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25 Mart 1853’te Tahran’da doðdu. Nâsýrüddin Þah’ýn dördüncü oðlu olup annesi, Feth Ali Þah’ýn torunu Þükûhüssaltana’dýr. Nâsýrüddin Þah’ýn daha önce veliaht
olarak belirlenen iki büyük oðlu Muizzüddin ve Muhammed Kasým’ýn vefatý üzerine 1862’de veliaht tayin edildi. 1865’te henüz on iki yaþýnda iken Azerbaycan valisi
oldu. Bu görevi devam ederken babasý 1
Mayýs 1896’da suikasta uðrayarak öldürülünce Tahran’da 8 Haziran 1896’da tahta
geçti.

Muzafferüddin Þah’ýn saltanat yýllarý,
sadece Ýran’ýn deðil bütün Ýslâm dünyasýnýn sömürgeci devletlerin baskýsý altýnda
bulunduðu sýkýntýlý bir döneme rastlar. Ýran
bir taraftan Rus ve Ýngiliz rekabetinin arasýnda bunalýrken diðer taraftan içeride siyasî ve iktisadî baþarýsýzlýklar merkezî hükümetin otoritesini iyice zayýflatmýþ, eyaletler denetimden çýkmýþ, Þiî ulemâsý ile iþ
birliði halindeki modernist muhalefet baskýlarýný 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 bulunduðu durumu düzeltebilmek için hükümetin teklif ettiði yeni idarî yapýlanma
programý çerçevesinde öncelikle gümrükleri tanzim için Belçikalý görevlilerin ülkede
istihdam edilmesine izin verdi; böylece
gümrük gelirleri yükseldi, ancak bu duruma halk ve tüccarlar tepki gösterdi. Ülkenin giderek yabancýlarýn kontrolüne girdiði þeklindeki kanaatler kuvvetlendi. Gelir
temini gayesiyle baþta petrol olmak üzere
bazý kaynaklarýn Batýlýlar’a imtiyaz olarak
verilmiþ olmasý, bozulan ekonomik dengeler için Rusya ile 1900 ve 1902’de yapýlan
iki borç anlaþmasý da þaha karþý tepkilere
yol açtý. Alýnan borçlarýn yerinde kullanýlmamasýnýn yanýnda þahýn 1900, 1902 ve
1907’de saðlýk sebepleriyle yaptýðý üç Avrupa seyahatinin masraflarý tepkileri daha da yoðunlaþtýrdý.
Alýnan tedbirlere raðmen ülkede merkezî hükümetin otoritesi saðlanamadýðý
gibi yer yer karýþýklýklar baþ göstermeye
baþladý. Ayrýca binlerce kiþinin ölümüne

sebep olan bir kolera salgýný yaþandý. Bu
þartlarda 1905-1906 meþrutiyet hareketi
geliþti. Anayasa taraftarlarý yazýlý bir anayasa 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 yýllarýnda 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 geçti. Efganî’nin vefatýyla normale dönen iliþkiler þahýn 1900’de Ýstanbul ziyaretiyle tamamen düzeldi. Fakat bu durum fazla
uzun sürmedi ve Osmanlýlar’ýn Þiî ulemâsý
ile irtibatý, zaman zaman görülen sýnýr anlaþmazlýklarý Ýran tarafýndan tepkiyle karþýlandý. Bununla birlikte her iki ülkenin bu
dönemde yenilikçi hareketlerin yoðunlaþtýðý bir ortamda bulunmasý, dikkatlerin daha çok iç meselelerde toplanmasý ciddi bir
hadisenin vukuunu önledi.
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Halîl b. Ahmed’in aruz sisteminde “müþtebihe” diye anýlan dördüncü dairede dördüncü, klasik genel sýralamada ise on ikinci bahir olarak yer alýr (DÝA, III, 428; IV, 484).
Bahrin adý, “benzemek” anlamýndaki muzâraat masdarýndan türeyen bir sýfat olup
“benzeyen” mânasýna gelir. Ýki tef‘ilesinden birinin mecmû‘, diðerinin mefrûk vetid olmasý bakýmýndan Halîl b. Ahmed’e
göre hafîf bahrine veya mefrûk vetidinin
ikinci tef‘ilesinde bulunmasý dolayýsýyla
münserih bahrine benzemesi ya da bu bahir için baþka benzeyiþler (hezec veya müctes bahirleri gibi) ileri sürülmesi sebebiyle muzâri diye adlandýrýlmýþtýr (Ýbn Reþîk
el-Kayrevânî, I, 271; Hatîb et-Tebrîzî, s.
163; Mahmûd Fâhûrî, s. 110).
Tef‘ileleri yedi harfli (sübâiyye) bahirlerdendir. Halîl b. Ahmed’in daire sisteminde yer alan tam ve sahih þekli bir mýsrada (þatr) “mefâîlün fâilâtün mefâîlün”dür
(¦– – –/–¦– –/¦– – –). Ancak uygulamada
her þatrýn son tef‘ilesinin düþmesiyle meczû‘ þekli ve haþiv tef‘ilesinin �sakin olan yedinci harfinin düþürülmesiyle mekfûf þekli ( ������������ ¦– – ¦) ya da sakin olan beþinci harfinin düþürülmesiyle makbûz þekli
( �� ���������� ¦– ¦–) kullanýlýr. Bu deðiþikliðe göre muzâri bahrinin bir þatrda ya “mefâîlü
fâilâtün” veya “mefâilün fâilâtün” þekilleri kullanýlýr. Mefâîlün tef‘ilesinde murâkabe kuralý gereði bir tef‘ilede yan yana gelen iki hafîf sebebin ( �� � � ، ���� ) sakin harflerinin ( �� ، �� ) ayný anda düþürülmesi veya sabit kalmasýnýn câiz olmamasý dolayýsýyla yukarýda zikredilen iki zihaf kaidesi
(keff ve kabz) ayný anda uygulanmaz, bu sebeple de ���������� (¦–¦¦) biçimi yoktur. Ayný þekilde haþiv tef‘ilesi olan “mefâîlün”ün
de tam ve sahih þekli kullanýlmaz; onda da
geçen iki zihaf kaidesinden birinin mutlaka uygulanmasý gerekir. Muzâri bahrinin
mekfûf þekli (mefâîlü) daha yaygýndýr.
Zeccâc’ýn beyanýna göre eski Arap þiirinde bu bahirde yazýlmýþ pek az örnek bulunmaktadýr. Ahfeþ el-Evsat ise bu bahirde meþhur bir Arap þairinden rivayet
edilmiþ tek bir kasidenin bile bulunmadýðýný ve dolayýsýyla bahrin Araplar’a ait bir
vezin sayýlamayacaðýný ifade etmiþtir (Ýbnü’d-Demâmînî, s. 209; Abdürrýzâ Ali, s.
136 vd.).
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Halîl b. Ahmed’
layýp sadeleþtiren
Cevherî bahirleri
tekrarý ile oluþanl
tef‘ilenin belli sayýd
dana gelenler (m
ayýrmýþ, muzâri b
tef‘ilelerinden olu
arasýnda zikreder
zû‘ þekliyle kadîm
(Kitâbü £Arû²i’l-v
DÝA, III, 429). Ayr
rinin tef‘ilelerinde
harb, þetr ve hab
idelerinin uygula
likler ortaya çýkt
mýþtýr. Buna gör
Birinci ve yedinci
þekli olarak ����������
tikte ise eþdeðer
line aktarýlýp kul
beþinci harflerin
����� ����� (–¦–) kalýbý
týr; c) Mecmû‘ vet
finin hazfiyle ahre
elde edilmiþ, uyg
�� ����� �� �� � (– – –) þeklin
týr. Cevherî, muz
si (beytin ilk þatrýný
sakin olan yedinc
elde edilen mekfû
câiz olduðunu ifa
haliyle müctes ba
tir (Kitâbü £Arû²
Ýbn Abdürrabbih

Aruza dair klas
muhteva bakým
Arapça eserlerde
da sayýlan vezinl
gulamada ortaya
önüne alan eserle
zinlerine de yer ve
Hanefî’nin örnekl
ðu vezinler þunla
1) ¦– –¦/–¦–
2) ¦– –¦/–¦–
3) ¦– –¦/–¦–
4) ¦– –¦/–¦–
5) ¦– –¦/–¦–

¦–¦¦/–¦–
¦– – –/–¦–
– –¦/–¦– –
–¦–/–¦– –

Muzâri bahri Fa
biyatýnda ve bu k
ikinci daire olan
almýþtýr (DÝA, IV,

