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lýlar’ýn teþvikiyle zaman zaman sýnýrý ge-
çerek katliamlarda bulunmuþtur. Bu ara-
da Nâsýrüddevle dönemindeki Hamdânî yö-
netiminin imar faaliyetlerinde önemli bir
rol üstlendiði de belirtilmektedir. Ebû Be-
kir es-Sûlî, halifenin huzurunda Hamdâ-
nîler’in mevkilerinden uzaklaþtýrýlmasýnýn
bölgeyi harap hale getireceðini söylemiþ-
tir (AÅbârü’r-Râ²î -Billâh, s. 131). Nâsýrüd-
devle âlim, edip ve þairleri korumuþ, Þeyh
Müfîd onun adýna imâmet hakkýnda bir
risâle yazmýþtýr.
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Arnavutluk’un Ýþkodra þehrinde doðdu.
Nâsýrüddin el-Elbânî’nin babasý Nuh Necâ-
ti dinî eðitimini Ýstanbul’da tamamlamýþ
bir âlimdi. Arnavutluk Cumhurbaþkaný Ah-
med Zogu’nun 1924 yýlýndan itibaren ülke-
nin kontrolünü tamamen ele geçirip müs-
lümanlara baský yapmaya baþlamasýndan
sonra ailesiyle birlikte Þam’a göç etti. Nâ-
sýrüddin temel eðitimini ailesinden aldý ve
ilk öðrenimini Þam’da tamamladý. Baba-
sýndan Kur’an, sarf, nahiv, belâgat gibi
ilimleri, Þam’ýn tanýnmýþ âlimlerinden Mu-
hammed Saîd el-Burhânî’den fýkýh okudu
ve fasih Arapça’yý öðrendi. Muhammed
Behcet el-Baytâr’ýn derslerine devam et-
ti. Bir ara ticaretle meþgul oldu, babasýnýn

mesleði olan saat tamirciliði yaptý, boþ ka-
lan zamanlarýnda da kitap okumaya çalýþ-
tý. Yirmi yaþlarýnda iken, M. Reþîd Rýzâ’nýn
çýkardýðý Mecelletü’l-Menâr’da okuduðu
bazý yazýlar kendisini Selefî anlayýþý benim-
semeye ve hadis ilmiyle meþgul olmaya
yöneltti.

Elbânî, Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’deki
nâdir hadis yazmalarýný inceledi. Gelenek-
sel rivayet metodu olan icâzetin gerekliliði-
ne inanmamakla birlikte Muhammed Râ-
gýb et-Tabbâh’tan hadis rivayeti için icâ-
zet de aldý. Baþta Fihrisü’l-maÅ¹û¹âti’¾-
æâhiriyye fî ilmi’l-¼adî¦ olmak üzere
(Dýmaþk 1970) deðiþik konularda yazma
eser fihristleri hazýrladý. Bazý özel kütüp-
hanelerdeki yazmalara da iþaret edip ilim
dünyasýnýn haberdar olmadýðý pek çok yaz-
ma eseri ortaya çýkardý. Ayrýca talebelere
haftada iki gün ders vererek Buhârî, Ýbn
Hacer el-Askalânî, Ýbn Kayyim el-Cevziyye,
Sýddîk Hasan Han, Ahmed Muhammed
Þâkir, Nevevî, Münzirî ve Ýbn Dakýkul‘îd’in
bazý eserlerini okuttu. 1961-1963 yýllarýnda
Medine’de el-Câmiatü’l-Ýslâmiyye’de ders
verdi. Dýmaþk’a döndükten sonra ilmî ça-
lýþmalarýna devam etti. Muhammed Zü-
heyr eþ-Þâvîþ, Muhammed Ýbrâhim Þakrâ,
Ömer Süleyman el-Eþkar, Abdurrahman
Abdülhâlik, Mahmûd Mehdî el-Ýstanbûlî,
Hayreddin Vanlî, Hamdî Abdülmecîd es-
Silefî’nin de aralarýnda bulunduðu pek çok
kimse onun tetkik ve tenkit yöntemini be-
nimsedi. Muhammed Meczûb et-Tartûsî,
Abdülkadir el-Arnaût, Þuayb el-Arnaût,
Abdurrahman el-Bânî ve Ýsâm el-Attâr gi-
bi muhakkikler de onun metodundan fay-
dalandý.

Çeþitli ilmî çalýþmalara katýlan Elbânî,
Mýsýr ve Suriye’nin birleþtiði dönemde ha-
dis kitaplarýnýn tahkiki ve neþrini gerçek-
leþtirmek üzere kurulan hadis heyetine se-
çildi. Hindistan’daki Câmiatü’s-Selefiyye’-
de bulunan Meþyehatü’l-hadîs’in baþýna
geçmesi istendiyse de o sýrada Hindistan
ile Pakistan arasýnda cereyan eden savaþ

Abbâsî tarihinde yeni bir dönem olan
Büveyhîler zamanýnda Nâsýrüddevle’nin ha-
yatý konumunu onlarýn karþýsýnda koru-
mak için yaptýðý mücadelelerle geçti. Bu
mücadelenin iki yýl kadar süren ilk aþama-
sý bir antlaþma ile sonuçlandý ve Nâsýrüd-
devle Musul, Diyârýrebîa, Diyârýmudar, Rah-
be ve Þam’a karþýlýk yýlda 3 milyon dirhem
vergi ödemeyi ve hutbelerde halifeden son-
ra Büveyhî emîrlerinin adýný okutmayý ka-
bul etti. Antlaþma, 345’te (956-57) Muiz-
züddevle’nin bir isyaný bastýrmak için Bað-
dat’tan uzaklaþmasýný fýrsat bilen Nâsýrüd-
devle’nin þehri ele geçirmeye çalýþmasýyla
bozuldu. Nâsýrüddevle baþarýlý olamayýn-
ca 2 milyon dirhem yýllýk vergiyle yine hilâ-
fete baðlandý. 347’de (958) vergi konusun-
da anlaþmazlýk çýktýðýndan Muizzüddevle
Musul ve Nusaybin’i zaptetti. Nâsýrüddev-
le Halep’e kaçtý ve kardeþi Seyfüddevle’ye
sýðýndý. Ancak Büveyhîler, Seyfüddevle ile
bir antlaþma imzalayarak Musul Hamdânî
topraklarýný yýllýk 2.900.000 dirhem vergi
karþýlýðýnda kendisine verdiler (348/959).
353 (964) yýlýnda Nâsýrüddevle’nin karde-
þine devredilen topraklara yeniden hâkim
olmak istemesi üzerine Muizzüddevle bü-
yük bir sefere çýkýp Musul, Nusaybin ve di-
ðer bazý Hamdânî topraklarýný tekrar ele
geçirdi ve bu defa Nâsýrüddevle’nin büyük
oðlu Ebû Taðlib Gazanfer ile bir antlaþma
imzalayýp Hamdânî hükümdarý olarak onu
tanýdý. Muizzüddevle 356’da (967) öldü ve
yerine oðlu Bahtiyâr geçti. Nâsýrüddevle’-
nin oðullarý Irak’ý Büveyhîler’in elinden al-
mak için uygun bir fýrsat doðduðunu dü-
þündüler; fakat babalarý onlara katýlmadý.
Bunun üzerine Gazanfer onu Musul Kale-
si’nde gözetim altýna aldý (356/967). Nâsý-
rüddevle bir süre sonra Erdümüþt Kale-
si’ne nakledildi ve burada vefat etti (12
Rebîülevvel 358 / 3 Þubat 969).

Bir ara Ýrmîniye bölgesini ve Halep’i de
hâkimiyeti altýna alan Nâsýrüddevle’nin yak-
laþýk kýrk yýl süren iktidarýnda bir kýsým hal-
kýn çok sýkýntý çektiði belirtilir. Ýbn Miske-
veyh, onun Musul ve çevresindeki çiftlik
sahiplerini çeþitli baský ve hilelerle mülk-
lerini satmaya zorladýðýný ve bu þekilde
bölgedeki topraklarý zamanla ele geçirdi-
ðini söyler (Tecâribü’l-ümem, II, 384). Nâsý-
rüddevle döneminde bölgeyi ziyaret ede-
rek Hamdânîler’in baskýcý tutumunu þid-
detle eleþtiren Ýbn Havkal’e göre Nâsýrüd-
devle, Musul’daki uygulamalarýnýn benze-
rini Nusaybin, Beled ve Re’sül‘ayn’da da
yapmýþ (Øûretü’l-ar², s. 211, 215-216, 219,
221), bu baskýlar sonucu Nusaybin’den göç
etmek zorunda kalan Benî Habîb kabilesi
(Benî Taðlib’in bir kolu) Bizans toprakla-
rýna yerleþip Hýristiyanlýða girmiþ ve Bizans-
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hü’l-müslim ilâ te£addi’l-Elbânî £alâ Øa-
¼î¼i Müslim (yayýn yeri yok, 1987), Ha-
san b. Ali es-Sekkaf’ýn Tenâšu²âtü’l-El-
bânî el-vâŠý¼ât fîmâ vaša£a lehû fî ta½-
¼î¼i’l-e¼âdî¦i ve taŠ£îfihâ min aÅtâß ve
³ala¹ât (Amman 1412/1992), Es‘ad Sâlim
Teyyim’in Beyânü evhâmi’l-Elbânî fî
ta¼š¢šý¼î li-kitâbi Fa²li’½-½alâti £ale’n-
nebî (Amman 1420/1999) adlý eserleri red-
diyelerden bazýlarýdýr (diðer reddiyeler için
bk. Ebû Ubeyde Meþhûr b. Hasan b. Sel-
mân, I, 288-307). Elbânî bu eleþtirilerden
haklý bulduklarýný dikkate almýþ, bazý red-
diyelere de cevap yazmýþtýr. Dýmaþk’ta ça-
lýþmalarýný sürdürdüðü sýrada yaptýðý se-
yahatlerde savunduðu fikirleri yayma im-
kâný bulmakla beraber halkýn, resmî ma-
kamlarýn ve tarikatlarýn þiddetli muhalefe-
tiyle karþýlaþmýþ, zaman zaman bu yüzden
hapse girdiði ve sýnýr dýþý edildiði olmuþtur.

Eserleri. Ýbrâhim Muhammed el-Ali, El-
bânî’nin 221 (Mu¼ammed Nâ½ýrüddîn el-
Elbânî, s. 57-113), Ömer Ebû Bekir 217
(el-Ýmâmü’l-müceddid, s. 69-82) eser kale-
me aldýðýný belirtmiþtir. A) Hadislerin Sýh-
hatini Deðerlendirme Çalýþmalarý. Silsi-
letü’l-e¼âdî¦i’½-½a¼î¼a ve þeyßün min
fýšhihâ ve fevâßidihâ (on bir cilt halin-
deki eserde belli bir tasnif metodu göze-
tilmeden sahih hadisler geniþ açýklamalar-
la deðerlendirilmiþtir, Beyrut-Riyad 1995);
Silsiletü’l-e¼âdî¦i’²-²a£îfe ve’l-mev²û£a
ve e¦eruhe’s-seyyißü fi’l-ümme (yine
belli bir tasnife uyulmadan zayýf ve mev-
zû rivayetlerin derlendiði eser dört cilt ha-
linde neþredilmiþtir, Riyad 1996, 2001);
MuÅta½aru Øa¼î¼i’l-BuÅârî (I-IV, Beyrut
1979; Riyad, ts.); Øa¼î¼u’t-Ter³¢b ve’t-
terhîb (I-III, Beyrut 1402/1982, 1406/1986;
Riyad 1408/1988, 1421/2000); ¿a£îfü’t-Ter-
³¢b ve’t-terhîb (I-II, Riyad, ts.); Øa¼î¼u’l-
Câmi£i’½-½a³¢r ve ziyâdâtüh (I-IV, Riyad
1986; Beyrut 1990); ¿a£îfü’l-Câmi£i’½-½a-
³¢r ve ziyâdâtüh (I-II, Beyrut 1979); Øa¼î-
¼u Süneni Ebî Dâvûd (I-III, Riyad 1989);
¿a£îfü Süneni Ebî Dâvûd (Beyrut 1991);
Øa¼î¼u Süneni’t-Tirmi×î (I-III, Beyrut
1988); ¿a£îfü Süneni’t-Tirmi×î (Beyrut
1991); Øa¼î¼u Süneni’n-Nesâßî (I-III, Bey-
rut 1988); ¿a£îfü Süneni’n-Nesâßî (Bey-
rut 1990); Øa¼î¼u Süneni Ýbn Mâce (I-II,
Beyrut 1986; Riyad 1986); ¿a£îfü Süneni
Ýbn Mâce (Beyrut 1988); Øa¼î¼u Mevâri-
di’¾-¾amßân (I-II, Riyad 1422/2002); ¿a£î-
fü Mevâridi’¾-¾amßân (Riyad 1422/2002).

B) Hadislere Dayanarak Yaptýðý Çalýþ-
malar. el-¥adî¦ü ¼üccetün bi-nefsihî
fi’l-£ašåßid ve’l-a¼kâm (baský yeri ve
tarihi yok); eseri Mehmet Kubat, Hadis
Üzerine Selefî bir Yaklaþým adýyla Türk-

çe’ye çevirmiþtir [Ýstanbul 1992]; e¦-¡e-
merü’l-müste¹âb fî fýšhi’s-sünne ve’l-
kitâb (baský yeri ve tarihi yok); Vücûbü’l-
aÅ× bi-¼adî¦i’l-â¼âd fi’l-£ašåßid (Am-
man 2002); Menziletü’s-sünne fi’l-Ýslâm
(baský yeri ve tarihi yok); e×-¬ebbü’l-a¼-
med £an Müsnedi’l-Ýmâm A¼med (Bey-
rut 1999); er-Reddü’l-müfhim £alâ men
Åâlefe’l-£ulemâße ve teþeddede ve ta-
£a½½abe (Amman 1421); Øýfatü ½alâti’n-
nebî (Beyrut 1971; Riyad, ts.; müellifin
TelÅî½u Øýfati ½alâti’n-nebî adýyla ihtisar
edilip yayýmladýðý eser [Dýmaþk 1973] Türk-
çe’ye tercüme edilmiþtir [trc. Yunus Veh-
bi Yavuz – Selman Baþaran, Hz. Peygam-
ber’in Namaz Kýlma Þekli, Ýstanbul 2002;
trc. Osman Arpaçukuru, ayný isimle, Ýstan-
bul 2004]); ¥ükmü târiki’½-½alât (Riyad
1412); Øalâtü’t-terâvî¼ (Riyad 1421); Ta¼-
×îrü’s-sâcid min ittiÅâ×i’l-šubûri mesâ-
cid (Dýmaþk 1377/1957; Beyrut 1972, 1979);
el-Ýsrâß ve’l-mi£râc (Amman 1421/2000);
Æýyâmü Rama²ân (Dýmaþk 1978); ¥icce-
tü’n-nebî (Dýmaþk 1967; Beyrut 1399); et-
Tevessül a¼kâmühû ve envâ£uhû (Bey-
rut 1986, 1990); el-Ecvibetü’n-nâfi£a £an
esßileti lecneti mescidi’l-câmi£a (baský
yeri ve tarihi yok); A¼kâmü’l-cenâßiz ve
bide£ihâ (Dýmaþk 1969; Beyrut 1969; mü-
ellif daha sonra bu eserini TelÅî½u a¼kâ-
mi’l-cenâßiz adýyla ihtisar etmiþtir [Am-
man 1981; Riyad 1410]); Âdâbü’z-zifâf
fi’s-sünneti’l-mu¹ahhara (Beyrut 1968,
1409; trc. Ali Arslan, Hadis-i Þeriflere Göre
Evlenme Âdâbý, Ýstanbul, ts.); ¥icâbü’l-
merßeti’l-müslime fi’l-Kitâb ve’s-Sünne
(Beyrut 1969, 1978; Cilbâbü’l-merßeti’l-müs-
lime ismiyle yayýmlanan eseri [Amman
1413] müellif TelÅî½u ¥icâbi’l-merßeti’l-müs-
lime adýyla özetleyerek neþretmiþtir [bas-
ký yeri ve tarihi yok]); Æý½½atü’l-mesî¼ ed-
deccâl ve nüzûli £Îsâ £aleyhi’½-½alâtü
ve’s-selâm (Amman 1396); Na½bü’l-me-
cânîš li-nesfi šý½½ati’l-øarânîš (Dýmaþk
1949, 1952; Beyrut 1417/1996); Našdü nu-
½û½ ¼adî¦iyye fi’¦-¦ešåfeti’l-Ýslâmiyye
(Dýmaþk 1967).

C) Tahkik-Tahrîc-Ta‘lîk Çalýþmalarý. Ýbn
Duveyyân, Menârü’s-sebîl fî þer¼i’d-de-
lîl (Hanbelî fýkhýnda delil olarak kullanýlan
2707 hadisi ihtiva eden bu eser üzerinde
uzun yýllar çalýþan Elbânî onu Ýrvâßü’l-³alîl
fî taÅrîci e¼âdî¦i Menâri’s-sebîl adýyla neþ-
retmiþ [I-X, Beyrut-Dýmaþk 1979, 1985],
daha sonra bunu MuÅta½aru Ýrvâßi’l-³alîl
fî taÅrîci e¼âdî¦i Menâri’s-sebîl ismiyle ih-
tisar etmiþtir [Beyrut 1405/1985]); Ebû
Ubeyd Kasým b. Sellâm, Kitâbü’l-Îmân
(Dýmaþk 1385/1966; Beyrut 1983; Küveyt
1985); Ýbn Ebû Þeybe, Kitâbü’l-Îmân (Kü-

yüzünden bu görevi kabul etmedi. 1968’-
de Mekke Câmiatü Ümmi’l-kurâ kýsmü’d-
dirâsâti’l-Ýslâmiyyeti’l-ulyâ’nýn baþýna geç-
me teklifini de reddetti. 1975-1977 yýlla-
rýnda Medine’deki el-Câmiatü’l-Ýslâmiyye’-
nin yüksek meclisinde üyelik yaptý. Körfez
ülkeleri, Kahire, Ýskenderiye, Kudüs, Bey-
rut, Maðrib yanýnda Ýspanya, Ýngiltere ve
Hollanda gibi ülkelere seyahatler gerçek-
leþtirdi. Gýrnata’da, Katar’ýn Doha þehrin-
de ve Ýngiltere’de hadisle ilgili konferans-
lar verdi. 1999’da hadis ilmine katkýlarý se-
bebiyle kendisine Melik Faysal Ýslâm Araþ-
týrmalarý ödülü verildi. 1980 Temmuzun-
dan itibaren Amman’a yerleþti ve hayatý-
nýn sonuna kadar burada yaþadý. Vefatýn-
dan bir süre önce Silsiletü’l-e¼âdî¦i’²-
²a£îfe’nin telifini çocuklarý ve torunlarýnýn
yardýmýyla sürdürebildi. 2 Ekim 1999’da
Amman’da vefat etti. Vasiyeti gereði kü-
tüphanesi, elindeki ilmî malzeme ve henüz
tamamlanmamýþ çalýþmalarý Medine’de-
ki Mektebetü’l-Câmiati’l-Ýslâmiyye’ye ba-
ðýþlandý. “Hadis ilimlerinde asrýn müced-
didi, asrýn muhaddisi” diye anýlan Elbânî’-
nin çalýþmalarý bilimsel bir kaygýdan ziya-
de insanlarýn gündelik hayatýný þekillendir-
meye yönelikti. Sünnetin Ýslâm’daki yerini
belirlemeye gayret eden Elbânî, Ýslâm’ý
her türlü bid‘attan arýndýrmayý ve yeni ne-
sillerin sahih esaslara göre yetiþtirilmesini
amaçlýyordu.

Nâsýrüddin el-Elbânî’nin etkisi altýnda
kaldýðý kiþilerin baþýnda Takýyyüddin Ýbn
Teymiyye, Ýbn Kayyim el-Cevziyye ve Mu-
hammed b. Abdülvehhâb gelir. Bunlarýn
mezhepleri benimsemeyip geleneksel dü-
þünceyi dikkate almama, Kitap ve Sünnet’e
vurgu yapma, bid‘at ve hurafelere þiddet-
le karþý çýkma þeklinde özetlenebilecek dü-
þünce çizgisi onun eserlerinde ve rivayet-
lerle ilgili deðerlendirmelerinde açýkça gö-
rülür. Ancak zaman zaman bu âlimleri eleþ-
tirmekten geri kalmamýþtýr. Elbânî, görüþ-
leri ve tutumu sebebiyle pek çok âlim ta-
rafýndan tenkit edilmiþ, ayrýca klasik kay-
naklarda yer alan hadisleri sahih ve zayýf
diye ayýrarak farklý çalýþmalar þeklinde neþ-
retmesi yüzünden þiddetle eleþtirilmiþ ve
eserleri üzerine reddiyeler yazýlmýþtýr. Ha-
bîburrahman el-A‘zamî’nin Erþed es-Selefî
imzasý ile yayýmlanan el-Elbânî þü×û×u-
hû ve aÅ¹âßühû (Küveyt, ts.; eser Hindis-
tan, Mýsýr, Beyrut ve Amman’da da birçok
defa neþredilmiþtir), Ebü’l-Fazl Ýbnü’s-Sýd-
dîk’ýn el-Æavlü’l-mušnî£ fi’r-red £ale’l-El-
bânî el-mübtedi£ (Tanca 1986), Ahmed
Abdülgafûr Attâr’ýn Veyleke âmîn tef-
nîdü ba£²ý ebâ¹îli Nâ½ýr el-Elbânî (Tâif,
ts.), Mahmûd Saîd Memdûh’un Tenbî-
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17 Temmuz 1831’de Tebriz yakýnlarýn-
daki Kuhnemîr’de doðdu. Babasý Kaçar hâ-
nedanýnýn üçüncü hükümdarý Muhammed
Mirza Þah, annesi yine Kaçar hânedanýna
mensup Melik Cihan (Mehd-i Ulyâ) Hatun’-
dur. Beþ yaþýnda veliaht tayin edilen Nâsý-
rüddin Þah 1847’de amcasýnýn yerine Azer-
baycan valisi oldu. Babasýnýn vefatýnýn ar-
dýndan Mirza Taký Han’ýn desteðiyle Teb-
riz’de hükümdar ilân edildi (13 Eylül 1848).
Ekim 1848’de Tebriz’den baþþehir Tahran’a
giden Nâsýrüddin Þah’ýn ilk icraatý Mirza
Taký Han’ý atabek-i a‘zam unvanýyla sadâ-
ret makamýna getirmek oldu. Taký Han’ýn
isyan ve karýþýklýklar içinde çalkalanan ül-
kede merkezî otoriteyi hâkim kýlmayý ba-
þararak hükümdarýn gücünü arttýrmasý,
siyasî ve ekonomik menfaatleri zarar gö-
ren bazý saray mensuplarýyla Rusya ve Ýn-
giltere’yi rahatsýz etti. Taký Han, Rusya ve
Ýngiltere’nin desteðiyle bir komplo sonucu
önce görevinden azledildi, ardýndan öldü-
rüldü (1851). Nâsýrüddin Þah onun yerine
Mirza Aka Han Nûrî’yi (Ý‘timâdüddevle)
tayin etti. Bâbîler (Bahâîler) Bâb Mirza Ali
Muhammed’in Nâsýrüddin Þah’ýn emriyle
Tebriz’de kurþuna dizilmesinin (1850) in-
tikamýný almak amacýyla 15 Aðustos 1852’-
de Nîyâverân’da þaha karþý baþarýsýzlýkla
sonuçlanan bir suikast giriþiminde bulun-
dular. Bu olayýn ardýndan ülkede baþta
Bâbîler olmak üzere birçok kiþi tutuklanýp
öldürüldü. Bahâîliðin kurucusu Mirza Hü-
seyin Ali Nûrî ve baba bir kardeþi Subh-i
Ezel Mirza Yahyâ en-Nûrî 1852 (veya 1853)
yýlýnda Baðdat’a, ulemânýn þikâyeti üzeri-
ne 1863’te Ýstanbul’a, ertesi yýl da Edirne’-
ye sürgün edildi.

Mirza Aka Han’ýn dýþ siyasette geniþle-
me eðilimine baðlý olarak Merv ve Hîve

Hanlýðý’na karþý gerçekleþtirdiði seferler-
de kazandýðý baþarýlardan sonra Nâsýrüd-
din Þah kendini Nâdir Þah, Napolyon ve
Deli Petro gibi büyük hükümdarlarla ayný
seviyede görmeye baþladý. Ancak Herat’ýn
ele geçirilmesine yönelik askerî harekâtýn,
sömürgesi Hindistan ile Ýran ve Rusya ara-
sýnda tampon bir ülke oluþturmak isteyen
Ýngiltere tarafýndan engellenmesi Nâsýrüd-
din Þah’ý güç durumda býraktý. Bûþehr Ýn-
gilizler’in eline geçti (Aralýk 1856). Þah, Ýn-
giltere ile 4 Mart 1857’de yapýlan Paris Ba-
rýþ Antlaþmasý ile Afganistan’ý tanýmayý ve
Herat üzerindeki haklarýndan vazgeçmeyi
kabul etti.

1858’de Mirza Aka Han’ý sadrazamlýk-
tan azleden Nâsýrüddin Þah, bu tarihten
itibaren devlet iþlerini bizzat üzerine alarak
önemli idarî reformlar gerçekleþtirdi. Bir
yýl sonra, altý bakandan oluþan bakanlar ku-
rulu ile (Meclis-i Þûrâ-yý Vüzerâ) önemli
devlet iþlerini yürütmek için on bir üyeli
yeni bir kurul (Meclis-i Þûrâ-yý Devletî)
oluþturuldu. Ayrýca ülkenin kalkýnmasýný
saðlamak üzere Îsâ Han Ý‘timâdüddevle
baþkanlýðýnda Maslahathâne teþkil edildi.
1874 yýlýnda halkýn þikâyetlerinin toplan-
dýðý “adalet sandýðý” denilen sandýklar ve
daha sonra Vezâret-i Umûr-i Kiþver ve Ve-
zâret-i Umûr-i Leþker adýyla iki yeni bakan-
lýk kuruldu (1877).

1867’de Horasan, 1869’da Gîlân ve
1870’te Baðdat’a giden þah, yakýn çevre-
si ve þehzadelerin teþvikiyle 1873 yýlý ilk-
baharýnda Avrupa seyahatine çýktý. Mos-
kova, Saint Petersburg, Varþova, Berlin,
Bürüksel, Paris, Londra, Milano, Viyana ve
Ýstanbul gibi önemli þehirleri ziyaret etti.
Yaklaþýk beþ ay süren bu seyahati sýrasýn-
da Ýran’la Ýngiltere arasýndaki iliþkileri ye-
niden canlandýrma imkâný buldu. Sîstan’-
la ilgili sýnýr meselesini çözdü. Ekonomik
alanda Ýngiliz - Ýran yakýnlaþmasýna zemin
hazýrladý. Ýran’ýn Avrupa karþýsýnda geri
kalmýþlýðýna bizzat þahit olarak ülkesine
döndüðünde modernleþme yolunda ilk cid-
di teþebbüsleri baþlattý. Nâsýrüddin Þah

veyt 1985); Ebû Hayseme Züheyr b. Harb,
Kitâbü’l-£Ýlm (Küveyt 1985); Tirmizî, eþ-
Þemâßilü’l-Mu¼ammediyye (Amman
1985; Elbânî bu eseri MuÅta½arü’þ-Þemâßi-
li’l-Mu¼ammediyye adýyla özetlemiþtir [ya-
yýn yeri ve tarihi yok]); Ýbn Ebû Âsým, Ki-
tâbü’s-Sünne (Elbânî bu eserin geniþ dip-
notlarýna æýlâlü’l-cenne fî taÅrîci’s-Sünne
ismini vermiþ [I-II, Beyrut 1400/1980], ayrý-
ca fihristini neþretmiþtir [Beyrut 1409]);
Ýsmâil b. Ýshak el-Cehdamî, Fa²lü’½-½a-
lât £ale’n-nebî (Beyrut 1397); Ýbn Huzey-
me, e½-Øa¼î¼ (I-IV, Beyrut 1395/1975; El-
bânî, Muhammed Mustafa el-A‘zamî ta-
rafýndan neþre hazýrlanan bu eserdeki ha-
dislerin tahrîcini yapmýþtýr); Rabaî, TaÅrî-
cü e¼âdî¦i Fe²âßili’þ-Þâm (Dýmaþk 1959);
Hatîb el-Baðdâdî, Ýšti²âßü’l-£ilm el-£amel
(Beyrut 1404/1984; Küveyt 1985); Nevevî,
Riyâ²ü’½-½âli¼în (Beyrut 1979); Hatîb et-
Tebrîzî, Miþkâtü’l-Me½âbî¼ (I-III, Dýmaþk
1961; Beyrut 1405/1985); Ýbn Teymiyye, el-
Kelimü’¹-¹ayyib (Beyrut 1977, 1985); Ýbn
Ebü’l-Ýz, Þer¼u’l-£Aš¢deti’¹-ªa¼âviyye
(Dýmaþk 1381/1961; Beyrut 1971, 1988;
eser Elbânî’nin de aralarýnda bulunduðu
bir heyet tarafýndan neþredilmiþtir [DÝA,
XIX, 469]); Cemâleddin el-Kasýmî, I½lâ¼u’l-
mesâcid mine’l-bida£i ve’l-£avâßid (Bey-
rut 1403) ve el-Mes¼ £ale’l-cevrabeyn
(Beyrut, ts.); Yûsuf el-Kardâvî, øåyetü’l-
merâm fî taÅrîci e¼âdî¦i’l-¼elâl ve’l-
¼arâm (Beyrut 1405) ve TaÅrîcü e¼âdî-
¦i kitâbi Müþkileti’l-fašr (Beyrut 1405/
1984); Seyyid Sâbýk, Tamâmü’l-minne
fi’t-ta£lîš £alâ Fýšhi’s-sünne (Amman
1987).
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