tes bahirleri gibi) ileri sürülmesi sebebiy-
le muzâri diye adlandýrýlmýþtýr (Ýbn Reþîk
el-Kayrevânî, I, 271; Hatîb et-Tebrîzî, s.
163; Mahmûd Fâhûrî, s. 110).

Tef‘ileleri yedi harfli (sübâiyye) bahirler-
dendir. Halîl b. Ahmed’in daire sistemin-
de yer alan tam ve sahih þekli bir mýsra-
da (þatr) “mefâîlün fâilâtün mefâîlün”dür
(¦– – –/–¦– –/¦– – –). Ancak uygulamada
her þatrýn son tef‘ilesinin düþmesiyle mec-
zû‘ þekli ve haþiv tef‘ilesinin �sakin olan ye-
dinci harfinin düþürülmesiyle mekfûf þek-
li (������������ ¦– – ¦) ya da sakin olan beþin-
ci harfinin düþürülmesiyle makbûz þekli
(�� ���������� ¦– ¦–) kullanýlýr. Bu deðiþikliðe gö-
re muzâri bahrinin bir þatrda ya “mefâîlü
fâilâtün” veya “mefâilün fâilâtün” þekille-
ri kullanýlýr. Mefâîlün tef‘ilesinde murâka-
be kuralý gereði bir tef‘ilede yan yana ge-
len iki hafîf sebebin (�� � � ، ����) sakin harf-
lerinin (�� ، �� ) ayný anda düþürülmesi ve-
ya sabit kalmasýnýn câiz olmamasý dolayý-
sýyla yukarýda zikredilen iki zihaf kaidesi
(keff ve kabz) ayný anda uygulanmaz, bu se-
beple de ���������� (¦–¦¦) biçimi yoktur. Ay-
ný þekilde haþiv tef‘ilesi olan “mefâîlün”ün
de tam ve sahih þekli kullanýlmaz; onda da
geçen iki zihaf kaidesinden birinin mutla-
ka uygulanmasý gerekir. Muzâri bahrinin
mekfûf þekli (mefâîlü) daha yaygýndýr.

Zeccâc’ýn beyanýna göre eski Arap þii-
rinde bu bahirde yazýlmýþ pek az örnek bu-
lunmaktadýr. Ahfeþ el-Evsat ise bu ba-
hirde meþhur bir Arap þairinden rivayet
edilmiþ tek bir kasidenin bile bulunmadý-
ðýný ve dolayýsýyla bahrin Araplar’a ait bir
vezin sayýlamayacaðýný ifade etmiþtir (Ýb-
nü’d-Demâmînî, s. 209; Abdürrýzâ Ali, s.
136 vd.).

Halîl b. Ahmed’in sistemini farklý yorum-
layýp sadeleþtiren Ýsmâil b. Hammâd el-
Cevherî bahirleri bir tef‘ilenin belli sayýda
tekrarý ile oluþanlar (müfredât) ve iki farklý
tef‘ilenin belli sayýda birlikte tekrarý ile mey-
dana gelenler (mürekkebât) diye iki gruba
ayýrmýþ, muzâri bahrini hezec ile remelin
tef‘ilelerinden oluþan mürekkeb bahirler
arasýnda zikrederek onu dört tef‘ileli mec-
zû‘ þekliyle kadîm vezinlerden saymýþtýr
(Kitâbü £Arû²i’l-varaša, s. 55 vd., 86; krþ.
DÝA, III, 429). Ayrýca Cevherî muzâri bah-
rinin tef‘ilelerinde keff ve kabzdan baþka
harb, þetr ve habn adlarý verilen zihaf ka-
idelerinin uygulanmasýyla baþka deðiþik-
likler ortaya çýktýðýný örnekleriyle açýkla-
mýþtýr. Buna göre �� ������������ tef‘ilesinde: a)
Birinci ve yedinci harflerin hazfiyle ahreb
þekli olarak ���������� (– – ¦) elde edilmiþ, pra-
tikte ise eþdeðeri olan ���� ������ (– – ¦) þek-
line aktarýlýp kullanýlmýþtýr; b) Birinci ve
beþinci harflerin hazfiyle eþter þekli olan
�� � ������� (–¦–) kalýbý elde edilerek kullanýlmýþ-
týr; c) Mecmû‘ vetidi olan “mefâ”nýn ilk har-
finin hazfiyle ahrem þekli olan �� ���������� (– – –)
elde edilmiþ, uygulamada eþdeðeri olan
�� ���������� (– – –) þekline aktarýlarak kullanýlmýþ-
týr. Cevherî, muzâri bahrinin aruz tef‘ile-
si (beytin ilk þatrýnýn son cüzü) olan �� ����������� de
sakin olan yedinci harfin düþürülmesiyle
elde edilen mekfûf þeklinin ������������� (– ¦– ¦)
câiz olduðunu ifade ederek muzârinin bu
haliyle müctes bahrine benzediðini belir-
tir (Kitâbü £Arû²i’l-Varaša, s. 86 vd.; krþ.
Ýbn Abdürrabbih, V, 473).

Aruza dair klasik kitaplarda ve bunlara
muhteva bakýmýndan sadýk kalan yeni
Arapça eserlerde muzâri bahrinin yukarý-
da sayýlan vezinleri yanýnda þairlerin uy-
gulamada ortaya koyduðu yenilikleri göz
önüne alan eserlerde bu bahrin baþka ve-
zinlerine de yer verilmiþtir. Nitekim Celâl el-
Hanefî’nin örnekleriyle tesbit etmiþ oldu-
ðu vezinler þunlardýr (el-£Arû², s. 89-90):

1) ¦– –¦/–¦– –//¦– –¦/–¦– –

2) ¦– –¦/–¦– –//¦– –¦/–¦= (fâilân)

3) ¦– –¦/–¦– –//¦–¦–/–¦– –

4) ¦– –¦/–¦– –//¦– –¦/–¦–

5) ¦– –¦/–¦– –//¦– –¦/– –

¦–¦¦/–¦– – //¦–¦¦/–¦– –

¦– – –/–¦– –//¦– – –/–¦– –

– –¦/–¦– – //¦– –¦/–¦– –

–¦–/–¦– –  //¦– –¦/–¦– –

Muzâri bahri Fars ve özellikle Türk ede-
biyatýnda ve bu konuda yazýlmýþ eserlerde
ikinci daire olan muhtelifenin içinde yer
almýþtýr (DÝA, IV, 485).
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