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Hububat ölçümünde kullanılan 
eski bir hacim ölçüsü. 

Akkadca ardabu. Ararnice ardebba (ar
tabba). Süryanlceardeba (arteba). Latince 
artaba, Grekçe artabe ( apı:aPrı) şeklinde 
telaffuz edilen kelimenin aslı eski Farsça 
ertebeye (irtebe) dayanır. Arapça'ya ir
deb şeklinde geçen kelime irdebbe ve 
halk ağzında erdeb (erdib) olarak da söy
lenmektedir. Asmal gibi bazı Arap dilci
leri ise kelimenin Arapça asıllı olduğunu 
ileri sürerek Emevller dönemi şairlerin
den Ahtal'e izafe edilen bir beyitteki kul
lanımını delil gösterirken Saganl söz ko
nusu beytin Ahtal'e ait olmadığını belirt
mektedir (et-Tekmile ue '?-?eyl, 1, I 37). Yu
nanlı tarihçi Herodotos. irdebbin 1 Atina 
medimnosu + 3 şinik (choinix) hacminde 
bir Pers hacim ölçüsü olduğunu ve Pers 
Kralı ll. Keyhusrev'in Babil Krallığı'ndan 
günlük 1 irdeb dolusu gümüş ( ! ) haraç 
aldığını bildirmektedir (The History of 
Herodotus, s. 68). Çağdaş Farsça kaynak
larda "kuru maddelerin ölçümünde kul
lanılan eski bir İran hacim ölçüsü" şeklin
de tanımlanarak51 ,841itrelik Med irdeb
bi ve 55,08 litrelik Pers irdebbi olmak 
üzere ikiye ayrılmakta. ayrıca 66 litrelik 
bir başka İran irdebbinden de bahsedil
mektedir (Hasan Plrni ya, l , 438; ll, 1498; 
Dihhuda, lll , ı 622, ı 690). Persler'in haki
miyetleri altına giren Küçük Asya, Mezo
potamya ve Mısır'a götürdükleri ölçek, 
bu bölgelerin halkları tarafından metrik 
sistemin benimsenmesine kadar kulla
nılmıştır. İrdeb Osmanlı hakimiyeti sıra
sında özellikle Filistin, Irak, Lübnan, Mı
sır ve Suriye ile Arabistan'ın birçok yerin
de kullanımda kalmıştır. 

Mısı r irdebbi istikbaldeki vergi gelir
lerine dair bir hadiste zikredilmektedir 
(Müslim, "Fiten", 33; Ebu DavGd, "İmare", 

29). Mısır fatih i Amr b. As'ın toprak sa
hiplerine yüklediğ i ferdi ayni vergiler ara
sında 3 irdeb buğday da yer almaktadır 
(Belazür1', s. 216-217; SGil, s. 217). Mı
sır fethedildiğinde 3 ve 6 veybelik irdeb
ler kullanılmaktaydı. 

Diğer ölçü birimleri gibi irdebbin de 
bölgelere, zamana ve ölçülen şeyin cinsi
ne ya da vasfına göre muhtelif değerler 
alması günümüzdeki karşılığının tesbiti
ni zorlaştırmaktadır. İslam hukukçuları , 
vergiler yanında zekat ve fıtır sadakasına 
konu olan irdebbin diğer örfı ve şer! ölçü 
birimleri cinsinden karşılığını belirlemeye 
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çalışınışiarsa da farklı görüşler ileri sür
müşlerdir. İki Kahire irdebbi hacmindeki 
boğa derisinin alacağı ağırlığa "bahar", 
yarım irdeb hacmindeki ölçeğe ise "kan
kal" adı verilirdi. Ali Paşa Mübarek'in bil
dirdiğine göre ı. yüzyılda yaşayan İsken
deriyeli Heran iki farklı metretesten (ma
tar) bahsetmiştir. Metretes irdebbe denk 
bir sıvı ölçü birimidir. Bunlardan Roma 
metretesi 29.218 dm3 , Roma metrete
sine oranı 3:2 olan diğer metretes ise 
42,875 dm3 'tür (el-Mizan, s. 74-75, 83). 

CallnGs'a göre (ö. 200) Mısır irdebbi 5 
modiosa eşitti. IV. yüzyılda yaşayan Epip
hanius, 1 ardeb = 10 büyük gomor (veya 
omer; Gr. yo~op; ibr. lTJY) = 72 xestes 
eşitliğini vermektedir (Epiphanius' Trea
tise on Weights, s. 138). Mısır ölçüsü ir
debbin 72 "sextariorum"a tekabül ettiği
ni belirten İşblliye (Sevi lla) Piskoposu İsi
doro da (ö . 636) Epiphanius'u doğrula
maktadır (Sauvaire, VII [18861. s. 135). 
İsidoro, ayrıca irdebbin 3i Roma modio
suna eşit olduğunu bildirmektedir. Vazqu
ez Queipo'nun Roma modiosu için verdi
ği 8,656 litrelik değer esas alındığında 
3i ve 5 modiosluk irdeblerin hacimleri 
sırasıyla 28,85 litre ve 43,28 litre olarak 
bulunur. İskenderiyeli Didymos da 4,5 
modiosluk bir irdebden bahsetmektedir. 
Bunun her biri 24 "xestes"lik Pontus 
modiosu olduğu düşünülürse yine (4,5 x 
24 =) 1 08'1ik irdebbe ulaşılır. 72 "xestes" 
hacmindeki irdeb 28.85 litre olduğuna 
göre 108 ' lik irdeb (ı 08 x 28,85 7 72 =) 
43,281itre yapar (krş . Ali Paşa Mübarek, 
s. 74, 82, 83 , 90). Queipo, irdeb için 65,2 
veya 66,096 litre olmak üzere iki ayrı de
ğer vermektedir (Sauvaire, VII [ 1886 1. s. 
137) 

Ebu Bekir es-SQII (ö . 335/946 ), Kahire 
irdebbinin 6 veybe buğday alacak hacim
de olduğunu, ağır buğdayın veybesinin 30 
rıtl (= 6 sa '= 7,5 Irak kıstı). hafifininkinin 
ise 27 rıtl çektiğini bildirmektedir (Ede
bü 'l-küttab, s. 217). Buna göre Kahire ir
debbi 180 veya 162 rıtl buğday kaldırır. 
EbQ MansOr ei-Ezherl (ö. 370/980). irdeb
bin kendi memleketi (Bağdat) menası ile 
64 mena değerinde olduğunu belirtmek
tedir (Teh?ibü'l-luga, "rdb" md.). Sauva
ire, Ezherl'nin Tdcü'I-'arus'ta ("rdb" md) 
iktibas edilen bu ifadesinin Muhammed 
M urtaza ez-Zebldl'nin sözü ve dolayısıyla 
Bağdat menasının Vasıt'ta da kullanılan 
Medine menni olduğunu düşünmekle ha
ta etmiştir (JA , VII [ I886 J, s. 14 ı) . İstahrl 
(ö. 346/957). gezdiği bütün İslam coğraf
yasında kullanıldığını bildirdiği Bağdat 

menasım 260 dirhem olarak vermektedir; 

buna göre söz konusu irdeb (64 x 260 x 
3, ı 25 =) 52 kg., yani yaklaşık661itre de
ğerindedir. Muhammed b. Ahmed ei
Makdisl (ö 380/990 ). Kahire irdebbinin 
her biri 15 menalık 6 veybeye (= 90 me
na) eşit hacimde olduğunu kaydetmekte
dir (Af:ısenü't-te~asim, S. 204). Bu mena
nın da 260 dirhem olduğu düşünülürse 
söz konusu irdebbin aldığı buğdayın ağır
lığı 73,125 kg. olur. Ünlü hekim Zehravl'
nin (ö. 400/1 O ı O) verdiği bilgilerden, 1 Ka
hi re irdebbi = 6 veybe = 12 mekkGk = 24 
rub' = 180 rıtl eşitliği elde edilmektedir. 
Onun 18 kıstlık büyük ve 9 kıstlık küçük 
iki farklı veybenin varlığına dair kaydın

dan IV. yüzyılda biri 1 08, diğeri 54 kı st 
hacminde iki irdebbin kullanıldığı anlaşıl
maktadır ( et-Taşri{. ll , 457). Sauvaire, vey
beye ilişkin bu tesbiti irdebbe hamlede
rekyanılmış olmalıdır (JA, Vll [ 18861. s. 
ı 40 ı. Zehravl, ayrıca irdebbin her biri 192 
peygamber müddü hacmindeki 3 müd
ye veya 3 menaya eşdeğer olduğunu da 
belirtmektedir. Buna göre 1 irdeb 576 
peygamber müddüne eşittir. Peygamber 
müddü 171 t dirhem kabul edilirse ir
deb için (576 x ı7ıf x 2,833=) 279,771 
veya (576 x ı7ı fx 3,ı25=) 308,57ki 
logramlık değere ulaşılmaktadır. MahzG
ml'nin ( ö . 585/1 ı 89) aktardığı bilgilerden, 
1 irdeb pirinç = 6 veybe = 96 kadeh = 180 
Cerevl rıtl eşitliği elde edilmektedir (el
Münte~a, s. 29). Bununla Zehravl'nin tes
biti uyuşmaktadır. Cerev'i rıtl 312 dir
hemdir. İbn Fazlullah ei-Ömerl'nin (ö. 

749/1 349) verdiği 1 dirhem = 18 harrGbe, 
1 miskal = 24 harrGbe şeklindeki (Mesa
lik, s. 80-8 ı) eşitliklerden (4,25 x 18 7 24=) 
3, 1875 gramlık örfi dirhem elde edilmek
tedir. Buna göre irdebbin değeri ( = 180 x 
312 x 3,1875 =) 179 kg. olarak bulunur. 
VII. (XIII.) yüzyılın ilk yarısında Kahire ir
debbinin Bağdat karesine eşit olduğu bi
linmektedir (Sacy, ı, 408) . Bağdat karesi 
240 rıtl ağırlığında buğday alacak hacim
dedir (Makdis1', s. ı 45-146). Bağdat rıtlı 
da 1284 dirhem veya 90 miskal çekti 
ğine göre Kahire irdebbi (240 x 128f x 
2,975 = 240 x 90 x 4,25 =) 91,8 kg. ağırlı
ğında buğday kaldırır. Mısır'da Darü'l
hisbe nazırlığı yapan İbnü'r-Rif'a ( ö . 7101 
ı 31 o) kendi devrinde Kahire irdebbinin 6 
veybeye, veybenin ise her biri 1 isa'dan 
daha büyük 4 rub'a eşit olduğunu bildir
mektedir (el-izaf:ı ue't-tibyan, s. 73). Bu
na göre irdeb 32 sa'dan daha büyük de
mektir. Örneri ve Kalkaşendl'nin ( ö. 821/ 
1418) verdiği 1 Kah i re irdebbi = 6 veybe, 
1 veybe = 4 rub'. 1 rub' = 4 küçük Kahire 
kadehi, 1 kadeh = 232 dirhem şeklindeki 
eşitliklerden hareketle Kahire irdebbinin 



vasat buğdaytanesi itibariyle ölçtüğü 
ağırlık ( 6 x 4 x 4 x 232 = 22272 dirhem = 
22272 x 3, ı 875 = ) 70,99 kg. olarak hesap
lanır. Bu irdeb (70,99 x ı 00-:- 7 ı=) 99 litre 
civarında su alır (Mesalik, s. 8 ı: Şub/:ıu'l
a'şa, IV, ı 98). Fransız istilası sırasında 180 
litrelik irdebbin ölçtüğü Yukarı Mısır (Sa
id) buğdayının ağırlığı 129.229, kuzeyde 
üretileninki ise 142.935 kilogramdan iba
retti. Bu iki cins tahıldan her birinin hek
tolitresi sırasıyla 71 ve 79 kilogramdır. 
Hektolitresi 71 kg. olan 264 rıtllık irdeb 
esas alındığında 232 dirhem buğday öl
çen kadehin (232 x ı 00-:- 7 ı =) 326.76 
dirhem su aldığı sonucu çıkar. Buna göre 
kadeh (326, 76 x 3, ı 464 =) 1 .028 litre, 
veybe (ı ,028 x ı 6 =) 16,448 litre ve irdeb 
(ı ,028 x 96 =) 98.699 litre olur. Mısır kır
salında kullanılan 3 veybelik eski Mısır ir
debbi de ( 3 x ı 6, 5 =) 49,5 litredir ( krş. 
Ali Paşa Mübarek, s. 79-80: Sauvaire, VII 
1 ı 886!. s. ı 37). Silvestre deSacy. 1 irdeb 
tahılın ağırlığının Kahire'de 292 livre (lib
re), Reşld'de430 livre (= 210.486 kg) ol
duğunu, Kahire irdebbinin 184,16 litreye 
denk geldiğini söylemektedir (Relation 
de l'Egypte, 1. I 53, 567) 

Kalkaşendl, Mısır'ın bazı bölgelerinde 
11 veybeye ulaşan, hatta bunu aşan ir
debler kullanıldığını ifade etmekte (Şub
J:ıu 'l-a'şa, lll, 441). Makrizl, FeyyCım irdeb
binin 9 veybeye eşit olduğunu bildirmek
tedir ( el-ljıtat, ı. ı O ı). 1.5 Kah i re irdebbi
ne denk gelen bu ölçek. yaklaşık 135 litre
lik hacmiyle (69,6 x 1,5 =) 1 04.4kg. buğ
day ölçer. Örneri'nin verdiği 1 İskenderi
ye irdebbi =8 veybe (= ı-tKahire irdeb
bi) şeklindeki (Mesalik, s. 8 ı) eşitlikten 
(70,99 x ı-t =) 94,65 kilogramlık irdeb 
elde edilmektedir. F. B. Pegolotti (ö. ı 340). 
İskenderiye irdebbinin (ribebe) 5 Kıbrıs 
müddüne (moggio) eşdeğer olduğunu bil
dirmektedir. Moggionun 27.2 kg. buğday 
aldığı düşünülürse 1 İskenderiye irdebbi
nin 136 kg. buğday ölçtüğü sonucu çıkar. 
1470 yılındaki kıtlık üzerine yürürlüğe 
konan tahıl ithal kanunundan 153,329 ki
logramlık bir tahıl irdebbinin varlığı an
laşılmakta. Avrupa kaynaklarında aynı ta
rihlerde 190.35 kilograma eşdeğer ağır
lıkta tahıl alan bir irdebbin bulunduğuna 
işaret edilmektedir. Ayrıca Bartolarneo de 
Paxi'nin verdiği bilgiler. 276,3 kilogram
lık çok daha büyük bir irdebbin mevcudi
yetini göstermektedir (Ashtor, East- West 
Trade, s. 479-480) . Bu irdebbin Zehravl'
nin değindiği 3 müdy değerindeki irdeb 
olması mümkündür. 

Eduard Bernard'a göre 1 irdeb = 6 vey
be = 96 kadeh, 1 veybe = 32-34 İskende
riye rıtlı, 1 İskenderiye rıtlı = 144 dirhem. 

1 dirhem = 64 habbe, 1 dinar = 96 hab
bedir. Bernard. dinarla dirhem arasındaki 
96:64 şeklindeki orantıctan hareketle dir
hemin ağırlığını ( 4. 2 5 x 64 -:- 96 = ) 2.833 
gr. olarak belirler. Buna göre irdebbin 
kaldırdığı buğdayın ağırlığı cinsine göre 
(6x 32 x 144x 2,833=) 78,326kg. veya 
(6x 34x 144x2,833=)83,222kg.gelir. 
Böylece söz konusu irdebbin hacminin 99 
litre civarında olduğu sonucuna varılır. Rıtl 
0.408 kg. olunca 128 rıtllık irdeb ( ı 28 x 

0.408 =) 52,224 kg. veya (52,224 x ı oo-:-
79 =) 66. 1 litreye eşittir. Si rıtllık Pey
gamber Saı (5+ X 0,408 =) 2,176 kg. ta
hı) veya (2, ı 76 x 100-:- 79 =) 2.7541itre su 
kaldırır. Buna göre 24 sil'lık irdeb ( 24 x 
2,754 =) 66.1 litre olur (I-trıtllık müd 
ise ı+ x 0,408 = ). 0.544 kg. tahıl veya 
(0, 544 x ı o o-:- 79 =) 0,6881itre su ölçer. 
Buradan 96 müdlük irdebbin de (96 x 

0,688 =) 66,1 litreye eşitliği bulunur (Ali 
Paşa Mübarek. s. 75-77). Ali Paşa Müba
rek'e göre Dimyat irdebbinin Kahire'nin
kine oranı 36:13 olup hacmi (ı 84 x 36 -:-
1 3 =) 509 ,531itre. yani yaklaşık 8 Ara bl 
irdeb ayarındadır. 99 litrelik irdeb zirau'l
evanlnin kübüne (46,23 = 98,6 dm 3 ) veya 
198 litrelik. yani 2 arşın küblük Kahire 
irdebbinin yarısına eşittir. Kahire irdebbi 
ise 66 litrelik Ara bl irdebbin üç katı hac
mindedir (a.g.e., s. 90). 

Kahire irdebbi 2. 751itrelik saa bölünün
ce 72 sayısı bulunur. 24 sil'lık irdeb 72'
lik Kahire irdebbinin üçte biridir. Kahire 
muhtesibliği de yapan Şafii alimi Ahmed 
b. Muhammed ei-KamCıll (ö. 727/ 1 327) 
zekat nisabının 6 Kahire irdebbi ve 1 
rub'a, saın ise iki kadehe eşit olduğunu 
bildirmektedir. İrdeb 96 kadeh olduğuna 
göre ni sa b miktarı (96 x 6-,1- =) 600 ka
dehtir. V esk 60 sa' olunca 5 vesklik ni sa b 
miktarı 300 saa eşittir. Böylece saın 2 ka
deht=;! eşdeğer olduğu doğrulanmış olmak
tadır. Buna göre 1 kadeh = t sa' = 2. 75 -;-
2 = 1 .375 litre eşitliği elde edilir. Buradan 
( 96 x ı . 3 7 5 =) 132 litrelik irdeb değerine 
ulaşılır ki bu da Kahire irdebbinin %'ü
ne. Arabl irdebbinse iki katına eşittir. 

Abdülbaki b. Yusuf ez-Zürkanl'ye göre 
irdebdeki değişmeyle birlikte onun cin
sinden ni sa b miktarı yeniden ayari ana
gelmiştir. Eskiden 1 O irdebken Kadı Ab
dülvehhilb el-Bağdadl ( ö. 422/l 03 ı) dev
rinde si irdeb, VIII. (XIV.) yüzyılın orta
larında 6,5 irdeb ve 0,5 veybe. kendi ça
ğında ise 4 irdeb ve 1 veybe olarak belir
lenmiştir. Bu son eşitlik XII . (XVIII.) yüz
yılda da devam etmiştir. N isa b miktarının 
300 saa veya 1 O irdebbe eşit olduğuna 
dair bilgiler beraber düşünüldüğünde ir
debbin 30 Saa, yani (66 X 5 7 4=) 82,51it-
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reye karşılık geldiği sonucuna varılır. Çün
kü bu irdebbin 24 sa', yani 661itrelikAra
bl irdebbe oranı 5:4 şeklindedir. Nisab 
miktarı 300 saa veya Bi irdebbe eşit 
olduğuna göre irdeb (300-:- st=) 36 saa 
karşılık gelir. 72 sa' veya 198 litre hac
mindeki Mısır irdebbinin yarısına teka
bül ettiği anlaşılan bu irdebbin değeri 99 
litre olur (a.g.e., s. 91-93). 

İstanbul'dan Mısır beylerbeyi ve def
terdarına gönderilen 991 ( 1583) tarihli 
hükümde, saraya gönderilen pirincin ir
debbinin 12 kile gelmesi adet-i kadlmken 
pirinç emininin irsaliyeyi irdebbi 1 o kile 
hesabıyla yapmaya başladığı belirtilmek
tedir (Altınay, s. 19). Söz konusu kile 20 
okkalık İstanbul kilesi ise 307,872 kilo
gramlık bir irdebbe ulaşır. Anthani us Gon
sales'in 1665 tarihli raporunda belirt
tiğine göre 1 irdeb her biri 8 kadehlik 6 
veybeye eşittir. 1 kadeh 3 rıtl pirinç al
maktadır ki 1 rıtl 160 dirhem yani 0.5 ki
logramdır. 1 litre pirincin 960 gr. geldiği 
kabul edilirse Gonsales'in bildirdiği ka
deh 1,5625 litre olur. irdebse 75 litrelik 
bir hacim ölçüsüne tekabül eder (krş. 
Hinz, s. 39-40). XVIII ve XIX. yüzyıllarda 
hemen hemen her yerde irdebbin hac
mi iki katına çıktı (Sauvaire, VII 1 ı 8861. s. 
137). Hasan b. İbrahim ei-Cebertl'ye gö
re XVIII. yüzyılda 1 Kahire irdebbi her bi
ri 442~ dirhemlik, İbn Abidln'e göre ise 
445~ dirhemlik 96 kadehe eşitti. Birin
ci hesaba göre 1 irdeb (= 96 x 442t= 
42514tdirhem=) 132.857 kg .. ikincisine 
göre ise (96 x 445f= 42788fdirhem =) 
133,714 kg. eder. Bu irdeb de 182 litre 
civarında bir hacme sahiptir. Edward 
William Lane. 1836 yılı civarında irdeb
bin S "bushel"e yani 181,8litreye eşit ol
duğunu belirlemek suretiyle (An Account, 
s. 569) önceki bulguyu doğrulamaktadır. 
Fransız işgali döneminde Mısır'da kul
lanılan dört irdebden bahsedilmektedir. 
Bunlardan 182-184 litrelik Kahire irdeb
bi. eskiden kullanılan ve Endülüs'te "fa
nega" adı verilen 46 litrelik küçük irdeb
bin dört katına eşittir. Yukarı Mısır'daki 

AsyCıt irdebbi 24 rub'luk Kahire irdeb
binin 1-iı- 'i ne , yani (182 x ı1J =) 198,545 
litreye eşittir. 36 rub'luk Reşld ve Man
sCıre irdebbi ise 1.5 Kahire irdebbi. yani 
(ı, 5 x 182 =) 273 litre değerindedir. Re
şld irdebbinin dörtte biri olan 68,25 litre 
ise Arabl irdebbin hacmine yakın bir de
ğerdir (Ali Paşa Mübarek. s. 80, 89: C uno, 
s. 209: Sauvaire. VIII 1886), s. 137). XIX. 
yüzyılda Şam irdebbi 6 İstanbul kilesi ve
ya 120 akkaya (= 153 ,936 kg). Hicaz'ınki 
ise9müddeeşitti(SA,lll , 1572, 1573) 
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Bu farklılıkların yol açtığı karmaşayı 
önlemek için 183S yılında Kahire irdebbi 
standart olarak benimsenmiştir (Cuno, 
s. 209). Nihayet 1892'de yürürlüğe giren 
28 Nisan 1891 tarihli bir genelge ile Mısır 

ölçü sistemi tevhid edilmiştir. Buna göre 
1 irdeb = 6 veybe = 12 kil e= 24 rub' = 48 
melve = 96 kadeh = 192 nısfiye = 384 
rub'a = 768 sümne = 1 S36 harrübe = 
3072 kır at = 198 litre: 1 veybe = 2 kil e= 
331itre; 1 kile = 2 rub' = 16,S litre: 1 rub' = 
2 melve = 8,2S litre: 1 melve = 2 kadeh = 
4, 12S litre: 1 kadeh = 2 nısfiye = 2,062S 
litre: 1 nısfiye = 2 rub'a; 1 ,0312S litre: 1 
rub'a = 2 sümne = O,S 1 S62S: 1 sümne = 
2 harrübe = 0 ,2S7812S: 1 harrübe = 2 
kırat = O, 1289062S: 1 rıtl = 144 dirhem 
= 449,28 gr.: 1 dirhem = 3,12 gramdır 
(Systeme des mesures, s. I 9-20) . Bu ir
debbin hacmi ez-zirau'l -beledlnin kübü
ne (= 58,263 = ı 97,7477 dm 3 ) çokyakındır 

(Mahmoud Bey, I 118731. s. 69, 81-83). 

Çağdaş Mısır'ın 198 litrelik irdebbi 160 
kg. mercimek veya börülce. 1 SS kg. süt
leğen. 1 SO kg . nohut veya bakla, 140 kg. 
yarma veya mısır. 122 kg. keten tohumu. 
120 kg. kuru fasulye, arpa veya susam, 
67,5 kg. kepek ve 4S kg. soğan almakta
dır (daha ayrıntılı bir liste için b k. M. Nec
meddin el-Kürdl, s. 2 I 2-2 I 3). Ashtor'a gö
re ise 1 irdeb buğday Buhayre'de 140,8. 
Said'de 148,3 kilogramdır (EFi İn g. ı. VI, 
ı 19). 
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Iii CENGiZ KALLEK 

IREC MiRZA 
( fjy..-o U- f) 

(1874-1926) 

Kaçarlar dönemi şairlerinden. 
_j 

Tebriz'de doğdu. Kaçar hanedamndan 
Sadrüşşuara Gulam Hüseyin Mirza 'nın 

oğludur. Aka Muhammed Taki, Arif-i İs
fahanl ve Mirza Nasrullah Bahar-ı Şirva

nl'den Arapça ve Farsça: İkbal-i Aştiya
nl'den mantık, felsefe, meanl ve beyan 
dersleri aldı. Tebriz Darülfünunu'na de

vam ettiği yıllarda Fransızca ve Rusça öğ
rendi. On altı yaşında iken evlenen Irec 
Mirza, üç yıl sonra eşinin ve babasının ölü
mü üzerine ailesinin geçimini sağlamak 
amacıyla devlet hizmetine girmek zorun-

lrec Mirza 

da kaldı. Veliaht Muzafferüddin Mirza 
onu bayramlar ve selam törenleri için ka
side yazmakla görevlendirdi. Kendisine 
"fahrü'ş-şuara" lakabını veren Emir-i Ni
zam tarafından daima teşvik edildi. Bir 
ara Kıvamüssaltana ile Avrupa'ya gitti. 
1923 yılına kadar Tebriz, Kirmanşah , Tah
ran , Abade, İsfahan ve Meşhed'de Mali
ye ve Maarif bakanlıklarıyla gümrük teş
kilatma bağlı kuruluşlarda çeşitli görev
lerde bulundu. 28 Şaban 1344 ( 13 Mart 
1926) tarihinde Tahran'da vefat etti ve 
Zahirüddevle Kabristanı 'na defnedildi. 

Gençlik döneminde Ferruhl-yi Sistan I'
nin etkisi altında kalan Irec daha sonra 
Minuçihri, Hakanl-i Şirvanl ve Kaanl-i ŞI
razı tarzında şiirler yazmaya başladı . Ha
yatının son on yılında, vezin ve kafiyede 
klasik şiir kurallarına bağlı kalmakla bir
likte konu itibariyle yeni, sade ve akıcı şi
irler kaleme aldı. Dilde sadeleşme akımı
nı savunan Irec şiirlerinde halk deyimleri 
ve atasözlerini ustaca kullanmıştır. 

Eserleri. 1. Divan. Yaklaşık 4000 beyit 
ihtiva eden eser, önce şairin oğlu Hüsrev 
Mirza'nın mukaddimesiyle birlikte yedi 
küçük kitap halinde yayımianmış (Tahran 
ı 307-1309 h ş . ), daha sonra diğer eserle
riyle beraber Külliyytıt'ın içinde neşre
dilmiştir (Tahran 1342 hş . ). 2. 'Arifname. 
Kaimmakam-ı Perahani'nin Celayirna
me'si tarzındaki mesnevi, hezec bahri
nin "mefallün mefallün feQiün" vezniyle 
yazılmış olup SSO beyitten meydana ge
lir. Şair bu mesneviyi, Ebü'I-Kasım Arif-i 
Kazvinl'nin Meşhed'de verdiği konser sı
rasında Kaçarlar'ı kınayan bir şiir okuma
sı üzerine kaleme almıştır. Kadın hakları, 
çiftçilerin yoksulluğu, ülkedeki kanunsuz
luklar gibi konuların işlendiği eser kısa za
manda yayılmış, bazı kesimlerin büyük 
tepkisini çekmesi şairi güç durumda bı
rakmıştı r. 'Arifname son olarakKülliy
yat içerisinde basılmıştır (Tahran I 342 
hş . ) . 3. Zühre vü Menuçihr. William 
Shakespeare'in Venüs ile Adonis'inin 

manzum tercümesi olup (Tahran, ts.; 
Mehabad ı 336 hş.) tamamlanamamıştır. 

Eser Külliyytıt'ın içinde de yayımlanmış
tır (Tahran 1342 hş.) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

irec Mirza. Külliyat-ı Dfvan, Tahran ı307 hş., 
I-VII; a.mlf., Külliyat, Tahran 1342 hş . ; Reşid Ya
semi, Edebiyyat-ı Mu'aş1r, Tahran ı3ı6/1937, 
s. 23-27; Hadi Hairi, Efkar u Aşar-ılrec, Tahran 
1325/1946; Seyyid Muhammed Bakır Burkai. 
Süf:ıanveran-ı Naml-i Mu'aşır; Tahran ı329/ 
ı950, s. ı6-ı8; Nusretullah Fethi, 'Arif u free, 
Tahran ı333/1954; Gulamrıza Riyazi. free ve 
Nuf;be-i Aşareş, Tahran ı342/1963; Muham
med Ca'fer MahcCıb , Ta/:ıklk der AI; va/ u Aşar 


