
yüksek memurların tayinleri karşılığında 
şaha para vermeleri beklenir, valiliklere 
ve gümrük gibi gelir getiren dairelere en 
çok para verenler tayin edilirdi. Meşruti
yetin ilanıyla Meclis-i Şura-yı Milli ortaya 
çıktı; bakanlar milletvekilleri arasından 
seçiliyordu. 

Ağa Muhammed Şah zamanında Ka
çar ordusunun büyük bir kısmını, çoğun
lukla Türkler'in oluşturduğu yarı munta
zam atlı aşiret kuwetleri meydana geti
riyordu. Bunlar İran ordusunun en baha
dır askerleri sayılırdı. Piyadeler ise daha 
çok köylülerden müteşekkildi; başlıca si
lahları ise tüfekti ve bunun için kendile
rine tüfekçi deniliyordu. İlk zamanlar
da sayıları az olan eğitimli askerlerin de 
önemli kısmını Kaçar gençleri oluşturu
yordu . Daimi ordunun askerleri maaşlı 
iseler de paralarını çok defa vaktinde ala
mazlardı. Kaçar ordusunda modernleş
tirme hareketlerini 1807'de Fransız su
bayları başlatmıştı; fakat ne onlar ne de 
onlardan sonra gelen İngiliz. Avusturya 
ve Rus askeri heyetleri başarı kazanabil
mişlerdir. 185 1'den itibaren yeni kurulan 
darülfünunda subayların eğitimine baş
landıysa da devlet hazinesinin yetersizliği 
yüzünden bu teşebbüs sonuçsuz kaldı. 
Neticede Kaçarlar eğitimli, silahları mü
kemmel ve asker sayısı yüksek daimi bir 
ordu kuramadılaL 

İlk Kaçar hükümdarları zamanında ge
lirler giderleri karşılayabiliyordu; fakat 
Nasırüddin Şah döneminde durum de
ğişti. Halefi Muzafferüddin Şah'ın veziri 
Eminüddevle mali sistemi yeniden dü
zenlemeye çalıştı ve bu arada halkın de
vamlı şikayeti üzerine bakır para teda
vülden kaldırıldı; fakat önemli bir başarı 
sağlanamadı. 1911'de Amerikalı maliyeci 
Morgan Shuster hazinedarbaşı tayin edi
lerek kendisinden mali durumu düzene 
sokması istendiyse de Shuster, Ruslar'ın 
baskısı yüzünden ülkesine dönmek zo
runda kaldı. Gelir kaynaklarının başlıca
larını toprak vergileri, gümrük resimleri, 
esnaf ve tacirlerle hamam ve kervansa
raylardan alınan vergiler, darphane ve 
posta gelirleri oluşturuyordu. XIX. yüzyı
lın sonlarına doğru Avrupa ile ticari mü
nasebetler geliştiği için gümrük gelirleri 
fazlalaşmış ve bunların hepsinin önüne 
geçmişti. Ayrıca "sadirat" denilen fevka
lade vergiler vardı. Gelirler giderleri kar
şılayamadığı için İngilizler ' e ve Ruslar'a 
para karşılığında bazı imtiyazlar verildiği 
gibi onlardan büyük miktarlarda borç pa
ra alınmıştır. Verilen imtiyazların pek ço
ğu uygulanamamış. uygulanabilenler de 

gereğinden geniş tutulmaları sebebiyle 
ülke için çeşitli açılardan sakinealı olmuş
tur. 1901'de verilen imtiyazla İngilizler'in 
sekiz yıl sonra Basra körfezinden 125 mil 
mesafede bol miktarda petrol bulmaları 
hükümetin yüzünü güldürmüşse de J. 
Dünya Savaşı'nın çıkması, İran'ın payına 
düşecek petrol geliriyle sıkıntılarını ha
fifletmesini engellemiştiL 

İran'da iktisadi hayatın dayandığı tarım 
ekonomisi savaşlar ve kötü idarecilerin 
baskısı yüzünden gerilemişti. Toprakların 
çoğu "erbfıb" denilen kişilerin elinde bu
lunuyordu. Şehirlerdeki halkın pek çoğu 
orta sınıfı meydana getiren esnafla ze
naatkarlardan müteşekkildi. Avrupa sa
nayi mamulleri İran'ın iktisadi hayatında 
sarsıcı bir rol oynamışsa da orta sınıfın 
önemini azaltmamıştır. Tacirler ise özel
likle Türkiye ve Hindistan ile kervan tica
reti yapıyorlardı. 1800 yılında imzalanan 
bir antlaşmaya göre İran limanlarında 
oturan İngiliz ve Hint tacirleri gümrük 
vergisi vermekten muaf tutuldular. Rus
lar da Türkmençay Antiaşması ile önem
li imtiyazlar elde ettiler. Rusya ile yapılan 
ticarette ihracat ve ithalat hemen he
men birbirine denkti. Sonuç olarak Avru
pa ülkeleriyle münasebetlerin artması 
ticareti geliştirmiştiL 

Yine Avrupalılar'la münasebetlerin sık
Iaşması neticesinde şer'i mahkemelerin 
yanında sivil (örfi) mahkemeler kuruldu. 
Sivil mahkemelerde devlete karşı işlen
miş suçlara bakılıyordu. Bu dönemde si
vil mahkemelerden başka sadece ticari 
davalara bakan ticaret mahkemeleri de 
kurulmuştur. İran hükümeti. diğer alan
larda olduğu gibi sivil mahkemelerin açıl
masında da Osmanlılar'ı örnek almıştır. 
FethAli Şah zamanında tıp tahsili için Av
rupa'ya öğrenci gönderilmiştir; bu sıra
da kendi hesaplarına gidenler de görül
mekteydi. Aynı dönemde Batı'dan gelen 
misyonerler İran'ın çeşitli şehirlerinde 
okul ve hastahaneler açtılar. Bunun dışın
da dini hüviyetleri olmayan yabancılar 
tarafından özel okullar açıldı. Taki Han'ın 
gayretiyle 1851 yılında kurulan darülfü
nunun hocalarının çoğu Avusturyalılar'

dan oluşmuştu. Burada subaylara ve si
vil öğrencilere tıp, aritmetik, geometri, 
astronomi ve fen dersleri veriliyordu. İlk 
matbaa Tebriz'de kurulmuş ( 1816) ve ön
celikle Veliaht Abbas Mirza'nın Tebriz'
de iken Rusça ve diğer yabancı dillerden 
Farsça'ya tercüme ettirdiği askerlik sa
natıyla ilgili kitaplar basılmıştır. Ruzna
me-i Ve}fayi'-i İttifa}fıye adlı ilk gazete 
de Tahran'da 1850'de yayımlanmıştır. Ka-
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çar Devleti, bünyesinde gerçekleştirdiği 
büyük değişikliklerle modern bir devlet 
olma yoluna girmiş ve bunda Osmanlı
lar'ın Tanzimat hareketlerini örnek alma
sı önemli rol oynamıştır. Bu arada "tan
zimat" kelimesinin "tanzimat-ı hasene" 
şeklinde kullanıldığı görülür. 
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ıiiı FARUK SüMER . 

Kültür ve Medeniyet. Kaçarlar devri, 
gerek kültür gerekse sanat açısından İran 
için bir geçiş dönemi olarak kabul edilir. 
Avrupa'ya gönderilen öğrenciler, telgra
fın gelişi, matbaanın kurulması , Avrupalı 

hocaların öğretiminde darülfünunun 
açılması, ilk gazetenin çıkışı ve Fransızca 
başta olmak üzere yabancı dillerden yapı
lan tercümeler gibi birçok faaliyet bu ge
lişmeyi hızlandırmıştır. Bu dönemde ilan 
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edilen meşrutiyet ise kültür ve sanatta 
da yeni bir değişimin yaşanmasına yol aç
mıştır. 

ilim ve sanatın yaygınlık kazanmasında 
matbaalar son derece etkili oldu. ilk defa 
1816 yılında Tebriz' de, daha sonra sıra
sıyla Tahran, Şiraz, isfahan ve Urmiye'de 
faaliyete geçen matbaalar başta kitaplar 
olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerin 
sayısının hızla çoğalmasını sağladı. 1837'
de Mirza Salih tarafından çıkarılan İsim
siz ilk gazetenin ardından 1851'de Ri'iz
name-i Ve]fiiyi'-i İttifa]fıyye adıyla bi
rincisinin devamı niteliğinde haftalık ikin
ci bir gazete çıkarıldı . Bu iki resmi nitelikli 
gazetenin ardından ülkenin çeşitli şehir
lerinde özel veya resmi birçok gazete ve 
dergi yayımlandı. 

Kaçarlar devrinin edebiyat açısından 
önemi ise bu döneme ait şair ve yazarla
rın eski üsiCıbu denemeleri olmuştur. Ka
çar hanedanının yedi hükümdanndan 
dördünün şiir ve edebiyata ilgi duyması 
ve şiir yazması dönemin edebi çalışmala
rını yönlendirdi. DahaFethAli Şah'ın hü
kümdarlığı sırasında saray şiiri doruğa 
ulaşmıştı . Şihab-ı isfahanl. FürCıgi-i Bis
taml. SürCış-i isfahanl. Kaanl-i Şirazl. Yağ
ma-i Cendeki. Mahmud Han Melikü'ş-şu
ara ve kadın şair Zerrlntac Kurretülayn 
dönemin önde gelen şairleridir. Nesirde 
de münşllerin öne çıktığı görülür. Mal]
zenü'l-inşa, adlı eseriyle Mirza Muham
med ibrahim, Bedayi'-i Nigar ve Keş
fü'l-gara,ib (Risale·i Mecdiyye) adlı ça
lışmasıyla tanınan, aynı zamanda iyi bir 
hattat olan Mecdü'I-Mülk dönemin mün
şllerindendir. Ayrıca Batı ile ilişkiler. ro
man ve tiyatro gibi edebi tü rlerin iran'a 
girmesini sağladı. Batılı tarzda ilk roman 
lfikayat-ı Pir ve Civan adını taşıyor
du. Tiyatronun başlaması ise daha çok 
Maliere'in eserlerinin tercümesiyle ol
muştur. 

Tarih, felsefe ve dinle ilgili kitapların 
yazım ve yayımında da Kaçarlar dönemi 
önemli bir yere sahiptir. Bu dönemin ta
rihi kaynakları arasında sayılan birçok ki
tap telif edilmiştir. Abdürrrezzak Blg'in 
Me,aşir-i Sultani'si, Cihangir Mirza'nın 
bu eseri genişleterek yayımladığı Taril]-i 
Nev'i, Mirza Sadık'ın FethAli Şah döne
mi olaylarını anlattığı Taril]-i Cihan-ara'
sı , Mirza Taki Sipehr'in yazdığı Naşı]J.u't
tevaril] ile bir grup çalışması olan Taril]-i 
Kaçariyye ve Rıza Kulı Han Hidayet'in 
Rav:iatü'ş-şafa-yi Naşıri adlı eseri bun
lar arasında sayılabilir. Taril]-i Tebriz ve 
Munta?am-ı Naşıride bu dönemde ka
leme alınmıştır. Thzkire tarzı kitap telifin-
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de Kaçarlar devrine ait eserler arasında 
Muhammed Sadık'ın Zinetü'l-medayi./:ı'i 
ve Te~kire-iEncümen-i lja]fiin'ı, Rıza 
Kulı Han'ın Mecma'u'l-fuşa]J.a, veRiya
:iü '1- 'arifin'i, ansiklopedik biyografi çalış
ması sayılan ve Nasırüddin Şah'ın emriyle 
bir grup alim tarafından hazırlanan Na
me-i Danişveran zikredilebilir. Ayrıca bu 
tarzda Rav:iatü'l-cennat, Genc-i Daniş 
ve Bustanü's-seya]J.a adlı eserler de bu 
dönemde yazılmıştır. Felsefe alanında 
Molla Sadra ekolünün takipçileri çalışma
larını sürdürmüştür. Man?i'ime-i Sebz
vari ve Enşarü'l-]J.ikem yazarı Molla Ha
di-yi Sebzvarı bu ekolün en iyi temsilcisi
dir. Aka Muhammed Rıza Kumşel, Aka 
Ali Zenzevi ve Mirza Ebü'I-Hasan Cilve dö
nemin diğer filozofları arasında yer alır. 

Kaçarlar döneminin dikkat çeken bir 
başka yönü de siyasi düşünce alanındaki 
yazılarda özellikle Batı tesirinin ortaya çı
kışıdır. Bu türün bilinen ilk eseri Abdülla
tlf MCısavl Şüsterl'nin Tu]].! e tü '1- 'alem 
adlı kitabıdır. Ancak bu tür kitapların ço
ğu yazarlarının Batı'daki görevleri sırasın
da kaleme alındığından seyahat yazıları 
tarzındadır. Mirza Ebu Talib Han'ın Fran
sa, Güney Avrupa ve Osmanlı Devleti top
raklarında gördüklerine dair kaleme aldı
ğı Arapça Mesire Talibi ii biladi Efren
ci'si, Avusturya, Fransa ve ingiltere'ye 
gönderilen AeGdanbaşı Hüseyin Han'ın 
maiyetindeki Abdülfettah Han GermrCı
dl'nin onun izienimlerini kaleme aldığı Se
fername-i Acudanbaşı'sı . Paris büyü
kelçiliği sekreteri Hüseyin Serabi'nin yaz
dığı Mal]zen-i Ve]fiiyi' gibi eserler siyasi 
düşünce içerikli seyahatname özelliği ta
şımaktadır. XIX. yüzyılın ikinci yarısında 
Nasırüddin Şah'ın Avrupa'ya yaptığı se
yahati bir seyyah olarak bizzat rapor et
mesi bu tür kitaplara yaygınlık kazandır
dı. Hacı Plrzade, Mirza Muhammed Hü
seyin Ferahanl. Ferhad Mirza ve Mulnüs
saltana'nın seyahatnameleri bunlar ara
sında dikkat çekici örnekleri oluşturur. 
Ayrıca özellikle yurt dışında bulunan bir
çok devlet ve ilim adamının siyasi yazıları 
da Kaçarlar döneminde etkili olmuştur. 
Bunların en önemlileri, Londra'da çıkar
dığı Kani'in adlı gazeteyle ilgi çeken ve · 
risalelerinde iran'ın Batı medeniyetini be
nimsemesi. hukuk ve adalet alanında re
form yapılması temalarını işleyen devlet 
adamı Nazımüddevle Malkum Han, libe
ral görüşleriyle Kitabçe-i Benefş adlı 
eserin sahibi Mirza Yusuf Han Müsteşa
rüddevle, Mesaiik-i Mu]J.sinin ve Me
sa,ilü'l-]J.ayiıt adlı eserlerin müellifi olup 
uzun süre bulunduğu Rusya'nın etkisin-

· de kalan ve Talibov diye bilinen Mirza Ab
dürrahman Tebrlzl ve Cemaleddln-i Ef
ganl'dir. Nasırüddin Şah'ın kraliyet yayın 
dairesini kurması özellikle yenileşme yo
lunda tarih, coğrafya ve edebiyat alanın
da birçok ilim adamının bir araya gelme
sini sağladı. Daire Mir,atü'l-Büldan, 
Munta?am-ı Naşıri ve Matla'u'ş-şems 
gibi çalışmalar ortaya koymuştur. 

Kaçarlar devrinin hemen başında Feth 
Ali Şah zamanından itibaren iran'da etkin 
bir mimari yapılanma meydana gelmiş
tir. Dönemin en önemli yapıları arasında 
yer alan Kazvin, Zencan, Simnan ve Tah
ran'daki Mescid-i Şah camileriyle dini mi
marinin ve Tahran'daki Gülistan Sarayı, 
Tahran'ın dışında yazlık Kasr-ı Kaçar. Ka
rac'daki Süleymaniye Sar ayı, Tahran- Teb
riz yolu üzerinde Sultaniye Sarayı, Ka
şan'da ilavelerin yapıldığı Bağ-ı Fln ile de 
diğer mimari türünün örnekleri verilmiş
tir. Nasırüddin Şah döneminde Avrupa ile 
olan yakın ilişki mimaride de etkisini gös
termiştir. Bu devrin dini mimarisinin iki 
tipik örneğini Tahran'daki Mescid-i Sipeh
salar ve Şiraz'daki Mescid-i Nasrülmülk 
teşkil eder. Aynı zamanda camilere bitişik 
olarak medreseler, ayrıca Kum ve Meşhed 
gibi dini merkezlerde muhteşem türbe
ler inşa edilmiştir. Meşhed'de imam Rıza. 
Kum'da Fatıma-i Ma'sCıme. Hey'de Ab
dülazlm, Mahan'da Ni'metullah-ı Veli. Şi
raz'da Mlr Muhammed ve Şah-ı Çerağ bu 
türbeler arasında sayılır. Kaçarlar döne
minde şehir girişlerinde yapılan kapılar 
da mimari özelliklere sahiptir. Bunlardan 
Simnan'ın kuzey kapısı Darb-ı KCışk. Tah
ran'daki Dervaze-i Kazvln ve Dervaze-i 
Bağ-ı Milli en güzel örneklerdir. Bunun ya
nında taziyelerin okunduğu yapılar olan 
tekyeler de bu dönemde inşa edilmiştir; 
bunlardan sadece Kirmanşah'taki Mua
vinülmülk Tekyesi ayakta kalmıştır. 
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