ZENCÝR

Bu beþ çeþit usul on altý zamanlý usulle 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 kullanýlmýþtýr. 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 çizgisiyle belirtilir; her usulün sonuna düz
bir ölçü çizgisi, 120 zamanýn sonuna da
düz iki ölçü çizgisi çekilmelidir. Zencir usulü peþrev, beste, tevþîh ve kâr ile bazý ilâhilerde kullanýlmakla birlikte peþrev ve
ikinci bestelerde daha az tercih edilmiþtir.
Bu usulle bestelenmiþ eserlerde mýsra ve
terennüm bir usuldür. Mýsra çifte düyekle baþlar ve çember sonunda nihayete
erer. Terennüm devr-i kebîr ile baþlar ve
berefþan usulünde mýsraýn sonundan
alýnmýþ bir bölüm tekrar edilir (bu usulle ölçülen Hamâmîzâde Ýsmâil Dede Efendi’nin, “Misâlini 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 zülfündür gönül ey dil-rübâ”; Ebûbekir Aða’nýn hüseynî makamýnda, “Seninçün hâb-ý
râhat çeþm-i giryânýma düþmandýr”; Hâfýz Post’un uþþak makamýnda, “Bahar geldi dahi seyr-i gülþen eylemedik”; Hacý Sâdullah Aða’nýn hüseynî-aþiran makamýnda,
“Azîmetin nerden böyle bî-nikab senin”;
Hamâmîzâde Ýsmâil Dede Efendi’nin þehnaz makamýnda, “Açýldý lâle-i zârýn ciðerde
dâð-ý derûn”; Zekâi Dede’nin rast makamýnda, “Cûylarla kûhsârda çaðlardý kûhten”; Ahmet Avni Konuk’un dilkeþîde makamýnda, “Cemâl-i dil-keþini âfitâba benzettim” mýsraýyla baþlayan besteleri bu
usulle ölçülmüþ eserlerden bazýlarýdýr.
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Ýran’da hüküm süren bir hânedan
(1751-1794).
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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 kabilesinin alt kolu Lekler’e baðlý bir aþiret olan
Zendler’in önceleri, daðlýk Zaðros bölgesindeki Hemedan’la Ýsfahan arasýnda bulunan Melâyir ve civarýnda yer alan Perî ve Kemâzân köylerinde yaþadýðý bilinmektedir.
Bu dönemde Zendler iki alt gruba ayrýlmýþtý. Bunlarýn ilki Ýnak Han, Budak Han ve
Mihr Ali Han’ýn liderliklerini yaptýðý Zend-i
Bagýle, diðeri ise Murad Han ve Hudâ Murad Han’ýn kardeþlerinin baþýnda bulunduðu Zend-i Hazere’dir.
Safevîler’in son dönemlerine kadar kaynaklarda Zendler’le ilgili herhangi bir bilgiye 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-

Zend
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man zaman Osmanlý ve Afgan yönetimlerinden uzakta baðýmsýz hareket etmeyi
baþardýlar. Bölgedeki otorite boþluðundan
faydalanan Zendler, Nâdir Þah’ýn hükümdarlýðýnýn (1736-1747) ilk yýllarýnda Melâyir
ve çevresinde yaðma faaliyetlerinde bulundular. Zendler’i etkisiz hale getirmek
isteyen Nâdir Þah’ýn bu iþ için görevlendirdiði Baba Han Çavuþlu, Zend lideri Mehdî
Han’a ve beraberindekilere Nâdir Þah’ýn
lutufta bulunacaðýný bildirerek yanýna davet etti. Mehdî Han 400 kadar adamý ile
tuzaða düþürülerek öldürüldü ve mallarýna el konuldu. Bunun üzerine kabilenin diðer liderleri, büyük çoðunluðu kadýn ve çocuklardan meydana gelen aþiretleriyle birlikte Kuzey Horasan’a çekilip yaklaþýk on
beþ yýl boyunca Derregez vadisi ve Ebîverd’de ikamet ettiler. 1160’ta (1747) Nâdir Þah öldürüldüðü sýrada Derregez’deki
Zendler otuz veya kýrk aileden ibaretti.
Zendler’in baþýna geçen Kerim Han’la
kardeþi Sâdýk Han aþirete eski gücünü kazandýrmaya çalýþtýlar. Eski yurtlarý Melâyir’e dönüp hâkimiyet alanlarýný geniþletmek 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 Merdan Han’a destek verdi. Fakat daha sonra onunla anlaþmazlýða düþtü ve Ali Merdan Han’ý bertaraf edip Bahtiyârî topraklarýna hâkim oldu. Kerim Han, 1751 yýlýnýn ilk aylarýnda hiçbir otoritesi kalmayan
Safevî Hükümdarý III. Ýsmâil’in adýna vekillik unvanýyla yönetimi ele alarak Zendler’i fiilen Ýran’da iktidara geçirdi. Ardýndan 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 yandan özellikle Osmanlýlar’la ve Basra körfezinde bulunan Ýngilizler’le yoðun diplomatik iliþkiler içerisine girdi. 1763’te Basra körfezi çevresinde ticarî kolonileri bulunan Ýngilizler’in Doðu Hindistan Þirketi’ne ticarî imtiyazlar veren bir antlaþma imzaladý. Osmanlýlar’la münasebetlerinde ise
önceden yapýlmýþ antlaþmalara baðlý kaldý. Bu çerçevede geliþen iyi iliþkiler sayesinde Osmanlý Devleti’nin güvenini kazandý ve Kerim Han’ýn egemenliði Osmanlý
Devleti tarafýndan resmen tanýndý. Kerim
Han 1180 (1766-67) yýlýnda Þîraz’ý baþþehir
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Zend Ali Murad Han’ý tahtýnda tasvir eden bir minyatür (Berlin Museum für Islamische Kunst, nr. B. 125)

yaptý. 1187’de (1774) I. Abdülhamid cülûsunu bildirmek üzere ünlü þair Sünbülzâde Vehbî’yi elçi olarak Þîraz’a gönderdi. Ancak Osmanlý-Ýran sýnýrýnda bulunan Babanoðullarý aþiretiyle Zendler arasýnda çýkan ihtilâf Osmanlý Devleti ile iliþkilerin bozulmasýna yol açtý ve bozulan iliþkiler çatýþmalarý da beraberinde getirdi. 1776’da Kerim Han, kardeþi Sâdýk Han kumandasýndaki güçleri Osmanlý hâkimiyetindeki Basra 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 Kerim Han’ýn vefatý üzerine (Mart 1779) sonuçsuz kaldý. Kerim Han’ýn ölümünün ardýndan 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 kavgalarý baþladý. Bu yüzden naaþý üç gün boyunca ortada kaldý. Nihayet büyük oðlu
Ebü’l-Feth Han güçlü bir grubun desteðiyle 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

ileri sürdü. Siyaseten Ebü’l-Feth ve kardeþiyle 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 yöneldi. Bunu haber alan Zeki Han onu takip
için bir askerî birlik gönderdiyse de bu birlik Sâdýk Han karþýsýnda baþarýlý olamadý.
Bunun üzerine Zeki Han, Sâdýk Han’a sempati duyan Ebü’l-Feth Han’ý zindana attý.
Zeki Han’ýn Haziran 1779’da Ýsfahan’da isyan eden Zend hânedanýndan Ali Murad
Han’a karþý çýktýðý seferde maiyeti tarafýndan öldürülmesi Sâdýk Han’ýn Þîraz’a gelmesinin önünü açtý. Sâdýk Han yeðeni Ebü’lFeth’i zindandan çýkararak tahta oturttu,
devlet iþlerini de kontrolü altýna aldý. Ardýndan Ebü’l-Feth Han’ýn liyakatsizliðini ve
eðlenceye düþkünlüðünü görüp onu tahttan indirerek kardeþleriyle birlikte zindana attý. 9 Þâban 1193 (22 Aðustos 1779) tarihinde kendini hükümdar ilân eden Sâdýk Han tahtta hak iddia eden bazý hânedan mensuplarýyla mücadele etmek zorunda kaldý. Oðullarýnýn yanlýþ stratejisi ve
Ýsfahan yönetimini elinde bulunduran Zend
Ali Murad Han’ýn üstün savaþ taktikleri Sâdýk Han’ýn hâkimiyeti kaybetmesine yol açtý. 1195’te (1781) Ali Murad Han’ýn kuvvetleri Þîraz’a girerek þehri yaðmaladý. Dört
gün sonra Þîraz’a gelen Ali Murad Han þehirde büyük bir merasimle karþýlandý; Sâdýk Han’ý ve oðullarýný ortadan kaldýrýp tahta geçti.
Ali Murad Han, hem Kaçar Aða Muhammed Han’ý durdurmak hem de ülkenin diðer yerlerinde hâkimiyet saðlamak amacýyla Þîraz’dan ayrýldý. Hazýrladýðý ordu git-

tikçe etkinliklerini arttýran Kaçarlar’ý Sarî
ve Esterâbâd’da maðlûp etti. Ancak dönüþte tedbirsizlik yüzünden ordunun büyük çoðunluðu Elburz daðlarýný geçerken
daðýldý. Kaçarlar üzerine gönderdiði Rüstem Han kumandasýndaki ordu da baþarýlý olamadý. Diðer bir Zend lideri Ca‘fer Han
bunu fýrsat bilerek Ýsfahan’a yürüdü. Ýsfahan’ý savunmak isteyen Ali Murad Han,
Þubat 1785’te hasta iken çýktýðý seferde
Murçahurt mevkiinde vefat etti. Ali Murad Han’ýn ölümü hânedaný bir defa daha taht kavgalarýnýn içine sürükledi. Bu
mücadele sonunda en avantajlý durumda bulunan Ca‘fer Han, tahta çýktý ve dört
yýl boyunca Þîraz’a hâkim oldu. 1789’da
Zend ailesinden biri tarafýndan zehirlenerek öldürüldü. Yerine önce kýsa bir süre
için Sayd Murad Han, sonra Lutf Ali Han
geçti. Yeni hükümdar Lutf Ali Han’ýn egemenlik dönemi de (1789-1794) siyasî rakipleri ve hasýmlarýyla mücadele içinde
geçti. Lutf Ali Han, Kaçarlar’a karþý baþarýlý bir mücadele verdi. Uzun süre Þîraz’ý
kuþatan Aða Muhammed Han sonunda
kuþatmayý kaldýrarak Tahran’a döndü.
Zend hâkimiyetine son vermek için hazýrlýklarýný tamamlayýp 3 Ramazan 1204 (17
Mayýs 1790) tarihinde Þîraz’a hareket etti. Lutf Ali Han ordusu için Deþtistan bölgesindeki aþiret reislerinden destek almaya çalýþtý, fakat arzu ettiði desteði alamadý. Haziran 1791’de Fars bölgesinde Persopolis yakýnlarýnda Kaçar kuvvetlerine bir
gece baskýný düzenledi. Görünürde baþarý
gösteren Lutf Ali Han, Aða Muhammed’in
kaçtýðý haberinin bir hile olduðunu anlayamadý. Kaçarlar bir süre sonra geri dönünce ordusu daðýldý. Aða Muhammed Han
ciddi bir direniþle karþýlaþmadan baþþehir
Þîraz’a girerek hâkimiyeti ele geçirdi (1
Zilhicce 1207 / 10 Temmuz 1793). Mücade-
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leyi sürdüren Lutf Ali Han, Bam þehri emîri Cihangir Han ve Nermâþîr Emîri Muhammed Han ile yaptýðý iþ birliði neticesinde
meydana getirdiði güçlü bir orduyla Kirman’a hücum edip þehri ele geçirdi (Þâban 1208 / Mart 1794). Burada kendini yeniden hükümdar ilân ederek adýna hutbe
okutup para bastýrdý. Ancak hâkimiyeti
uzun sürmedi. Aða Muhammed Han ordusuyla Kirman’a gelip onu maðlûp etti.
Bam þehrine sýðýnan Lutf Ali Han mihmandarýnýn ihanetine uðrayarak Aða Muhammed Han’a teslim edildi. Lutf Ali Han’ýn
öldürülmesiyle (Cemâziyelâhir 1209 / Aralýk 1794) Zend hânedaný tarihe karýþtý. Hânedana mensup birkaç aile bugün Kirmanþah’ýn güneydoðusundaki Dorâ-ferâmâm
bölgesinde yaþamaktadýr.
Zend Devleti geliþmiþ bürokratik bir yapýya sahipti. Hükümdar konumundaki “vekil”e yardýmcý olan bir vezir bulunmaktaydý. Devlet iþlerinin yürütülmesi için çeþitli
makamlar ihdas edilmiþti. Müstevfîler malî iþlere bakmakta ve bir nevi maliye nâzýrlýðý görevini icra etmekteydi. Teþrifat ve
asayiþ görevlerini üstlenen eþik aðasý Zendler’den önceki dönemlerde de mevcuttu.
Haremdeki dâhilî iþler yanýnda eþik aðalarýnýn baþka görevleri de vardý. Kerim Han
eþik aðasý Hudâ Murad Han’ý Kirman serdarlýðýna tayin etmiþti. Darphânelerde vazifeli “muayyirü’l-memâlik” para basýmý,
para ayarý ve parayla ilgili diðer iþlerin yürütülmesinden sorumluydu. Bu dairede
“darrâbbaþý” ve “zergerbaþý” adlý iki görevli daha vardý. Devletin ülke içindeki yazýþmalarýný hazýrlayýp yerine ulaþtýrmakla vazifeli “münþi’l-memâlik” ve “sâhib-kalemdân” yine ayný dairede çalýþmaktaydý. Zendler döneminde vezirin yokluðunda iþler “veka‘-nigâr” tarafýndan yürütülmekteydi. Bu
görevi üstlenenler zamanla divan toplantýlarýnýn tanzimi ve müzakerelerin kaydýyla uðraþmýþtýr. Elçilerle heyetleri aðýrlayan
ve hükümet sözcülüðü yapan makam elçibaþýlýktý. Ýdarî kadroda kaþýkçýbaþý, hadýmbaþý ve “mîr-þeb” gibi makamlar da
vardý. Zendler’de ordu düzenli birliklerin
yanýnda düzensiz kuvvetlerden oluþmaktaydý. Piyadeler, çoðunlukla kabile reisi veya vilâyetin en üst makamýnda bulunan
kiþinin fermanýyla toplanýp savaþa gönderilmekte, savaþ sonrasý daðýlmaktaydý. Ordudaki rütbeler onbaþý (deh-bâþý), yüzbaþý
(sad-bâþý) ve binbaþý (hezâr-bâþý) þeklindeydi. Zend Devleti’nin merkezinde hükümetin tayin ettiði þeyhülislâm yer almaktaydý. Kerim Han bastýrdýðý paralarda on iki
imamýn adýný zikretmiþ, Þîraz’ýn her bir mahallesine on iki imamdan birinin adýný ver258

miþtir. Ýmamzâde Mîr Hamza’nýn hankahýný ve kutsal ziyaret yerlerinden sayýlan
Þâh-ý Çerâð’ý tamir ettirmiþ, sonralarý Medrese-i Han olarak anýlan bir medrese yaptýrmýþtýr. Ýmar ve kültür faaliyetleri baþþehir Þîraz’da yoðunlaþmýþtý. Kerim Han zamanýnda Þîraz’ýn etrafý surlarla çevrilmiþti
ve surlar üzerinde Bâðþâh, Þah Mîr Hamza, Sa‘dî, Kassâbhâne, Þah Dâî, Kâzerûn
kapýlarý bulunmaktaydý. Bu dönemde inþa edilen diðer yapýlar arasýnda Erg-i Kerîm Han (Kerim Han Zend Kalesi), Divanhane, Tophane meydaný, Bâzâr-ý Vekîl, Mescid-i Vekîl ve Hammâm-ý Vekîl’i saymak
mümkündür. Kerim Han’ýn Þîraz’da yaptýrdýðý eserler daha sonra Binâhâ-yý Kerîm
Hânî, Mecmûa-i Vekîl ve Zendiyye adýyla
meþhur olmuþtur. Kerim Han, Þîraz’da þiþe ve çini atölyeleri kurdurmuþ, onun zamanýnda Þîraz önemli bir kültür ve ticaret þehri haline gelmiþtir. Zendler döneminde minyatür ve nakkaþlýk büyük bir geliþme göstermiþtir. Dönemin meþhur minyatürcüsü Ali Eþref bu alanda öne çýkmaktadýr.
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Zengîler’in kurucusu
ve ilk hükümdarý
(1127-1146).
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477 (1084) veya 480 (1087) yýlýnda Halep’te dünyaya geldi. Babasý Sabyu boyundan Ýl-Turgan oðlu Kasîmüddevle Aksungur, Sultan Alparslan zamanýnda Selçuklu Devleti’nin hizmetine girmiþti. Aksungur, Sultan Melikþah’ýn ölümünden sonra
baþlayan taht mücadeleleri sýrasýnda baþlangýçta hizmetine girdiði Tutuþ’u terkedip Berkyaruk’un safýna geçti. Ancak Tutuþ tarafýndan maðlûp edildi ve öldürüldü. Babasý öldüðünde on veya yedi yaþlarýnda olan tek oðlu Ýmâdüddin, Halep Kalesi’nde bulunuyordu. Musul Emîri Kürboða “kardeþimin oðlu” dediði Ýmâdüddin’i
himayesine alýp Musul’a getirdi. Ýmâdüd-

