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Kaçar hükümdarý
(1848-1896).

˜ ™

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,
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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-
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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
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(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-
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1987).
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Þeyh Ýmambahþ Nâsih Leknevî
(ö. 1254/1838)

Hindistanlý gazel þairi.
˜ ™

1203’te (1789) Feyzâbâd’da dünyaya gel-
di. 1184 (1770) yýlýnda doðduðu da nakle-
dilmektedir. Fakir bir aileden olup küçük
yaþta Lahorlu Hudâbahþ adlý bir zengin ta-
rafýndan evlât edinildi ve bu sayede iyi bir
eðitim aldý. Leknev’de Farsça ve Arapça
öðrendi; dönemin eðitim kurumlarýndan
Ferengî Mahal’de tahsil gördü. Leknev’in
baþþehir olmasýnýn ardýndan Feyzâbâd’dan
ayrýlarak oraya yerleþti. Leknev’de Hudâ-
bahþ’tan kalma serveti ve hayranlarýnýn he-
diyeleri sayesinde kimseye muhtaç olma-
dan yaþayan Nâsih, Eved (Oudh) Nevvâbý
Gazîüddîn Haydar’ýn sarayýnda melikü’þ-þu-
arâlýk teklifini reddetti. Bunun nevvâb ta-
rafýndan duyulmasý üzerine Leknev’den ay-
rýlarak Allahâbâd’a gitti. Burada Haydarâ-
bâd nizamýnýn veziri Dîvân Çandu Lâl’in ýs-
rarlý davetlerini önce kabul ettiyse de da-
ha sonra Haydarâbâd’a gitmekten vaz-
geçti. Nevvâb Gazîüddîn Haydar’ýn ölümü-
nün ardýndan Leknev’e döndü. Ancak bu
defa da talebesi Âga Mîr’in rakibi Hekîm
Mehdî’nin görevden alýnmasýna tarih dü-
þürdüðünden Mehdî’nin tekrar göreve gel-

mesi üzerine Leknev’i terketmek zorunda
kaldý. Bu sürgün hayatý sýrasýnda Feyzâ-
bâd, Allahâbâd, Benâres, Cavnpûr ve Pat-
na gibi þehirleri dolaþtý. Bir ara çok iyi kar-
þýlandýðý Benâres’te yerleþmeyi düþündüy-
se de dilinin bozulacaðý endiþesiyle bura-
dan ayrýldý. Hekîm Mehdî’nin görevden alýn-
masýndan sonra Leknev’e döndü. 24 Ce-
mâziyelevvel 1254 (15 Aðustos 1838) tari-
hinde vefatýna kadar burada yaþadý. Urdu
edebiyatý tarihçisi Muhammed Hüseyin
Âzâd’ýn belirttiðine göre (Âb-ý ¥ayât, s.
427) hiç evlenmeyen Nâsih serveti saye-
sinde baþýna buyruk bir ömür sürmüþtür.
Kaside yazmamasýnda bu tabiatýnýn da et-
kisi vardýr. Dinî konularda serbest düþün-
celere sahip olup önceleri Sünnî iken da-
ha sonra Þiîliði benimsemiþtir.

Nâsih, kendisinin belirttiðine göre þiire
baþladýðý ilk günlerde yazdýklarýný tashih
etmesi için Mîr Taký Mîr’e götürmüþ, ancak
Mîr onu talebeliðe kabul etmemiþtir. Nâ-
sih’in Mushafî’den ders aldýðý, fakat bir
gazelindeki tekrar sebebiyle onun da yaný-
na gelmesini yasakladýðý, daha sonra þiirle-
rini Tenhâ adlý bir þaire gösterdiði ve böy-
lece þiir meclislerinde gazellerini okumaya
baþladýðý belirtilmektedir (Saksena, s. 102).
Nâsih, Delhi’nin ünlü þairlerinden Mirza
Sevdâ’nýn üslûbuna baðlý olduðunu belirt-
miþ, gazelde kaside tarzýný kullanmýþtýr
(Muhammad Sadiq, s. 133-135). Urdu di-
lini ýslah yolunda þiiri bir araç olarak kul-
landýðýndan gazelleri biçim ve kelimelerin
seçimi bakýmýndan güzel ve saðlamdýr.
Leknev ekolünün kurucusu kabul edilen
Nâsih þiirdeki üstünlüðünü Delhi þairleri
gibi yeni mazmunlar bulma, ince ve de-
rin hayalleri þiirinde ifade etmekle deðil
dile olan hâkimiyeti ve dilde yaptýðý yeni-
liklerle saðlamýþtýr. Urduca þiirlerinde aþýrý
derecede Farsça kelime kullanmasý sebe-
biyle bazý rakipleri tarafýndan Hindistan’-
da ölmüþ bulunan Farsça’yý tekrar canlan-
dýrmakla suçlanmýþtýr (M. Hüseyin Âzâd, s.
292-293). Nâsih’in baþlattýðý bu yeni akým
talebeleri sayesinde önce Leknev’de, ar-
dýndan diðer yerlerdeki þairler arasýnda ya-
yýlmýþ, Þah Nasîr, Zevk ve II. Bahadýr Þah
Zafer gibi Delhi’nin önde gelen þairleri bu
akýmýn etkisinde kalmýþtýr.

Eserleri. 1. Dîvân. Nâsih’in üç divaný
vardýr. 1816 yýlýnda Allahâbâd þehrinde sür-
gündeyken tertip ettiði ilkinde gazel, ru-
bâî ve tarih kýtalarý bulunmaktadýr. 1831’-
de tamamladýðý ikinci divaný (Defter-i Perî-
þân) ve 1838’de tamamladýðý üçüncü di-
vaný birçok Urdu þairiyle dönemin tanýn-
mýþ þahsiyetlerinin ölüm tarihleriyle ilgili

1878 ve 1889 yýllarýnda iki defa daha Av-
rupa’ya gitti. Bu seyahatlerin saðladýðý ya-
kýnlaþma Ýran ile Rusya ve Ýngiltere arasýn-
da bazý ticarî anlaþmalarýn yapýlmasýna kat-
kýda bulundu. Kârûn nehrinde gemi iþlet-
mesi, tütün anlaþmasý, Tahran -Rey de-
miryolu, Bank-i Þâhenþâhî-i Îrân’ýn kurul-
masý, Aþkabâd-Meþhed ve Hürremþehr-
Tahran yollarý imtiyazý bunlar arasýnda zik-
redilebilir. Nâsýrüddin Þah’ýn bilhassa üçün-
cü Avrupa seyahati esnasýnda Ýngilizler’e
verdiði tütün imtiyazý ülkede ciddi bir ra-
hatsýzlýk meydana getirdi. Ulemânýn baþý-
ný çektiði muhalefetin tepkisi sonucu þah
geri adým atarak imtiyazý kaldýrmak zo-
runda kaldý.

Ýktidarýnýn ellinci yýlý kutlamalarýna ha-
zýrlandýðý bir sýrada Nâsýrüddin Þah, 1 Ma-
yýs 1896 tarihinde Rey yakýnlarýndaki Þah
Abdülazîm Türbesi’nde Mirza Rýzâ-yi Kir-
mânî tarafýndan gerçekleþtirilen bir suikast
neticesinde öldürüldü ve ayný yere defne-
dildi.

Edebiyata karþý özel ilgi duyan Nâsýrüd-
din Þah þiirle de meþgul olmuþtur. Mirza
Ebü’l-Kasým b. Ali Ekber Râcî-yi Ýsfahânî
¥ašåyýš-ý Nâ½ýrî adýyla da bilinen ¥a-
šåyýšu’n-nebeviyye ve’l-£Aleviyye adlý
manzum eserini (Tahran 1279, 1286) Nâ-
sýrüddin Þah’a takdim etmiþtir.

Nâsýrüddin Þah döneminde Ýran ile Av-
rupa devletleri arasýnda siyasî, ticarî ve
kültürel alanda yakýn iliþkiler kurulmasý
Avrupa devletlerinin Ýran üzerindeki etki,
nüfuz ve imtiyazlarýnýn artmasýna sebep ol-
muþ, bu durum yabancý nüfuzuna ve mo-
narþiye bir tepki þeklinde ülkede özgürlük-
çü hareketlerin doðmasýna ve Ýran meþru-
tiyet hareketine zemin hazýrlamýþtýr. Ýran’-
da ilk üniversite Nâsýrüddin Þah devrinde
açýlmýþ, telgrafhâne ve bazý fabrikalar da
yine bu dönemde kurulmuþtur. Avustur-
yalý öðretmen ve Rus subaylarýnýn katký-
sýyla ordunun yeniden yapýlandýrýlmasý da
bu devirde gerçekleþtirilmiþtir.
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