KAZVTNf. Alaüddevle
Osmanlılar'ca ele geçirildiğinde Şah Tahmasb idare merkezini buraya taşıdı
( 1555). Kazvin başşehir iken Rusya ile Avrupa arasındaki ticaretin gelişmesinde
aktif rol oynadı ve büyük bir refaha kavuş
tu . XVII. yüzyılın başında buraya gelen
çok sayıda Avrupalı seyyahın gözlemlerine göre Kazvin İsfahan'dan sonra imparatorluğun ikinci büyük şehriydi. 1674'te
şehri ziyaret eden Chardin surların yıkıntı
halinde olduğunu söyler. Safevi döneminden bugüne kalan tek önemli yapı, eski
şehrin doğusundaki harap vaziyette bulunan Şah Tahmasb Sarayı'dır. Afganlar
1722'de Kazvin'e girdilerse de ertesi yıl
İsfahan'a doğru çekilmek zorunda kaldı
lar. Şehir 1726'da Osmanlılar'a boyun eğ
di, fakat kısa sürede geri alındı.

XIX. yüzyılda Kaçarlar'ın hakimiyetinde
Kazvin biri Trabzon. diğeri Hazar üzerinden Avrupa'ya giden başlıca iki ticaret yolunun kesişme noktasında bulunmasın
dan dolayı çok parlak günler yaşadı . Yüzyılın sonunda Tahran- Kazvin telgraf hattı
nın ve şehri Tahran. Tebriz. Hemedan ve
Enzeli'ye bağlayan modern yolların inşa
edilmesi durumunu daha da güçlendirdi. Fakat Kazvin'de nüfusun yavaş arttığı görülür: XIX. yüzyılın başında25.000
civarında iken XX. yüzyılın başında ancak 40.000'e çıkmıştır. 1966'da 88.1 06
olan nüfus 1976'da 139.258'e, 1986'da
248.591'e ulaşmıştır. Mescid-i Nebl (Şah
Camii). Şehzade Hüseyin Türbesi gibi dikkat çeken yapılar bu dönemde inşa edilmiştir. Şehir 1906 İran Meşrutiyet İnkı
labı'nda önemli bir rol oynarnamakla beraber 1918'de Gllan'da patlak veren Cengelller isyanına karşı mücadelede temel
hizmet gördü. Kazvin 1960'1ı yılların başında endüstrileşme sebebiyle büyük bir
gelişme gösterdi: burada özellikle makine ve elektrikli aletler üzerine çeşitli tesisler kuruldu. Ayrıca Tahran- Kazvin otoyolu hizmete girdi. Kazvin'den hemen her
ilim dalında birçok alim çıkmış ve Kazvlnl
nisbesiyle meşhur o lm uştur( gen i ş bilgi
için bk. Sem 'a nl, X. 136-139).
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Şafii

L

fakihi.

sıfatıyla anılmıştır. Alaeddin ei-Konevl,
Çarperdl. İbnü'I-Mülakkın ve diğer bazı
alimierin şerhettiği eserin İbnü'I-Mukrl elYemen\' tarafından yapılan muhtasarına
İbn Hacerel-Heytemliki şerh yazmış. İb
nü'I-Verdl'nin nazmını da İbnü'l-lraki ve
Zekeriyya ei-Ensarl şerh etmiştir. z. el<ucab ii şer]Ji'l-Lübô.b . Müellifin el-lfavi'den önce kaleme aldığı , Şafii imamlarının çoğunluğunun görüşlerine dayanan
muhtasar eseri el-Lübô.b üzerine yazdığı
şerhtir (Süleymaniye Ktp., Carullah Efendi, nr. 697; Hacı Selim Ağa Ktp ., nr. 1175 ;
TSMK, lll. Ahmed, nr. 1108; Hidlviyye Ktp.,
nr. ı 69 ı-ı 692) . Kazvlnl'nin ayrıca hesaba
dair bir kitap yazdığı da kaydedilir.
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el-ljô.vi'ş-şagir adlı

eseriyle kazandığı
devrinin önde gelen alimlerinden
biri olduğunun belirtilmesine rağmen yetişmesi. hoca ve talebeleri hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Bu durum muhtemelen. memleketinden ayrılmaması ve
devrinin diğer önemli ilim merkezlerinde
bulunmamasından kaynaklanmıştır. Zehebl. Kazvlnl'nin İsfahan'dan Afife ei-Farikaniyye'den icazet aldığını, Sadreddin
İbn HammQye'nin de ondan icazetle kendilerine rivayette bulunduğunu belirtir.
Kazvlnl hacca gitmiş ve bu sırada karşı
laştığı Şehabeddin es-Sühreverdl ona yazmakta olduğu el-ljô.vi adlı eserini bir an
önce bitirmesini tavsiye etmiştir. Kaynaklarda hakkında yer alan bir bilgi de fıkıh
yanında hesap konusunda da geniş bilgi
sahibi ve keramet ehli salih bir insan olduğudur. Zehebl'nin verdiği bilgiy~ göre
Kazvlnl 8 Muharrem 665'te (9 Ekim 1266)
vefat etti. Diğer kaynakların da bu tarihi
vermesine karşılık Yafil ve Ab bad! 668
(1270) yılını esas almakta, bu tarihi ise bir
rivayet olarak kaydetmektedir.
şöhrete.

Eserleri. 1. el-/favi'ş-şagir*. el-ljô.vi
fi'l-füru< (el-ljavi {l'l-fetavi) olarak da bilinen ve VII. (XIII.) yüzyılda Rafil ve Nevevi'nin eserleriyle birlikte Şafii fıkhının önemli bir metoini teşkil eden eser, muhtemelen Maverdi'nin aynı adlı kitabından ayırt
edilmesi için daha sonraları "es-sagir"
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İranlı şair ve tezkire yazan.
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Kazvin'de doğdu. Mlr Alaüddevle olarak
da tanınır. Lübbü't-tevô.ri(J. müellifi
Mlr Yahya Kazvlnl'nin oğludu r. Şah ı.
Tahmasb, babası ve ailesinin hapsedilmesi için ferman çıkardığında Azerbaycan'da bulunan Kazvlnl kardeşi Abdüllatlf'le beraber Gllan'a kaçtı. Daha sonra
Hindistan'a gidip Babürlü Hükümdan
Ekber Şah'ın sarayına intisap etti. Ekber
Şah'a hocalıkyapan Kazvlnl'nin vefat tarihi bilinmemektedir. 998 (1590) yılına
kadar yaşamış olan şairlerden bahsetmesi onun bu tarihten sonra öldüğünü gösterir.
Kazvlnl'nin bilinen tek eseri olan Nefô.'isü'l-me'ô.§ir üç bölümden meydana
gelir. Müellif, birinci bölümde tezkirenin
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