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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)
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ileri sürdü. Siyaseten Ebü’l-Feth ve karde-
þiyle uzlaþýr gibi görünse de onlardan ayrý
hareket etti. Bir süre sonra Muhammed
Han’ý tahttan uzaklaþtýrýp Ebü’l-Feth’in
tahtta kalmasýný saðladý ve yönetimi ele
geçirdi. Öte yandan Kerim Han’ýn kardeþi
Sâdýk Han da saltanat iddiasýyla Basra’-
dan yola çýktý. Ancak Zeki Han’ýn idareyi
ele geçirdiðini öðrenince Kirman’a yönel-
di. Bunu haber alan Zeki Han onu takip
için bir askerî birlik gönderdiyse de bu bir-
lik Sâdýk Han karþýsýnda baþarýlý olamadý.
Bunun üzerine Zeki Han, Sâdýk Han’a sem-
pati duyan Ebü’l-Feth Han’ý zindana attý.
Zeki Han’ýn Haziran 1779’da Ýsfahan’da is-
yan eden Zend hânedanýndan Ali Murad
Han’a karþý çýktýðý seferde maiyeti tarafýn-
dan öldürülmesi Sâdýk Han’ýn Þîraz’a gel-
mesinin önünü açtý. Sâdýk Han yeðeni Ebü’l-
Feth’i zindandan çýkararak tahta oturttu,
devlet iþlerini de kontrolü altýna aldý. Ar-
dýndan Ebü’l-Feth Han’ýn liyakatsizliðini ve
eðlenceye düþkünlüðünü görüp onu taht-
tan indirerek kardeþleriyle birlikte zinda-
na attý. 9 Þâban 1193 (22 Aðustos 1779) ta-
rihinde kendini hükümdar ilân eden Sâ-
dýk Han tahtta hak iddia eden bazý hâne-
dan mensuplarýyla mücadele etmek zo-
runda kaldý. Oðullarýnýn yanlýþ stratejisi ve
Ýsfahan yönetimini elinde bulunduran Zend
Ali Murad Han’ýn üstün savaþ taktikleri Sâ-
dýk Han’ýn hâkimiyeti kaybetmesine yol aç-
tý. 1195’te (1781) Ali Murad Han’ýn kuvvet-
leri Þîraz’a girerek þehri yaðmaladý. Dört
gün sonra Þîraz’a gelen Ali Murad Han þe-
hirde büyük bir merasimle karþýlandý; Sâ-
dýk Han’ý ve oðullarýný ortadan kaldýrýp tah-
ta geçti.

Ali Murad Han, hem Kaçar Aða Muham-
med Han’ý durdurmak hem de ülkenin di-
ðer yerlerinde hâkimiyet saðlamak ama-
cýyla Þîraz’dan ayrýldý. Hazýrladýðý ordu git-

tikçe etkinliklerini arttýran Kaçarlar’ý Sarî
ve Esterâbâd’da maðlûp etti. Ancak dö-
nüþte tedbirsizlik yüzünden ordunun bü-
yük çoðunluðu Elburz daðlarýný geçerken
daðýldý. Kaçarlar üzerine gönderdiði Rüs-
tem Han kumandasýndaki ordu da baþarý-
lý olamadý. Diðer bir Zend lideri Ca‘fer Han
bunu fýrsat bilerek Ýsfahan’a yürüdü. Ýs-
fahan’ý savunmak isteyen Ali Murad Han,
Þubat 1785’te hasta iken çýktýðý seferde
Murçahurt mevkiinde vefat etti. Ali Mu-
rad Han’ýn ölümü hânedaný bir defa da-
ha taht kavgalarýnýn içine sürükledi. Bu
mücadele sonunda en avantajlý durum-
da bulunan Ca‘fer Han, tahta çýktý ve dört
yýl boyunca Þîraz’a hâkim oldu. 1789’da
Zend ailesinden biri tarafýndan zehirlene-
rek öldürüldü. Yerine önce kýsa bir süre
için Sayd Murad Han, sonra Lutf Ali Han
geçti. Yeni hükümdar Lutf Ali Han’ýn ege-
menlik dönemi de (1789-1794) siyasî ra-
kipleri ve hasýmlarýyla mücadele içinde
geçti. Lutf Ali Han, Kaçarlar’a karþý baþa-
rýlý bir mücadele verdi. Uzun süre Þîraz’ý
kuþatan Aða Muhammed Han sonunda
kuþatmayý kaldýrarak Tahran’a döndü.
Zend hâkimiyetine son vermek için hazýr-
lýklarýný tamamlayýp 3 Ramazan 1204 (17
Mayýs 1790) tarihinde Þîraz’a hareket et-
ti. Lutf Ali Han ordusu için Deþtistan böl-
gesindeki aþiret reislerinden destek alma-
ya çalýþtý, fakat arzu ettiði desteði alama-
dý. Haziran 1791’de Fars bölgesinde Perso-
polis yakýnlarýnda Kaçar kuvvetlerine bir
gece baskýný düzenledi. Görünürde baþarý
gösteren Lutf Ali Han, Aða Muhammed’in
kaçtýðý haberinin bir hile olduðunu anlaya-
madý. Kaçarlar bir süre sonra geri dönün-
ce ordusu daðýldý. Aða Muhammed Han
ciddi bir direniþle karþýlaþmadan baþþehir
Þîraz’a girerek hâkimiyeti ele geçirdi (1
Zilhicce 1207 / 10 Temmuz 1793). Mücade-

yaptý. 1187’de (1774) I. Abdülhamid cülû-
sunu bildirmek üzere ünlü þair Sünbülzâ-
de Vehbî’yi elçi olarak Þîraz’a gönderdi. An-
cak Osmanlý-Ýran sýnýrýnda bulunan Ba-
banoðullarý aþiretiyle Zendler arasýnda çý-
kan ihtilâf Osmanlý Devleti ile iliþkilerin bo-
zulmasýna yol açtý ve bozulan iliþkiler çatýþ-
malarý da beraberinde getirdi. 1776’da Ke-
rim Han, kardeþi Sâdýk Han kumandasýn-
daki güçleri Osmanlý hâkimiyetindeki Bas-
ra üzerine göndererek þehre hâkim olunca
Osmanlý Devleti Ýran’a savaþ açtý. Basra üç
yýl boyunca Zendler’in elinde kaldý. 1192’-
de (1778) Kerim Han, Osmanlýlar’a karþý
Ruslar’la ittifak yaptý. Ancak bu ittifak Ke-
rim Han’ýn vefatý üzerine (Mart 1779) so-
nuçsuz kaldý. Kerim Han’ýn ölümünün ar-
dýndan Sâdýk Han Ýran’a döndü ve Basra
yeniden Osmanlý hâkimiyetine girdi.

Horasan dýþýnda Ýran’da yaklaþýk yirmi
sekiz yýl âdil bir yönetim sergileyen Kerim
Han’ýn vefatýndan hemen sonra taht kav-
galarý baþladý. Bu yüzden naaþý üç gün bo-
yunca ortada kaldý. Nihayet büyük oðlu
Ebü’l-Feth Han güçlü bir grubun desteðiy-
le tahta çýktý. Ailenin diðer bir grubu da
Kerim Han’ýn öbür oðlu Muhammed Han’ý
vekil ilân etti. Ardýndan iki kardeþ ortak bir
yönetim üzerinde anlaþma saðladýlar. Bu
esnada Ebü’l-Feth Han’a muhalif olan Zend
hânedanýnýn Budak Han kolundan Zeki Han
tahtýn gerçek sahibinin kendisi olduðunu
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Zend Ali Murad Han’ý tahtýnda tasvir eden bir minyatür (Ber-
lin Museum für Islamische Kunst, nr. B. 125)

Þîraz’da Þâh-ý Çerað ve Medrese-i Han – Ýran
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miþtir. Ýmamzâde Mîr Hamza’nýn hanka-
hýný ve kutsal ziyaret yerlerinden sayýlan
Þâh-ý Çerâð’ý tamir ettirmiþ, sonralarý Med-
rese-i Han olarak anýlan bir medrese yap-
týrmýþtýr. Ýmar ve kültür faaliyetleri baþþe-
hir Þîraz’da yoðunlaþmýþtý. Kerim Han za-
manýnda Þîraz’ýn etrafý surlarla çevrilmiþti
ve surlar üzerinde Bâðþâh, Þah Mîr Ham-
za, Sa‘dî, Kassâbhâne, Þah Dâî, Kâzerûn
kapýlarý bulunmaktaydý. Bu dönemde in-
þa edilen diðer yapýlar arasýnda Erg-i Ke-
rîm Han (Kerim Han Zend Kalesi), Divanha-
ne, Tophane meydaný, Bâzâr-ý Vekîl, Mes-
cid-i Vekîl ve Hammâm-ý Vekîl’i saymak
mümkündür. Kerim Han’ýn Þîraz’da yap-
týrdýðý eserler daha sonra Binâhâ-yý Kerîm
Hânî, Mecmûa-i Vekîl ve Zendiyye adýyla
meþhur olmuþtur. Kerim Han, Þîraz’da þi-
þe ve çini atölyeleri kurdurmuþ, onun za-
manýnda Þîraz önemli bir kültür ve tica-
ret þehri haline gelmiþtir. Zendler döne-
minde minyatür ve nakkaþlýk büyük bir ge-
liþme göstermiþtir. Dönemin meþhur min-
yatürcüsü Ali Eþref bu alanda öne çýkmak-
tadýr.
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Ebü’l-Muzaffer (Ebü’l-Cûd)
el-Melikü’l-Mansûr

eþ-Þehîd Ýmâdüddîn Zengî
b. Aksungur b. Abdillâh

(ö. 541/1146)

Zengîler’in kurucusu
ve ilk hükümdarý

(1127-1146).˜ ™

477 (1084) veya 480 (1087) yýlýnda Ha-
lep’te dünyaya geldi. Babasý Sabyu boyun-
dan Ýl-Turgan oðlu Kasîmüddevle Aksun-
gur, Sultan Alparslan zamanýnda Selçuk-
lu Devleti’nin hizmetine girmiþti. Aksun-
gur, Sultan Melikþah’ýn ölümünden sonra
baþlayan taht mücadeleleri sýrasýnda baþ-
langýçta hizmetine girdiði Tutuþ’u terke-
dip Berkyaruk’un safýna geçti. Ancak Tu-
tuþ tarafýndan maðlûp edildi ve öldürül-
dü. Babasý öldüðünde on veya yedi yaþla-
rýnda olan tek oðlu Ýmâdüddin, Halep Ka-
lesi’nde bulunuyordu. Musul Emîri Kürbo-
ða “kardeþimin oðlu” dediði Ýmâdüddin’i
himayesine alýp Musul’a getirdi. Ýmâdüd-

leyi sürdüren Lutf Ali Han, Bam þehri emî-
ri Cihangir Han ve Nermâþîr Emîri Muham-
med Han ile yaptýðý iþ birliði neticesinde
meydana getirdiði güçlü bir orduyla Kir-
man’a hücum edip þehri ele geçirdi (Þâ-
ban 1208 / Mart 1794). Burada kendini ye-
niden hükümdar ilân ederek adýna hutbe
okutup para bastýrdý. Ancak hâkimiyeti
uzun sürmedi. Aða Muhammed Han or-
dusuyla Kirman’a gelip onu maðlûp etti.
Bam þehrine sýðýnan Lutf Ali Han mih-
mandarýnýn ihanetine uðrayarak Aða Mu-
hammed Han’a teslim edildi. Lutf Ali Han’ýn
öldürülmesiyle (Cemâziyelâhir 1209 / Ara-
lýk 1794) Zend hânedaný tarihe karýþtý. Hâ-
nedana mensup birkaç aile bugün Kirman-
þah’ýn güneydoðusundaki Dorâ-ferâmâm
bölgesinde yaþamaktadýr.

Zend Devleti geliþmiþ bürokratik bir ya-
pýya sahipti. Hükümdar konumundaki “ve-
kil”e yardýmcý olan bir vezir bulunmaktay-
dý. Devlet iþlerinin yürütülmesi için çeþitli
makamlar ihdas edilmiþti. Müstevfîler ma-
lî iþlere bakmakta ve bir nevi maliye nâ-
zýrlýðý görevini icra etmekteydi. Teþrifat ve
asayiþ görevlerini üstlenen eþik aðasý Zend-
ler’den önceki dönemlerde de mevcuttu.
Haremdeki dâhilî iþler yanýnda eþik aðala-
rýnýn baþka görevleri de vardý. Kerim Han
eþik aðasý Hudâ Murad Han’ý Kirman ser-
darlýðýna tayin etmiþti. Darphânelerde va-
zifeli “muayyirü’l-memâlik” para basýmý,
para ayarý ve parayla ilgili diðer iþlerin yü-
rütülmesinden sorumluydu. Bu dairede
“darrâbbaþý” ve “zergerbaþý” adlý iki görev-
li daha vardý. Devletin ülke içindeki yazýþ-
malarýný hazýrlayýp yerine ulaþtýrmakla va-
zifeli “münþi’l-memâlik” ve “sâhib-kalem-
dân” yine ayný dairede çalýþmaktaydý. Zend-
ler döneminde vezirin yokluðunda iþler “ve-
ka‘-nigâr” tarafýndan yürütülmekteydi. Bu
görevi üstlenenler zamanla divan toplan-
týlarýnýn tanzimi ve müzakerelerin kaydýy-
la uðraþmýþtýr. Elçilerle heyetleri aðýrlayan
ve hükümet sözcülüðü yapan makam el-
çibaþýlýktý. Ýdarî kadroda kaþýkçýbaþý, ha-
dýmbaþý ve “mîr-þeb” gibi makamlar da
vardý. Zendler’de ordu düzenli birliklerin
yanýnda düzensiz kuvvetlerden oluþmak-
taydý. Piyadeler, çoðunlukla kabile reisi ve-
ya vilâyetin en üst makamýnda bulunan
kiþinin fermanýyla toplanýp savaþa gönde-
rilmekte, savaþ sonrasý daðýlmaktaydý. Or-
dudaki rütbeler onbaþý (deh-bâþý), yüzbaþý
(sad-bâþý) ve binbaþý (hezâr-bâþý) þeklindey-
di. Zend Devleti’nin merkezinde hüküme-
tin tayin ettiði þeyhülislâm yer almaktay-
dý. Kerim Han bastýrdýðý paralarda on iki
imamýn adýný zikretmiþ, Þîraz’ýn her bir ma-
hallesine on iki imamdan birinin adýný ver-

Þîraz’da

Erg-i Kerîm Han –

Ýran


