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ný örneklerle açýklamýþtýr. Fýkýh konularýna
göre düzenlenen eser, görüþ ayrýlýklarýný
usûl-i fýkýh ve fýkýh kaideleri altýnda ele al-
masý bakýmýndan Debûsî’nin Teßsîsü’n-
na¾ar’ý ile birlikte hilâfiyat türüne yeni
bir boyut kazandýrmýþ, sadece hilâfiyat de-
ðil ayný zamanda kavâid literatürünün de
önemli eserlerinden biri olarak kabul edil-
miþtir. Mukaddimede Abbâsî Halifesi Nâ-
sýr-Lidînillâh’a yaptýðý dualardan Zencânî’-
nin bu eseri Nâsýr-Lidînillâh’ýn vefatýndan
(622/1225) önce kaleme aldýðý anlaþýlmak-
tadýr. Muhammed Edîb Sâlih’in neþrettiði
eserin (Dýmaþk 1382/1962; Beyrut 1398/
1978; Riyad 1420/1999) Davut Ýltaþ tara-
fýndan yapýlan Türkçe tercümesi basým
aþamasýndadýr. 2. Tervî¼u’l-ervâ¼ fî teh-
×îbi’½-Øý¼â¼. Cevherî’nin e½-Øý¼â¼ adlý
kamusunun muhtasarýdýr. Zencânî yap-
týðý muhtasarýn e½-Øý¼â¼’ýn beþte biri ka-
dar bir hacme sahip olduðunu, bunu da
ihtisar ederek onda bire düþürdüðünü ifa-
de eder. Bu ikinci eser bazý yazmalarýnda
MuÅtârü’½-Øý¼â¼, bazýlarýnda Tenš¢¼u’½-
Øý¼â¼ adýyla geçmekte, müellifin asýl adý
deðiþtirmemiþ olabileceði de belirtilmek-
tedir (Hüseyin Nassâr, II, 504). e½-Øý¼â¼’ýn
ilk ve en baþarýlý ihtisarlarýndan kabul edi-
len bu çalýþmayý Abdüsselâm Muhammed
Hârûn ve Ahmed Abdülgafûr Attâr Teh-
×îbü’½-Øý¼â¼ adýyla yayýmlamýþtýr (I-III,
Kahire 1372/1952). Tervî¼u’l-ervâ¼ ise
Muhammed Sâlih Þerîf Askerî tarafýndan
Tahran Üniversitesi Edebiyat ve Ýnsan Bi-
limleri Fakültesi’nde doktora tezi olarak
neþre hazýrlanmýþ (2006), daha sonra da
basýlmýþtýr (I-II, Tahran 2011). 3. Dürerü’l-
³urer ve netâßicü’l-fiker. Müellifin TaÅ-
rîcü’l-fürû£daki atýflarýndan (s. 147, 348)
bu eserin Þâfiî fýkhýna dair olduðu anlaþýl-
maktadýr. 4. es-Si¼rü’l-¼alâl fî ³arâßi-
bi’l-mašål. Bu da Þâfiî fýkhýna dair bir
eserdir (Keþfü’¾-¾unûn, II, 981). 5. Tefsî-
rü’l-Æurßân (Cüveynî, III, 475; Sübkî, VIII,
368).
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Türk mûsikisi usullerinden.˜ ™

Türk mûsikisi usul sisteminde yer alan
120 zamanlý bir usuldür. Beþ ayrý usulün
sýralanmasý ile oluþtuðundan “dizi usuller”
sýnýfýnda yer alan zencir usulü iki çeþittir.
Altmýþ zamanlý diðer çeþit, zaman sayýsý
bakýmýndan bu usulün yarýsý olduðundan
nîm-zencir diye adlandýrýlmýþtýr (bk. NÎM-
ZENCÝR). Zencir usulü çifte düyek (16/4),
fahte (20/4), çember (24/4), devr-i kebîr
(28/4) ve berefþan (32/4) usullerinin kendi
yapýlarý içinde birbirine katýlmasýyla meyda-
na gelir (16 + 20 + 24 + 28 + 32 = 120).

zünden gurura kapýlan Zencânî’nin bütün
görevlerinden alýnarak hapse atýldýðýný,
haksýz yoldan elde ettiði mallarýnýn müsa-
dere edildiðini ve 15.000 dinar ödemeye
mahkûm edildiðini bildirir. Zencânî böyle-
ce bütün servetini kaybedip fakir duruma
düþmüþ, bir müddet sonra da serbest bý-
rakýlmýþtýr (Zehebî, XXIII, 345-346). Ýbnü’n-
Neccâr’ýn bu deðerlendirmesinde akran-
lar arasýnda çekemezlik ihtimali bulun-
makla birlikte söz konusu eleþtiriler hak-
kýnda gerek Zehebî gerekse diðer tabakat
müelliflerinin suskun kalmasý dikkat çeki-
cidir. Ýbnü’n-Neccâr’ýn bahsettiði azil ve
hapis olayýnýn Zencânî’nin Baðdat kadýlku-
dâtlýðýna getirilmesinden önce meydana
gelmesi, buna raðmen Baðdat baþkadýlý-
ðý ve Nizâmiyye ile Müstansýriyye medre-
seleri müderrisliði gibi önemli görevlere
getirilmesi onun ilmî otoritesini göster-
mesi bakýmýndan kayda deðer bir husus-
tur. 646 (1248) yýlýnda Müstansýriyye Med-
resesi’ndeki dört mezhep müderrisinin ve-
zir tarafýndan çaðrýlýp derslerde kendi ki-
taplarýný deðil “teeddüben ve teberrüken”
önceki ulemânýn (meþâyih) eserlerinin oku-
tulmasýnýn istenmesi üzerine Zencânî’nin,
“Onlar ricâl idiyse biz de ricâliz” þeklinde
karþýlýk vermesi de (Kitâbü’l-¥avâdi¦, s.
268) kendisine olan güvenini ve cesareti-
ni ortaya koymaktadýr.

Eserleri. Zehebî Zencânî’nin birçok eser
yazdýðýný belirtmekle birlikte (A£lâmü’n-
nübelâß, XXIII, 346) kaynaklarda ona nis-
bet edilen eserlerin sayýsýnýn beþi geçme-
mesi çoðunun Moðol istilâsýnda yok oldu-
ðunu düþündürmektedir. 1. TaÅrîcü’l-fü-
rû£ £ale’l-u½ûl. Müellifin usulcü ve fakih
kimliðini deðerlendirmeyi mümkün kýlan
elde mevcut yegâne eseridir. Bu eserinde
Zencânî, Þâfiîler ile Hanefîler arasýnda ih-
tilâflý bulunan fýkýh usulü ve fýkýh kaidele-
rini esas alarak her iki mezhebin bu konu-
daki gerekçelerine yer vermiþ, ardýndan bu
kaidelerin fer‘î meselelere uygulanmasý-
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Levhalarýn, yazma kitaplarýn
sayfa kenarlarýna yapýlan,

iç içe geçmiþ
halkalar þeklindeki süsleme

(bk. TEZHÝP).
˜ ™
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Ýran’da hüküm süren bir hânedan
(1751-1794).

˜ ™

Ýran’da XVIII. yüzyýlýn ortalarýna kadar
yedi asýr boyunca hüküm süren Moðol ve
Türk kökenli devletlerin ardýndan ülkede
hâkimiyet kuran Ýran asýllý ilk hânedandýr.
Aslen Ýran’ýn batýsýnda yaþayan Lur kabile-
sinin alt kolu Lekler’e baðlý bir aþiret olan
Zendler’in önceleri, daðlýk Zaðros bölge-
sindeki Hemedan’la Ýsfahan arasýnda bulu-
nan Melâyir ve civarýnda yer alan Perî ve Ke-
mâzân köylerinde yaþadýðý bilinmektedir.
Bu dönemde Zendler iki alt gruba ayrýlmýþ-
tý. Bunlarýn ilki Ýnak Han, Budak Han ve
Mihr Ali Han’ýn liderliklerini yaptýðý Zend-i
Bagýle, diðeri ise Murad Han ve Hudâ Mu-
rad Han’ýn kardeþlerinin baþýnda bulundu-
ðu Zend-i Hazere’dir.

Safevîler’in son dönemlerine kadar kay-
naklarda Zendler’le ilgili herhangi bir bil-
giye rastlanmaz. Adlarýný ilk defa 1720’-
lerde Afganlýlar’ýn Ýran’a hâkim olmaya
baþladýðý sýrada ortaya çýkan karýþýklýklar
esnasýnda duyuran Zendler, bu dönemde
bölgenin stratejik konumundan dolayý za-

man zaman Osmanlý ve Afgan yönetimle-
rinden uzakta baðýmsýz hareket etmeyi
baþardýlar. Bölgedeki otorite boþluðundan
faydalanan Zendler, Nâdir Þah’ýn hüküm-
darlýðýnýn (1736-1747) ilk yýllarýnda Melâyir
ve çevresinde yaðma faaliyetlerinde bu-
lundular. Zendler’i etkisiz hale getirmek
isteyen Nâdir Þah’ýn bu iþ için görevlendir-
diði Baba Han Çavuþlu, Zend lideri Mehdî
Han’a ve beraberindekilere Nâdir Þah’ýn
lutufta bulunacaðýný bildirerek yanýna da-
vet etti. Mehdî Han 400 kadar adamý ile
tuzaða düþürülerek öldürüldü ve mallarý-
na el konuldu. Bunun üzerine kabilenin di-
ðer liderleri, büyük çoðunluðu kadýn ve ço-
cuklardan meydana gelen aþiretleriyle bir-
likte Kuzey Horasan’a çekilip yaklaþýk on
beþ yýl boyunca Derregez vadisi ve Ebî-
verd’de ikamet ettiler. 1160’ta (1747) Nâ-
dir Þah öldürüldüðü sýrada Derregez’deki
Zendler otuz veya kýrk aileden ibaretti.

Zendler’in baþýna geçen Kerim Han’la
kardeþi Sâdýk Han aþirete eski gücünü ka-
zandýrmaya çalýþtýlar. Eski yurtlarý Melâ-
yir’e dönüp hâkimiyet alanlarýný geniþlet-
mek için bölgede yaþayan diðer kabilelerle
mücadeleye giriþtiler. Hemedan Valisi Mihr
Ali Han Tekelü’yü yenerek bölgede büyük
nüfuz kazandýlar. Kerim Han, Gülpâyigân
ve Hânsâr’ý emniyet altýna almak üzere
güneydoðuya ilerlerken Ýsfahan yolunda
Bahtiyârî aþireti lideri Ali Merdan Han’la
temasa geçti ve 1163’te (1750) Ýsfahan’ý
ele geçirmek için yardým isteyen Ali Mer-
dan Han’a destek verdi. Fakat daha son-
ra onunla anlaþmazlýða düþtü ve Ali Mer-
dan Han’ý bertaraf edip Bahtiyârî toprak-
larýna hâkim oldu. Kerim Han, 1751 yýlý-
nýn ilk aylarýnda hiçbir otoritesi kalmayan
Safevî Hükümdarý III. Ýsmâil’in adýna ve-
killik unvanýyla yönetimi ele alarak Zend-
ler’i fiilen Ýran’da iktidara geçirdi. Ardýn-
dan birçok mahallî lider Ýsfahan’a gelip III.
Ýsmâil’e ve Kerim Han’a baðlýlýðýný bildirdi.
Böylece Ýran’da iktidarý meþrû yollardan
ele geçiren Kerim Han, bir yandan ülkede
istikrarý saðlamaya çalýþýrken diðer yan-
dan özellikle Osmanlýlar’la ve Basra kör-
fezinde bulunan Ýngilizler’le yoðun diplo-
matik iliþkiler içerisine girdi. 1763’te Bas-
ra körfezi çevresinde ticarî kolonileri bu-
lunan Ýngilizler’in Doðu Hindistan Þirketi’-
ne ticarî imtiyazlar veren bir antlaþma im-
zaladý. Osmanlýlar’la münasebetlerinde ise
önceden yapýlmýþ antlaþmalara baðlý kal-
dý. Bu çerçevede geliþen iyi iliþkiler saye-
sinde Osmanlý Devleti’nin güvenini kazan-
dý ve Kerim Han’ýn egemenliði Osmanlý
Devleti tarafýndan resmen tanýndý. Kerim
Han 1180 (1766-67) yýlýnda Þîraz’ý baþþehir

Bu beþ çeþit usul on altý zamanlý usul-
le baþlayýp dörder zaman artarak otuz
ikiye kadar birbirine katýlýr ve hepsi 4’lük
mertebede kullanýlýr. Þu halde bu usulün
sadece 120/4’lük ikinci mertebesi kulla-
nýlmýþtýr. Bu usulle ölçülmüþ eserlerin baþ
tarafýna 120/4 yazýldýktan sonra usulü
oluþturan her bir usulün baþýna o usulün
usul rakamý ve onu da meydana getiren
küçük usul veya zamanlar noktalý ölçü çiz-
gisiyle belirtilir; her usulün sonuna düz
bir ölçü çizgisi, 120 zamanýn sonuna da
düz iki ölçü çizgisi çekilmelidir. Zencir usu-
lü peþrev, beste, tevþîh ve kâr ile bazý ilâ-
hilerde kullanýlmakla birlikte peþrev ve
ikinci bestelerde daha az tercih edilmiþtir.
Bu usulle bestelenmiþ eserlerde mýsra ve
terennüm bir usuldür. Mýsra çifte düyek-
le baþlar ve çember sonunda nihayete
erer. Terennüm devr-i kebîr ile baþlar ve
berefþan usulünde mýsraýn sonundan
alýnmýþ bir bölüm tekrar edilir (bu usulle öl-
çülen Hamâmîzâde Ýsmâil Dede Efendi’nin, “Mi-
sâlini ne zemîn ü zaman görmüþtür” mýsraýyla
baþlayan sultânîyegâh bestesinde berefþan
usulü yer almamýþtýr; bu sebeple seksen sekiz
zamanlý olan eserde ayrýca terennümden sonra
mýsra sonunun tekrarý bulunmamaktadýr).

Zeki Mehmed Aða’nýn ferahnâk, Tab‘î
Mustafa Efendi’nin hicaz, Tanbûrî Ýzak’ýn
mâye ve tâhir peþrevleri; Tanbûrî Ýzak’ýn
gülizar makamýnda, “Beste-i zencîr-i zül-
fündür gönül ey dil-rübâ”; Ebûbekir Aða’-
nýn hüseynî makamýnda, “Seninçün hâb-ý
râhat çeþm-i giryânýma düþmandýr”; Hâ-
fýz Post’un uþþak makamýnda, “Bahar gel-
di dahi seyr-i gülþen eylemedik”; Hacý Sâ-
dullah Aða’nýn hüseynî-aþiran makamýnda,
“Azîmetin nerden böyle bî-nikab senin”;
Hamâmîzâde Ýsmâil Dede Efendi’nin þeh-
naz makamýnda, “Açýldý lâle-i zârýn ciðerde
dâð-ý derûn”; Zekâi Dede’nin rast maka-
mýnda, “Cûylarla kûhsârda çaðlardý kûh-
ten”; Ahmet Avni Konuk’un dilkeþîde ma-
kamýnda, “Cemâl-i dil-keþini âfitâba ben-
zettim” mýsraýyla baþlayan besteleri bu
usulle ölçülmüþ eserlerden bazýlarýdýr.

Zend

Kerim Han

ve maiyetini

gösteren

bir minyatür
(Royal
Persian
Paintings:
The Qajar Epoch,
1785-1925
[ed. Layla S. Diba -
Maryam Ekhtiar]
New York 1998,
katalog nr. 25)


