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ibnü'I-Hacib' in eş-Şaflye adlı eserine kendisinin yazdığ ı serhin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp. , Hamidiye, nr. 1344) 

Suppl., 1, 535-537; isam NGreddin, s. 98-

1 08). Bu şerhlerden bazıları şunlardır: 1. 

Radi el-Esterabadl. Şer]J_u Şatiyeti İbni'l
l:facib. Eserin en meşhur ve en mükem
mel şerhi olup defalarca basılmıştır (Lek
nev 1262, I 326; Tahran I 280; Delhi 1 283; is
tanbu l 1 290; La hor 131 5; Kah i re 1 345; nşr. 

Muhammed Muhyiddin Abdülham\'d, Kahi
re 1348, 1 356; Beyrut I 395/ 1975; Şeyh Ra
çif 'ale'ş-Şafiye, Dersaadet, ts .; Abdülkadir 
e l -Bağdad\'' nin Şerf:ıu Şevahidi Şerf:ıayi'ş

Şafiye li 'r-Raçl.i ve'l-Çarperdfsi ile birlikte, 
nş r. Muhammed N Gr el-Hasan v.dğr., I-IV, 
Kahire 1356, 1358; Beyrut 1395/1975). Z. 

Hasan b. Şerefşah el-Esterabadi, Şer]J_u'ş

Şi'ıfiye (nşr. Abdülmaksud Muhammed Ab
dülmaksud, 1- 11 , Kahire 1425/2004; yüksek 
lisans t ezi o larak neş re hazırlanmas ı : Ab
dullah b. Muhammed b. Mübarek el-Utey
b\', 1414, ei-Camiatü'l-islamiyye külliyye
tü'l-lugati'I-Arabiyye IMedineJ). 3. Ahmed 
b. Hasan ei-Çarperdi, Şer]J_u'ş-Şafiye (Kal
küta 1262; Leknev 1262; Tahran 1271 ; Del
hi 1870; Kanpur 1891 ; Lahor 1304) . Eser 
ayrıca Hüseyin ei-Kemaıatl (ei-Kemalanl) er
RGml'nin ed-Dürerü'l-ki'ıfiye fi ]J_alli Şer
]J_i 'ş-Şi'ıfiye adlı haşiyesi ve Muhammed 
b. Ebu Bekir ibn Cemaa'nın haşiyesiyle bir
likte basılmıştır (İstanbul 1310) . 4. Abdul
lah b. Muhammed Nukrekar, Şer]J_u'ş
Şafiye (İstanbul 1266, ı 272, 1273, ı 276, 

1285, 1293, 1302, 1306, 1310, 1319, 1320) . s. 
Nizameddin el-A'rec en-Nisaburl. Şi'ıfiye 
Şer]J_u'ş-Şafiye (Tahran ı 266, 1272, ı 31 ı, 

I 356; nş r. Ali eş-Şemlav\', Beyrut 1412/ 1992; 

n şr. Süreyya Mustafa Muhammed Ukab, 
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Mekke 1412) . 6. Zekeriyya ei-Ensarl, el
Menahicü '1-ki'ıfiye fi şeF})_i'ş-Şafiye 

(nşr. Rezz§n Yahya HaddEim, Manchester 
142412003). 7. isamüddin ei-İsferaylnl, Şer
]J_u'ş-Şafiye (Nukrekar şerhiyle birlikte, is
tanbu l ı 285). 8. Lutfullah b. Muhammed 
b. Gıyas Zafirl Haccacl, el-Menahilü'ş-şa

tiye ila keşfi me'ani'ş-Şi'ıfiye (nşr. Ab
durrahman Şahin, Kah i re 1984) Radi ve 
Çarperdi şerhlerine dayanır. 9. Muham
med Hadi b. Muhammed Salih el-Mazen
deranl, Şer]J_u'ş-Şafiye (Farsça, Tahran 
ı 268) 1 o. Muhammed Sa'd Galib, eş-Şa
fiye (el-'A/iye) Şer]J_u'ş-Şafiye (Farsça, 
Kanpur 1278, 1878, 1895; istanbul ı 302). 

11. İrfanüddin es-Sevati, Mitta]J_u 'ş-Şi'ıfi
ye (nşr. Muhammed Said Dağıbendl, Del
hi 131 2). 1Z. Ali Kuşçu , Farsça şerh . 13. 

Kara Sinan, eş-Şafiye şer]J_u'ş-Şafiye. 14. 
Zeynlzade Hüseyin Efendi, Feva'idü'ş-Şa
fiye (Kanpur 1291) . 15. Muhammed Tahir 
b. Ali el-Fettenl, Kifayetü'l-müfritin (Del
hi 1283). 16. Ahmed Cevdet Paşa , Ta'li
]f.tit 'ale'ş-Şafiye (İ stanbul 1294) . 

eş-Şôfiye'nin ayrıca Salahi Efendi, Sudi 
Bosnevl, Seyyid Ahmed Asım Üsküdarl b. 
Hüseyin Hamid Ankaravl tarafından Türk
çe tercüme ve şerhleri , Kurd Efendi ve Va
kub Abdüllatif tarafından Türkçe'ye tercü
mesi (İstanbul 1290) yapılmıştır. Hasan Ah

med el-Hamdu el-Osman, Neysari'nin el
Vôliye na?mü'ş-Şafiye'siyle birlikte ese
rin ilmi neşrini eş-Şafiye fi 'ilmi 't-taşrif 

adıyla gerçekleştirdiği gibi (Mekke ı 4 ı 5/ 
1995) İbnü'n-NB.zım'ın Bugyetü't-talib fi'r
red 'alô taşrifi İbni'l-l:facib'ini yüksek li-

sans tezi (14 10, Camiatü'l-ümmü'l-kura) 
ve Hıdr ei-Yezdl'nin 720'de ( 1320) yazdığı 

Şer]J_u'ş-Şafiye'yi de doktora tezi ( 14 ı 7, 

Camiatü ümmü'l-kura) olarak neşre ha
zırlamıştır. Mustafa b. Muhammed et
Trablusl'nin Nüzhetü'l-elbi'ıb adlı eş-Şa

fiye manzumesiyle (divanı içinde, Kahire 
ı 3 ı OJ İbrahim b. Hüsameddin el-Germiya
nl'nin el-Fera'idü'l-cemile adlı manzume
si, yine Germiyanl'nin el-Feva'idü'l-celi
le fi şer]J_i'l-Fera'idi'l-cemile'si ve Çar
perdl şerhiyle birlikte basılmıştır (İstanbul 
1310) . 
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~ HuLı)si Kıuç 

ŞAH 

( ol.!ı) 

Bazı İslam devletlerinde 
yönetici, hakim, padişah 

ve hükümdar anlamında kullanılan 
bir unvan. 

_j 

Farsça şahın (şeh) Sanskritçe'de "hükü
met etmek" anlamındaki xshath kelime
sinden geldiği ve Avesta'da "hüküm süren, 
ülkeyi harap olmaktan koruyan" manasın
da xshatra ve xshactar şeklinde kullanıl
dığı, Med dilinde xshathrita, Ahamenller 
döneminde xshayathiya biçimine dönüş
tüğü ileri sürülmektedir. Kelime Ahame
nller'den Pehlevi diline şah ve pataxshah, 
fasih Farsça'ya (Der\') şah ve padişah ola
rak geçmiştir. Padişah "şahlığı koruyan, 
saltanatı gözeten" anlamına gelmekte
dir. 



Büyük Kyros'un milattan önce SSO'de 
Med ve Persler'i birleştirmesinin ardından 
Ari ve Ari olmayan kavimler Ahamenller'e 
bağlandı. Ardından Ahameni hükümdar
ları "şah-ı şahan" (şahların şahı ) unvanını kul
lanmaya başladılar. Bu tabir daha sonra 
"şahanşah" (şahenşah, şahinşah, şehinşah) şek

lini aldı. Ahamenller döneminde şahanşa
ha tam bir itaatte bağlı olan şehirlerin yö
neticileri ve ikta sahipleri Partlar devrin
de özerklik kazanıp kendi bölgelerinin ha
kimi durumuna geldiler. "Memleketlerin 
şahı" (xshayathia dahyunam) diye anılmaya 
başlayan Part hükümdarları paralarının 
üzerine Yunanca "basileus-basileon" (şah-ı 
şahan) ibaresini yazdırdılar. Ahamenller dö
neminde saltanatın Tanrı'nın bir lutfu ol
duğuna ve yeryüzünde düzeni sağlaması 
için şahın Ahura Mazda tarafından görev
lendirildiğine , Ahura Mazda'nın şahın faali
yetlerinden memnun olduğu sürece onun 
tahtta kaldığına inanılırdı. Bu sebeple şah , 

Tanrı 'dan sonra yeryüzünde eşi ve benze
ri bulunmayan en büyük varlık olarak gö
rülmekteydi. Şah ordunun, hükümetin ve 
dinin reisi, Tanrı'nın yeryüzündeki tezahü
rü, O'nun merhametinin ve kahrının tem
silcisi, Tanrı 'nın gölgesi (zıllullah 1 saye-i H u
da) diye kabul edilirdi. Dinle devlet birbi
rinden ayrılmaz kurumlar olarak algılanır, 
şah dinin koruyucusu, din ise devletin te
meli sayılırdı. 

Sasanller'de ülkenin değişik bölgelerin
de hüküm süren ikta sahipleri emirlere 
de şah denilirdi. Sasani hükümdan şahan
şah unvanına sahipti. Şahanşah, kendisi
ne bağlılıklarını bildirmeleri ve gerektiğin
de hizmet etmeleri karşılığında şahlığın 
miras yoluyla çocuklarına intikaline izin 
verirdi. Kendilerini hükümdar olmaya ha
zırlamaları için eyaletlerde idareci sıfatıy
la görevlendirilen şehzadeler de şah un
vanını kullanırdı. Mesela Sasanller'in ünlü 
hükümdarlarından ı. Behram, Gllan eyale
tinde yönetici iken Gilanşah, IV. Behram 
Kirman eyafet inin hakimi iken Kirmanşah 
unvanını taşıyordu . Sasanller zamanında 
İran hükümdarları kendilerini "İranlılar'ın 
ve İranlı olmayanların şahanşahı" diye ta
nımlıyor ve "minuçitra 1 minCıçihr" (cennet 
yüzlü, Tanrı'nın soyundan gelen) unvanını kul
lanıyorlardı. Şah her türlü cismani kusur
dan uzaktı ve özürlü kişilerin onu görmesi 
yasaktı. Sarayda kabul esnasında bir per
denin arkasında oturur ve yüzünü kimse
ye göstermez, huzurunda konuşulmaz
dı. Büveyhiler de Sasanller gibi şahanşah 
unvanını benimsediler. Şahanşah unvanı
nı hutbe ve sikkelerde resmi unvan ola
rak ilk defa Adudüddevle kullandı. Daha 

sonra onun halefieri bu unvanı "melik" un
vanı ile birlikte yaygın biçimde kullandılar. 

Abbasi Halifesi Kadir-Billah, Bahaüddev
le'ye şahanşah unvanını verdi. Bu unvan 
Selçuklu hükümdarları tarafından· da be
nimsendi. Nitekim Tuğrul Bey "es-sulta
nü'l-muazzam şahanşah" , Alparslan " şa
hanşahü'l-muazzam, şahinşahü'l-a'zam" , 

Melikşah "es-sultanü'l-muazzam şahan
şah", Sencer de şahinşahü'l-a 'zam" unva
nını kullanmıştır (Özaydın . s. 426-430). Şa
hanşah yerine bazan Arapça karşılığı olan 
"melikü'l-mülCık" veya "sultanü's-selatin" 
unvaniarına yer verilmiştir. Bazan da hem 
şahanşah hem melikü'l-müiCık unvaniarı 
birlikte kullanılmıştır. Mahalli emirler ara
sında görülen şah veya "kethüda" unvanı 
ise yerini giderek Türkçe "bey" ve "han" un
vanlarına bırakmıştır. 

Abbasi Halifesi Nasır-Lidinillah, EyyCıbi 
Hükümdarı ı. ei-Melikü'I-Adil'e 604'te ( ı 207-
1208) gönderdiği bir menşurda kendisine 
"şahinşah melikü'l-mülCık" diye hitap edi
yordu (Makrlzl , I, 202) İlhanlı Hükümda
rı HülagCı , Halep EyyCıbi Hükümdan el
Melikü'n-Nasır Selahaddin Yusuf'a 657'de 
( I 259) yolladığı bir mektupta "şahinşah-ı 
rCıy-ı zemin" unvanını kullanmıştır (a.g. e., 

I I, 4 I 6) . Aynı şekilde Memlük Sultanı Ber
kuk da şahinşahü'l-muazzam unvanını be
nimsemiştir ( Kalkaşendl , IX, 334). 

Xl ve XII. yüzyıllarda şah unvanı giderek 
terkedilirken şah kelimesi Selçuklular'da 
hükümdarların adının yanında sıfat olarak 
(Melikşah , Tuğrul şah. Süleymanşa h, Şa 

hinşa h) yer almıştır. Aynı şekilde İslam 
devletlerinde "şah-ı arz, şah-ı cihan, şah-ı 
Diyarbekir, şahü'd-dünya, Ahlatşah, Şahin
şah-ı dünya, Turanşah ve İranşah" gibi ye
re bağlı isimterin yanı sıra Arapşah , Ars
lanşah , Behramşah gibi kişi adlarının kul
lanımı devam etmiştir. Müslüman Türk 
hanedam olan Harizmliler'in hükümdar
ları kadim İran'da olduğu gibi Harizmşah 
unvanını kullanmıştır. Doğu Kafkasya'da
ki Şirvan bölgesine hakim olan hanedan
lar da Şirvanşah unvanını taşıyordu. Mo
ğol hakimiyetinin İran'da sona ermesinin 
ardından mahalli beyler kendilerini emir 
diye tanımlamaya başlamış, ancak arala
rında nadir de olsa şah unvanını kullanan
lar da olmuştur. öte yandan Fatımi Halife
si Müstansır-Billah, Efdal b . Bedr el-Ce
mali'yi şehinşah unvanıyla vezir ve emirü'l
cüyCış tayin etmiştir. 

Safevller'in İran'a hakim olmasından son
ra şah unvanı tekrar yaygınlık kazanmış 
ve " İran hükümdar!" anlamında kullanılma
ya başlanmıştır. Şah İsmail hem Safevi ta
rikatının şeyhi hem Safevi Devleti'nin sul-

SAH 

tanıydı, böylece dini ve siyasi güç şahsın

da toplanmıştı. Bu dönemde din eski İran '
da olduğu gibi yeniden devletin dayanağı , 

şah da dinin koruyucusu durumuna gel
miştir. Şah İsmail'in ölümünden sonra bu 
anlayışta ciddi sarsılmalar olmuşsa da Na
dir Şah Afşar zamanında şah eskiden ol
duğu gibi güç ve kudretin en yüksek tem
silcisi kabul edilmiştir. Afşarlar'ın İran tah
tından çekilmesinin ardından kurulan Zend 
hanedam döneminde şah vb. unvanlar ta
mamen terkedilip "vekil" unvanı kullanıl
mıştır. Hükümdar kendisini "vekil-i reaya" 
diye tanımlıyordu . Kaçar hanedam döne
minde şah unvanı yeniden canlandırılmış

tır. Bu unvanın Hindistan'da hüküm süren 
Delhi sultanları ve Babürlüler gibi Türk dev
letleriyle diğer bazı hanedanlar arasında 
Şah Cihan gibi ismin başında veya FirCız
şah , Tuğlukşah ve Mübarekşah gibi ismin 
sonunda yer aldığı görülmektedir. 

XIV. yüzyılda yazılan Ahmedi'nin İsken
dername'sinde ve Enveri'nin D üstUma
me'sinde şah ve şehinşah unvaniarının yer 
aldığı bilinmektedir. Osmanlı sultanları pa
dişah , sultan, han ve hakan unvaniarının 
yanı sıra bu unvanı da kullanmıştır. Osman
lı sultaniarına ait ilk tuğralarda şah unva
nına rastlanmaz. Yavuz Sultan Selim'den 
itibaren lll . Ahmed dönemine kadar olan 
padişahların tuğralarında isimle han keli
mesi arasında şah unvanına da yer veril
miştir. Bu unvan Yavuz Sultan Selim ve 
Kanuni Sultan Süleyman'ın tuğralarında 
Selimşah ve Süleymanşah şeklinde görül
mektedir. Bu durum. şehzadelerin san
caklarda görev yaptıkları sırada isimleri
nin şah unvanıyla belirtilmiş olmasından 
kaynaklanmaktadır. ll. Bayezid'in şehza
delerinden Aıemşah , Şehinşah, Selimşah 
örneğinde olduğu gibi şahın isimterin ta
mamlayıcı bir unsuru halinde kullanıldığı , 

bazan da isim yanında bir unvan şeklinde 
geçtiği dikkati çekmektedir. İkinci kullanı
ma Yavuz Sult an Selim'in oğlu Süleyman 
da bir örnek teşkil et mektedir ve şehza
deliği döneminde belgelerde Süleymanşah 
diye anılmıştır. Ayrıca Yavuz Sultan Selim. 
Şah İsmail' e gönderdiği mektuplarda ken
disini Sultan Selim Şah olarak tanımlar

ken Şah İsmail' e sadece emir sıfatını ver
mektedir. Osmanlı tarihçilerinin pek çoğu 
Osmanlı sultanlarını şah , şehinşah veya 
şah-ı RCım gibi sıfatiarta anmıştır. öte yan
dan ll. Selim'in şehzadeliği dönemine ait 
tuğralarda şah unvanına rastlanmazken 
sultan olduktan sonra ismine şah unvanı 
da eklenmiştir. lll . Mustafa'nın bazı tuğra

ları hariç lll. Ahmed'den itibaren artık bu 
unvana yer verilmemiştir. Ayrıca Hz. Ali '-
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ye ve ondan sonra gelen tarikat ulularına, 
büyük mutasawıflara, tarikat pirlerine ve 
şeyhlerine şah unvanı verilmiştir. 
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IJ!I!I!!J TuFAN GüNDÜZ 

ŞAH ABDÜLAZIM 
(~~~~ı.;,) 

Ebü'l-Kasım Abdülazim b. Abdiilah 
b. Ali b . el-Hasen b. Zeyd 

b. ei-Hasen b. All b. Ebi Talib 
(ö. 250/864'ten önce [?]) 

Hz. Ali'nin oğlu 
Hasan neslinden gelen 

torunlarından biri, alim ve zahid. 
L ~ 

imamzade Abdülazim olarak da anılır. 
Hayatı hakkında günümüze pek az bilgi 
ulaşmıştır. Muhtemelen 200 (815) yılın
dan önce Medine'de doğdu . Kaynaklarda 
dokuzuncu imam Muhammed et-Taki ile 
oğlu Ali en-Naki'nin taraftarlarından oldu
ğu nakledilir. Abbas! Halifesi Mütevekkil
Aiellah'ın imam Ali en-Naki ile yakınlarının 
Medine'den ayrılıp Samerra'ya gitmeleri
ne dair 233 (848) yılında verdiği emir ge
reğince Abdülazlm'in de Ali en-Naki ile bir-

250 

likte Samerra'ya gittiği tahmin edilmek
tedir. Şla ricaliyle ilgili eserlerde onun Ali 
en-Naki'nin mensuplarından olduğu kabul 
edilirse de on birinci imam Hasan el-Aske
rl'nin bağlıları arasında yer aldığı da zik
redilmektedir (T0s1', er-Rical, s. 417, 433). 

Samerra'da ne kadar kaldığı bilinmeyen 
Şah Abdülazim, muhtemelen Abbasi Ha
lifesi Mu'tez-Billah zamanında can güven
liğiyle ilgili bazı sebepler dolayısıyla iran'a 
kaçtı. Taberistan'da kaldığı bu dönemde 
gizlenip izini kaybettirmeye çalıştı, daha 
sonra Hey'e gitti. Çağdaşlarından Ahmed 
b. Muhammed b . Halid el-Berki'ye göre 
Hey'de bulunduğu süre içinde kimliğini giz
Iemek zorunda kaldı ve Serbanan'da Sik
ketülmevall adlı semtte bir Şii'nin evinde 
oturdu. Burada zamanını öğrenim ve öğ
retimle, ayrıca süfılere has riyazetle geçir
di. O dönemde küçük bir şehir olan Hey'
de kendini gizlemekle birlikte halk arasın
da tanınmaya başladı. Şah Abdülazlm, kü
çük bir Şii toplumunun bulunduğu Hey'
de seyyid olarak, imam Ali en-Naki'nin dos
tu, yakını, hadis alimi ve iyi bir hoca sıfa
tıyla önemli bir mevki kazanmış olmalıdır. 
Ali en-Naki'nin Hey'den kendisini ziyarete 
gelen bir kişiye, Şah Abdülazlm'e soraca
ğı dini meselelere onun vereceği cevaplara 
güvenınesini söylediği nakledilir. Şah Ab
dülazim, muhtemelen 250 (864) yılından 
bir süre önce Hey'de vefat etmiş ve aynı 
yerde defnedilmiştir. 

Şah Abdülazlm'in V. (Xl.) yüzyıla kadar 
kullanılan ve alıntılar yapılan eserleri gü
nümüze intikal etmemiştir. Küleyni, İbn 
Babeveyh el-Kummi (Şeyh SadOk) ve diğer 
bazı Şii hadisçileri, özellikle Muhammed et
Taki ve Ali en-Naki'den yaptıkları nakille
rin ravileri içinde Abdülazlm'e de yer ver
mişlerdir. Kaynaklarda adı geçen eserleri 
şunlardır: Kitfıbü Yevm ve leyle (gün
lük ibadetlere dair bir eserdir), Rivfıyfıtü 
'Abdil'a'{'.im, ljutabü Emiri'l-mü'minin 
(Hz. Ali'n in hutbelerini içeren bir eserdir), 
Müsned-i Jfazret-i 'Abdül'a?im lfase
ni (nşr. Utaridl Koçanl, Kum 1382). Şah 

Abdülazim'in ölümünden bir asır sonra 
Hey'de Büveyhller'in başveziri olan Sahib 
b. Abbad onun nesebi, ilmi ve faziletlerine 
dair kaleme aldığı er-Risfıle ii aJ:ıvfıli 'Ab
dil'a'{'.im el-lfaseni adlı eserde tevhid ve 
adi konusundaki düşüncelerini tasvip et
tiğini belirtmiştir. Buna göre Şah Abdü
lazlm'in bu konulardaki fikirlerinin Şla ve 
Mu'tezile'nin görüşleriyle uzlaştığını söyle
mek mümkündür. İbn Babeveyh el-Kum
ml A{ıbdrü 'Abdil'a'{'.im b. 'Abdillfıh el
Jfaseni adlı bir risale telif etmişse de eser 
günümüze ulaşmamıştır. 

Abdülazlm el-Hasenl'nin imamzade ola
rak da anılan kabri öyle anlaşılıyor ki ölü
münden hemen sonra Şiiler tarafından zi
yaret edilmeye başlanmıştır. Kabri'nin üze
rinde ilk türbe burasını meşhed diye ni
telendiren Sahib b . Abbad zamanında 
inşa edilmiştir. Türbeyi Selçuklular'ın Şii 
veziri Mecdüddin Beravestanl el-Kumml 
tamir ettirmiş ve türbe, I. Şah Tahmasb 
zamanında büyük ölçüde genişletilerek 
zengin vakıftarla desteklenmiştir. 1270'te 
(1854) Kaçar Hükümdan Nasırüddin Şah 
tarafından yaldızlı tezyinat uygulanan tür
be zamanla buraya sığınanlara dakunul
mayan emin bir yer haline gelmiştir. Tür
beye sığınanlardan biri de Cemaleddln-i 
Efgani'dir. Paris'te Muhammed Abduh'Ia 
birlikte el-'Urvetü'l-vüş~a dergisini çıka
ran Efganl, Tahran'a ikinci gelişinde Kaçar 
Hükümdan Nasırüddin Şah'la araları açıl
mış, hayatından endişe duyunca 1891 yılın
da buraya sığınarak yedi ay şahla mücade
lesini sürdürmüştür. Nihayet şahın emriy
le türbeye giren askerler, mekanın dokunul
mazlığını çiğneyip Efgani'yi buradan çıkar
mış ve Osmanlı sınırına bırakmıştır. 
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Ebü'l-Muzaffer Celalüddin Mirza 
Abdullah Alem Ali Cevher 

(ö. 1221!1806) 

Babürlü hükümdan 
(1759-1788, 1788-1806). 
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Sultan Il. Alemgir Şah'ın büyük oğludur. 
Adı MirzaAbdullah olup 1168'de ( 1754) Ali 
Cevher, 1170'te ( 1756-57) Şah Alem unvan
Iarını aldı. Çocukluk ve gençlik yıllarını ba
bası ile birlikte hapiste geçirdi. Yetenekli 
bir idareci olarak temayüz eden Şah Alem 


