
155

Reþîk el-Kayrevânî, el-£Umde (nþr. M. Muhyiddin
Abdülhamîd), Kahire 1374/1955, I, 326; Hatîb
et-Tebrîzî, el-Vâfî fi’l-£arû² ve’l-šavâfî (nþr. Ömer
Yahyâ – Fahreddin Kabâve), Dýmaþk 1399/1979,
s. 296-298; Zemahþerî, el-Keþþâf, I, 45, 281; Ebû
Ya‘kub es-Sekkâkî, Miftâ¼u’l-£ulûm (nþr. Naîm
Zerzûr), Beyrut 1403/1983, s. 424; Ýbn Ebü’l-Ýs-
ba‘, Ta¼rîrü’t-Ta¼bîr (nþr. Hýfnî M. Þeref), Kahire
1383, s. 393-400; Hatîb el-Kazvînî, el-Î²â¼ fî £ulû-
mi’l-belâ³a (nþr. M. Abdülmün‘im el-Hafâcî), Ka-
hire 1400/1980, s. 493-495; Þürû¼u’t-TelÅî½,
Kahire 1937, IV, 309-316; Tîbî, et-Tibyân fî £il-
mi’l-me£ânî ve’l-bedî£ ve’l-beyân (nþr. Hâdî Atýy-
ye Matar el-Hilâlî), Beyrut 1407/1987, s. 347-
348; Ýbn Hicce, ƒizânetü’l-edeb, Kahire 1304, s.
356; Ýbn Kemâl, Risâle fî ta¼š¢ši’l-müþâkele (Re-
sâßil içinde, nþr. Ahmed Cevdet), Ýstanbul 1316,
I, 108-113; Abdülganî b. Ýsmâil el-Nablusî, Nefe-
¼âtü’l-ezhâr, Beyrut 1404/1984, s. 238-239; Ah-
med M. el-Havfî, ez-ZemaÅþerî, Kahire 1977, s.
230-231; Besyûnî Abdülfettâh Besyûnî, £Ýlmü’l-
bedî £, Kahire 1408/1987, II, 64-70; Mîþâl Âsî –
Emîl Bedî‘ Ya‘kub, el-Mu£cemü’l-mufa½½al fi’l-
lu³a ve’l-edeb, Beyrut 1987, s. 79.

ÿÝsmail Durmuþ

– —
MÜÞA‘ÞA‘LAR

( ��17�7�� )

1435-1924 yýllarý arasý Hûzistan’da
Havîza ve çevresine hâkim olan 

Arap asýllý Þiî hânedaný.
˜ ™

Hûzistan bölgesinin dinî, siyasî ve idarî
tarihinde yüzyýllar boyu önemli rol oyna-
yan hânedan, adýný kurucusu Seyyid Mu-
hammed b. Felâh’ýn faaliyetinin ilk dönem-
leri için kullandýðý Arapça þa‘þa‘a kelime-
sinden almýþtýr. Seyyid Muhammed, söz-
lükte “parýldama, ýþýk saçma” ve þarap ile
kullanýldýðýnda “baþýna vurma” mânasýna
gelen bu kelime ile bir vecd halini ifade
etmiþ olmalýdýr. Ýmam Mûsâ el-Kâzým’ýn
soyundan geldiðini iddia eden Seyyid Mu-
hammed Vâsýt’ta doðdu. Hille’de Þiî âlim-
lerinden Cemâleddin Ýbn Fehd’in yanýnda
eðitim gördü. Dinî düþünceleri üvey baba-
sý olan Þeyh Ahmed’in yanýnda þekillendi.
Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin yerde ve
gökte devreden bir sýr, Hz. Muhammed’in
bir peygamber olarak hakikatin bir perde-
si, kendisinin de diðer peygamberler gibi
bir peygamber ve mehdî olduðunu iddia
eden Seyyid Muhammed görüþlerini önce
Vâsýt yakýnlarýnda yaþayan Arap kabileleri
arasýnda yaymaya çalýþtý (844/1440). Bir
süre sonra Dûb’a giderek Arap asýllý Meâ-
dî kabilesinin Neys kolunu kendine baðla-
dý. Ertesi yýl Timurlular’ýn kontrolündeki
Havîza’ya (Huveyza) yerleþmeyi baþardý (4
Ramazan 845 / 16 Ocak 1442). Karakoyun-
lular’dan Baðdat hâkimi Ýspend b. Kara
Yûsuf Havîza’ya müdahale ettiyse de bir
sonuç alamadý. Seyyid Muhammed bu ola-

yýn ardýndan gücünü Basra ve Vâsýt’a ka-
dar yaymak istedi, ancak baþarýlý olama-
dý (858/1454).

Bu sýralarda oðlu Seyyid Mevlâ Ali Vâsýt,
Hille, Necef ve Kerbelâ’yý ele geçirerek Bað-
dat yakýnlarýndaki Ba‘kubâ ve Selmân-ý Fâ-
risî’yi yaðmaladý (860/1456). Karakoyunlu
Hükümdarý Cihan Þah’ýn müdahalesi üze-
rine geri çekilmek zorunda kalan Mevlâ
Ali, faaliyetlerini Karakoyunlular’dan Pîr
Budak’ýn hâkimiyetindeki Luristan’da bu-
lunan Kuhgîlûye’de yaymaya çalýþýrken öl-
dürüldü (861/1457). Mevlâ Ali’nin Hz. Ali’-
nin, ulûhiyyetin ta kendisi olduðunu ve
onun ruhunun kendisine geçtiðini iddia et-
meye baþladýðý kaydedilmektedir. Seyyid
Muhammed, oðlunun ölümünden sonra
ilerleyen yaþýna raðmen görüþlerini yay-
mayý sürdürdü. Üzerine yürüyen Emîr Nâ-
sýr Ferecullah Ubâdî’yi Vâsýt yakýnlarýnda
maðlûp etti. Hayatýnýn son yýllarýný tefsir
telifi ve ibadetle geçiren Seyyid Muham-
med 870 (1465-66) veya 866 (1461-62) yý-
lýnda vefat etti. Ýnançlarýný Kelâmü’l-meh-
dî adlý eserinde ayrýntýlý þekilde anlatan
Seyyid Muhammed’in Sünnîler’i diðer din-
lerin mensuplarý gibi deðerlendirdiði gö-
rülmektedir.

ve karþýlýk) adýný verdiði türü “bir lafzýn ön-
ceki bir lafza denk ve benzer biçimde, an-
cak farklý anlam ve baðlamda getirilmesi”
þeklinde tanýmlamýþ, Kur’an’da Allah’a is-
nat edilen “mekr, suhriyyet, istihzâ” gibi
þanýna yakýþmayan fiilleri, “O’nun insanla-
ra bu fiillerine denk düþen cezalar verme-
si” mânasýna geldiðini söylemiþtir. Rum-
mânî, müþâkeleyi “ayný kökten birkaç ke-
limenin bir söz içinde toplanmasý” þeklin-
de tanýmladýðý “tecânüs”ün iki nevinden
biri olarak “müzâvece” baþlýðý altýnda ele
almýþ ve “güzel anlatým” diye nitelemiþtir.
Þerîf er-Radî müþâkeleyi istiare (mecaz) kap-
samýnda deðerlendirmiþ, Hatîb et-Tebrîzî
ise tam cinasa (mümâsil cinas) müþâkele
adýný vermiþtir (el-Vâfî, s. 296). Bedî‘ ilmin-
de yer aldýðý þekliyle müþâkeleyi bir söz sa-
natý olarak terim anlamýnda ilk kullanan-
lardan olan Zemahþerî türü anlatýrken
“cevabý soruya biçimce uydurma” ifade-
sini kullanmýþtýr (el-Keþþâf, I, 45, 281).

Sekkâkî’nin Miftâ¼u’l-£ulûm’u ile birlik-
te müþâkeleye mâna sanatlarý arasýnda yer
verilmeye baþlanmýþ, Kazvînî’nin tanýmý ile
günümüzde de geçerliliðini koruyan kla-
sik þeklini almýþtýr. Kazvînî, müþâkele-i tah-
kýkýyye ve müþâkele-i takdîriyye þeklinde iki
kategoriye ayýrdýðý türü örnekleriyle açýk-
lamýþtýr (el-Î²â¼, s. 493-495). Safiyyüddin
el-Hillî, Ýzzeddin el-Mevsýlî, Ýbn Hicce el-
Hamevî gibi bedîiyye nâzým ve þârihleri de
ayný anlayýþý sürdürmüþtür (Ýbn Hicce, s.
356).

Müþâkele örneklerinin çoðu mürsel me-
caz, bir kýsmý da istiare kabilinden mecaz
sayýlmýþtýr. Ayný zamanda mecaz olan mü-
þâkele örnekleri, hem anlam hem biçim
olarak iki yönden güzellik taþýdýðýndan bir
söz sanatý olarak daha yüksek konumda-
dýr. Mecaz ilgisi açýk olmayan müþâkele ör-
nekleri de mevcuttur. Bunlarý ve diðer mü-
þâkele örneklerini, bir lafzýn baþka bir laf-
zýn beraberinde bulunma alâkasý (müsâha-
bet) dolayýsýyla mürsel mecaz kabul eden-
ler de vardýr. Müþâkele genellikle kelime
tekrarýyla gerçekleþtiðinden lafzî sanat
görüntüsünde bulunmaktadýr. Ancak bu-
rada bir anlamýn gerçek lafzý dýþýnda bir
lafýzla ifadesi esas kabul edildiði için týbâk
ve mukabele benzeri sayýlarak mâna sa-
natlarý kategorisine dahil edilmiþtir.
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cü iyice zayýfladý. Müþa‘þa‘ reisleri, XVII.
yüzyýlýn ikinci yarýsý ile XVIII. yüzyýlýn ilk ya-
rýsýnda Safevî hükümdarlarý tarafýndan sý-
nýr valileri sýfatýyla tayin ve azledildiler.

Hûzistan, Afganlýlar’ýn 1135 (1722) yýlýn-
da Safevî baþþehri Ýsfahan’ý ele geçirme-
leri üzerine yaþanan kargaþa döneminde
Osmanlý Devleti tarafýndan ilhak edildi.
Ancak kýsa süre sonra duruma hâkim olan
Nâdir Þah bölgeyi kendi hâkimiyetine bað-
ladý. Bütün bu karýþýklýklar sýrasýnda statü-
lerini korumayý baþaran Müþa‘þa‘lar, Zend-
ler ve Kaçarlar devrinde önemli ölçüde güç
kaybýna uðramalarýna raðmen eski ve kök-
lü bir seyyid hânedan olarak varlýklarýný de-
vam ettirmeyi baþardýlar. Havîza, XIX. yüz-
yýla gelindiðinde sulama kanallarýnýn zarar
görmesi ve nüfusun azalmasýndan dolayý
artýk eski önemini kaybetmiþti. XIX. yüz-
yýl sonlarýnda Havîza çevresinde bulunan
Benî Turuf kabilesinin itaatten çýkmasý ve
XX. yüzyýlýn baþýnda Muhaysýnlar’ýn reisi
Haz‘al Han’ýn Hûzistan’a hâkim olmasý ile
birlikte hânedanýn gücü iyice zayýfladý. Mü-
þa‘þa‘lar bir süre sonra bölgedeki diðer Arap
kabileleri gibi Haz‘al Han’ýn nüfuzu altýna
girdiler (Ahmed-i Kesrevî, s. 159-160). Mü-
þa‘þa‘lar ile akrabalýk iliþkisi kuran Haz‘al
Müþa‘þa‘ reisi Seyyid Mevlâ Abdülali’nin ye-
rine kendi hanýmýnýn kardeþini tayin etti
(1910). Kaçar hânedanýný yýkarak devlet
idaresine el koyan Rýzâ Þah Pehlevî 1924
yýlýnda Þeyh Haz‘al’ýn iktidarýna son ver-
di ve Mevlâ Abdülali’yi yeniden Müþa’-
þa‘lar’ýn reisi olarak tanýdý. Müþa‘þa‘lar, Hû-
zistan bölgesinin siyasî ve idarî tarihinde
oynadýðý uzun süreli siyasî rolün yanýnda
temelde mehdîliðe dayanan dinî-mezhebî
doktrinleriyle XV. yüzyýlýn dinî -sosyal ce-
reyanlarý içerisinde önemli bir yere sahip-
tir.
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Allah’ý yaratýklara
veya yaratýklarý Allah’a benzetme 

sonucunu doðuran inançlarý
benimsemiþ gruplara verilen ad.
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Sözlükte “benzetmek” anlamýndaki teþ-
bîh kökünden türeyen müþebbihe kelime-
si “benzetenler” demektir. Terim olarak
Allah’ý yaratýklara veya yaratýklarý Allah’a
benzeten yahut bu sonuçlarý doðurduðu
ileri sürülen inançlarý benimseyenleri ifa-
de eder. Þehristânî’nin Sýfâtiyye’nin ikinci
fýrkasý olarak kabul ettiði Müþebbihe’nin
(el-Milel, I, 103) ortaya çýkýþ sebeplerini
þöylece özetlemek mümkündür: 1. Teþbih
inancý yahudilerden müslümanlara Ýsrâi-
liyat yoluyla intikal etmiþ ve bazý hadisçi-
ler arasýnda kabul görerek Müþebbihe’yi
meydana getirmiþtir (Ahmed Emîn, I, 335-
336; Ýrfan Abdülhamîd, s. 211). Hulefâ-yi
Râþidîn devrinde Müslümanlýðý benimse-
mediði halde müslüman görünen ve inanç-
larýný Hz. Peygamber’e atfettikleri rivayet-
ler yoluyla yaymaya çalýþan hýristiyan ve
Mecûsî din adamlarýnýn faaliyetlerinin de
Müþebbihe’nin ortaya çýkmasýnda etkili ol-
duðu kabul edilmiþtir. Uydurulan rivayetler
Haþviyye içinde yer alan hadisçilerce sün-
neti savunmak düþüncesiyle nakledilmiþ-
tir (Ýbn Asâkir, neþredenin giriþi, s. 10). 2.
Cehmiyye ve Mu‘tezile’nin tenzih düþün-
cesinde aþýrý giderek ilâhî sýfatlarý nefyet-
mesine karþý bir kýsým hadisçinin ilâhî sý-
fatlarý teþbihe yol açacak þekilde ispat et-
mesi ve sahih olup olmadýðýna önem ver-
meden çeþitli rivayetleri delil kabul etme-
sinin yaný sýra naslarý lafzî-zâhirî mânada
yorumlamasý da Müþebbihe’yi doðuran se-
bepler arasýnda zikredilir (Ýbn Kuteybe, s.
45-46; Ýrfan Abdülhamîd, s. 211). 3. Aþýrý
Þiîler’le bazý sûfî gruplarýnýn liderlerini ifrat
derecesinde yüceltmeleri ve bunlara ulû-
hiyyet nitelikleri nisbet etmeleri teþbih

Seyyid Muhammed’in oðlu ve halefi Sul-
tan Muhsin, Karakoyunlular ve Akkoyun-
lular arasýndaki mücadelelerden istifade
ederek Baðdat civarýndan Basra körfezi ve
Lur daðlarýna kadar geniþ bir sahaya hâ-
kim oldu. Þiî âlimlerini himaye edip telif
faaliyetlerini destekleyen Sultan Muhsin’in
vefatýndan (905/1500) sonra hânedan içe-
risinde karýþýklýklar ortaya çýktý. Þah Ýsmâ-
il, zýndýklýkla itham ettiði Müþa‘þa‘ hâne-
daný üyelerinden bazýlarýný öldürttü ve böl-
geyi kendi idaresine baðladý (914/1508-
1509). Böylece Müþa‘þa‘lar’ýn bölgede yak-
laþýk yetmiþ yýldýr süren hâkimiyetleri so-
na ermiþ oldu. Þah Ýsmâil’in ayrýlmasýnýn
ardýndan Sultan Muhsin’in oðlu Felâh ye-
niden Havîza’yý kontrol altýna almayý ba-
þardý. Bununla birlikte Þah Ýsmâil’e hedi-
yeler göndererek zâhiren ona baðlýlýðýný
sürdürdü (Þüsterî, II, 401).

Yavuz Sultan Selim’in Çaldýran Savaþý’n-
da (920/1514) Safevî Devleti’ne aðýr bir dar-
be vurmasýndan sonra Müþa‘þa‘lar bir de-
fa daha Hûzistan’a hâkim oldular. Bir Os-
manlý istihbarat raporundan, Müþa‘þa‘-
lar’ýn Çaldýran Savaþý’nýn ardýndan ortaya
çýkan kargaþa döneminde Hûzistan’ýn yaný
sýra Kürtler’in yaþadýðý daðlýk bölgelerle
Lurisitan’ý da ele geçirdikleri anlaþýlmak-
tadýr (TSMA, nr. E 8333). Ancak ayný yýl Fe-
lâh’ýn ölümünden sonra Müþa‘þa‘lar, kýsa
sürede yeniden toparlanan Þah Ýsmâil’in
hâkimiyetini bir defa daha kabul etmek
zorunda kaldýlar. Müþa‘þa‘ reisleri bu ta-
rihten itibaren varlýklarýný Safevîler’e tâbi
valiler olarak devam ettirdiler. Bedrân b.
Felâh (ö. 948/1541), Þah Ýsmâil ve Þah Tah-
masb’a baðlýlýðýný sürdürdü. Osmanlý Dev-
leti’nin Irak’a saðlam bir þekilde yerleþme-
si Safevîler’in uç valileri konumundaki Mü-
þa‘þa’lar’ý zor durumda býraktý. Müþa‘þa‘-
lar, XVI. yüzyýlýn son çeyreðinde meydana
gelen Osmanlý -Safevî savaþlarýnda Havî-
za’nýn mahallî hâkimleri olarak iki ateþ
arasýnda kaldýlar. Osmanlýlar, Safevîler’e
karþý askerî harekâtta Müþa‘þa‘lar’ý kendi
yanlarýna çekebilmek amacýyla yoðun gay-
ret gösterdiler. Seyyid Seccâd b. Bedrân
(ö. 992/1584) durumunu koruyabilmek için
bu dönemde Osmanlý Devleti’yle siyasî iliþ-
kiler kurdu. Bununla birlikte Müþa‘þa‘lar
Osmanlý Devleti’nin bütün telkinlerine rað-
men Safevîler’e baðlýlýklarýný sürdürdüler.

XVII. yüzyýlda Seyyid Mübârek b. Mut-
talib b. Bedrân (ö. 1025/1616) Ýsnâaþeriy-
ye Þiîliði’ni kabul etti. Seyyid Mübârek’in
oðlu Nâsýr, Safevî sarayýna davet edilip Þah
I. Abbas’ýn kýz kardeþiyle evlendirildi. Sey-
yid Mübârek’in ölümünün ardýndan ortaya
çýkan karýþýklýklar sýrasýnda hânedanýn gü-


