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Osmanlý döneminde kullanýlan
bir tür altýn sikke.

˜ ™

Ýlk defa II. Mustafa zamanýnda basýl-
mýþ ve tedavüle çýkmýþ, çok raðbet gör-
düðünden zer-i mahbûb (sevilen altýn) adýy-
la anýlmýþtýr. Bu paranýn, Mýsýr’da basýlan
altýnýn piyasada çoðalýp Ýstanbul’da basý-
lanlarýn azalmasý sebebiyle 1108’de (1696)
çýkarýlan cedîd eþrefî altýnýyla baðlantýlý ol-
duðu anlaþýlmaktadýr. Bu altýn para üze-
rinde padiþah tuðrasý da yer aldýðý için ay-
rýca “yeni tuðralý, cedîd eþrefî, tuðralý” di-
ye adlandýrýlmýþtýr. Edirne ve Ýzmir’de de
darphâneler kurularak yeni sikkenin basý-
mýna önem verildi; çünkü yeni malî ted-
birler çerçevesinde vergi tahsilâtýnýn bu
yeni para üzerinden yapýlmasý kararlaþtý-
rýlmýþtý. Piyasaya çýkan cedîd eþrefî altý-
ný Mýsýr’da da darbedilince bu altýn zer-i
mahbûb olarak anýlmaya baþlandý. III. Ah-
med zamanýnda 1128’de (1716) yarým mis-
kal (12 kýrat = 2,60 gr.) aðýrlýðýnda ve eski
yaldýz altýnlarýndan daha halis 24 ayarýn-
da, 18 mm. çapýnda altýn sikke basýldý. Bu
yeni sikkeye de “Ýstanbul zer-i mahbûbu”

denildi. Bunun eþrefî altýnlarýndan farký
arka yüzündeki darp yerine Kostantiniye
deðil Ýslâmbol yazýlmasýydý. Ýstanbul’da ilk
zer-i mahbûblarýn 1145’te (1732) Hekimoð-
lu Ali Paþa sadâretinde çýkarýldýðýna dair
bilgiler yanlýþtýr. Bu devirde basýlan zer-i
mahbûblarýn yarýmlýklarý da mevcuttur.
Üzerlerindeki yazýlar eþrefîlerin ayný olup
yalnýz burada da Kostantiniye yerine Ýs-
lâmbol yazýlmýþtýr. Bu tarihten sonra Ýslâm-
bol imlâsý bazý altýn ve ekseri meskûkâtta
kullanýldý.

I. Mahmud döneminde basýlan altýnlar
þekil, ayar, vezin ve kýtaca daha öncekilere
benzerse de ayarlarý azaltýldý (binde 952’ye
indirildi). Fýndýk altýnlarý 150 paraya, cedîd
zer-i mahbûblar 110 paraya rayiç buldu.
III. Osman devrinde basýlan zer-i mahbûb-
lar vezin ve ayar bakýmýndan I. Mahmud
zamanýnda basýlanlarla ayný olmakla bir-
likte III. Mustafa zamanýndakilerin ayar-
larý 906’ya düþürüldü. 1184 (1770) yýlýna
kadar zer-i mahbûb 110 paraya (330 ak-
çe), fýndýk altýnlarý da eski fiyatýna yalnýz
5 para eklenerek 155 paraya alýnýp veril-
meye baþlandý. Ancak giderek altýn sik-
keler tedavülden çekilmeye yüz tuttu, alýþ-
veriþler beyaz akçeyle yapýldý, bu durum
fiyatlarda artýþa yol açtý. Altýn paralarýn
eski fiyatýndan daha fazla deðeri olduðu
için hiç kimse bunlarý alýþveriþte kullan-

kerleri cepheye geri döndürmeye çalýþtý.
Hatta elindeki kýlýçla köprünün önüne ge-
lip kaçanlarý engellemek istemesi hayatý-
na mal oldu. Habsburg birlikleri Osmanlý-
lar’ýn kaçýþ yolunu tutarak köprüyü parça-
ladý, nehri geçemeyen askerler neredeyse
tamamen imha edildi.

Avusturya kaynaklarýnda savaþ meyda-
nýnda veya nehre düþerek ölen Osmanlý
askerinin sayýsý 30.000 civarýnda gösteri-
lir. Yaklaþýk 4000 asker de esir düþmüþtü
(Memoirs of Prince Eugen of Savoy, s. 52;
Angeli, s. 111). Bazý Osmanlý kaynaklarýn-
da ise kayýp miktarýnýn 7-8000 dolayýnda
olduðu belirtilir. Sadrazam Elmas Meh-
med Paþa, Koca Câfer Paþa, Anadolu Bey-
lerbeyi Mýsýrlýzâde Vezir Ýbrâhim Paþa, Ada-
na Beylerbeyi Vezir Fazlý Paþa, Diyarbekir
Beylerbeyi Kavukçu Ýbrâhim Paþa, Maraþ
Beylerbeyi Yûnus Paþa, Rumeli Beylerbeyi
Küçük Câfer Paþa, birçok sancak beyi ve
kumandan hayatýný kaybetmiþti (Nusret-
nâme, s. 323; Kantemir, III, 281). Osmanlý
tarafýnýn kayýplarý çok büyük olmamakla
beraber asýl mesele tecrübeli kumandan-
larýn çoðunun savaþ meydanýnda kalma-
sýydý. Müttefik tarafýnda ise yirmi sekiz su-
bay ve 401 er ölmüþ, 133 subay ve 1465
er yaralanmýþtý. 12 Eylül sabahý Habsburg
askerleri Osmanlý ordugâhýna girince ye-
di tuð, 423 sancak, seksen yedi topla bir-
likte Osmanlý ordusunun çok sayýda teç-
hizat ve mühimmatýný ele geçirdi (Ange-
li, s. 111). Nehrin karþýsýndaki ordunun ta-
mamen yok edildiði haberini padiþaha ge-
cenin ilerleyen saatlerinde Bozoklu Mus-
tafa Paþa bildirdi. Gece yarýsý padiþah ota-
ðýnda bir toplantý yapýldý. Burada Avustur-
ya ordusu üzerine yürüme veya Týmýþvar’a
çekilme konularý tartýþýldý. Sonunda Os-
manlý ordusu Týmýþvar’a doðru yola çýktý.
Bazý tarihçiler, Prens Eugen’in üzerlerine
geldiðini öðrenen Osmanlý kuvvetlerinin
nehri geçmek yerine sipere girip savun-
ma yapmýþ olmasý durumunda bu bozgu-
nun yaþanmayacaðýný dile getirmiþlerdir.
Zira Prens Eugen hem donaným olarak ge-
nel bir saldýrýya hazýr deðildi hem de asýl
niyeti Segedin’e yardým ulaþtýrmaktý. Bu
yüzden Zenta “Eugen’in bile beklemediði”
bir zaferdi. 1683’te baþlayan büyük Türk
savaþlarýnýn sonuncusu olan Zenta, Os-
manlýlar’a karþý teþkil edilen mukaddes
ittifakýn önemli bir baþarýsý kabul edilmiþ
ve Batý dünyasýnda büyük bir heyecana yol
açmýþtýr. Bu bozgun ayný zamanda kay-
bedilen topraklarý yeniden kazanma gay-
ret ve düþüncelerinin sonunu getirmiþtir.
1699’da imzalanan Karlofça Antlaþmasý da
bu bozgunun bir neticesidir.

ZER-i MAHBÛB

Zer-i mahbûb örnekleri: III. Osman (1168 Kahire), III. Mus-

tafa (1171 Ýslâmbol), I. Abdülhamid (1187 Ýslâmbol).
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ZER-i MAHBÛB

II. Mahmud’un cülûsunun ikinci yýlýnda
(1809) dýþarýda altýn fiyatlarý yavaþ yavaþ
yükseldiði halde darphânede eski fiyatla
iþlem görmesi zarara yol açmaktaydý. Bu
sebeple Ýstanbul zer-i mahbûbu 6,5 ku-
ruþ, yarýmý 3 kuruþ, Mýsýr’ýnki 5,5 kuruþ,
yarýmý da 110 para deðerinde tutuldu
(Þânîzâde, I, 243; Cevdet, IX, 120). Nisan
1820’de Þam Valisi Süleyman Paþa’ya ya-
zýlan bir emirde Ýstanbul zer-i mahbûbu-
na 8 ve Mýsýr altýnýna 7 kuruþ rayiç takdir
edildi (BA, MD, nr. 238, s. 133). Yine bu dö-
nemde basýlan 1 zer-i mahbûb altýný için
darphâne eminliðinde bulunan Düzoðul-
larý zamanýnda yapým gideri olarak 225
kuruþ, ayar ve perdah için 120 akçe, de-
mirciye de 140 akçe ödenmiþti (TSMA, nr.
E 6363). Sultan Abdülmecid cülûsunun
dördüncü ve beþinci yýllarýnda daha süslü
biçimde 15,5 mm. çapýnda ve 0,85 gr.
aðýrlýðýnda yarým zer-i mahbûblar bastýr-
dý. 1844’te “tashîh-i meskûkât”tan sonra
zer-i mahbûblar tedavülden kaldýrýldý.
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ZERDÂBÎ

(bk. HASANBEY MELÝKZÂDE ZERDÂBÎ).
˜ ™
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ZERDÜÞTÎLÝK

Zerdüþt’ün teblið ettiði,
monoteist bir teoloji içeren

inanç ve düþünce sistemine sahip
ilk dönem Mecûsîliði

(bk. MECÛSÎLÝK).
˜ ™

– —
ZERENC
( ��� )

Ýran’da tarihî bir þehir.
˜ ™

Ýran’ýn doðusunda Afganistan sýnýrýný ke-
sen Hilmend nehrinin sað kýyýsýnda kurul-
muþ olup Zerenc (Zereng) adýný, Hilmend
nehrinin Zereh (Hâmûn) gölüne döküldüðü

geniþ sahaya verilen Grekçe Zarangiana
(Zaranga, Zaranka) ve Eski Farsça Drangia-
na isminden almýþtýr. Kelimenin kökeni ve
mânasý hakkýnda farklý görüþler bulunmak-
la birlikte Eski Farsça’da “deniz, büyük göl,
büyük nehir”, Yeni Farsça’da “daðýn zirve-
si” anlamýna geldiði kaydedilir (ÝA, XIII, 538;
EIr., VII, 536). Zerenc, Sâsânîler devrinde
Sîstan bölgesinin merkeziydi ve mahallî hü-
kümdarlar burada oturuyordu. Zerenc ve
çevresinde Sâsânî hükümdarlarýndan II.
Þâpûr (309-379) ve I. Kavad (488-531) dö-
nemlerine ait paralar bulunmuþtur. V ve VI.
yüzyýllarda burada Sâsânîler’in Bizans’a
karþý desteklediði Nestûrî hýristiyanlarýnýn
bir piskoposluk merkezinin bulunduðu kay-
dedilmektedir (EI2 [Ýng.], XI, 458).

Hz. Ömer döneminde Âsým b. Amr ve
Abdullah b. Umeyr kumandasýndaki Ýslâm
birlikleri Sîstan bölgesine yürüdü (23/644).
Burada maðlûp ettikleri Sâsânî birliklerini
takip ederek Zerenc’i kuþatýnca Zerenc
halkýnýn isteði üzerine belli miktardaki ver-
gi karþýlýðýnda barýþ antlaþmasý yapýldý. Ze-
renc halkýnýn antlaþmayý bozmasý yüzün-
den 30 (650) yýlýnda Basra Valisi Abdullah
b. Âmir tarafýndan Sîstan fetihleriyle gö-
revlendirilen Rebî‘ b. Ziyâd el-Hârisî Ze-
renc’i kuþattý. Þehrin hâkimi Pervîz Rebî‘
ile, her birinin elinde birer altýn kadeh bu-
lunan 2000 köle vermek þartýyla anlaþma
yaptý. Rebî‘, Sîstan bölgesi fetihlerini ta-
mamlayýnca Zerenc’e gitti ve burada iki yýl
kaldý (Belâzürî, s. 554-555). 33 (653) yýlýn-
da Zerenc halký isyan edip müslüman vali-
yi þehirden çýkardý; bunun üzerine Abdul-
lah b. Âmir’in Sîstan valiliðine tayin ettiði
Abdurrahman b. Semüre 8000 kiþilik bir
ordu ile Zerenc’i muhasara etti. Zor du-
rumda kalan þehir halký 2 milyon dirhem
ve 2000 köle vererek müslümanlarla tek-
rar barýþ yaptý. Abdurrahman bölgedeki
diðer þehirleri ele geçirdikten sonra Ze-
renc’e yerleþip Ýslâm’ý yaymaya çalýþtý. An-
cak Abdurrahman Hz. Osman’ýn þehid edil-
mesi üzerine Basra’ya dönünce Zerenc hal-
ký tekrar ayaklandý. Hz. Ali tarafýndan Sîs-
tan’a gönderilen Haseke b. Attâb el-Ha-
batî þehrin merzübaný ile bir anlaþma ya-
parak hâkimiyeti yeniden saðladý (a.g.e.,
s. 556).

Muâviye döneminde tekrar Sîstan vali-
liðine getirilen Abdurrahman b. Semüre
müslümanlar arasýndaki siyasî mücadele-
ler yüzünden ayaklanmýþ olan þehir halký-
ný itaat altýna alýp fetihlerini Kâbil’e kadar
ulaþtýrdý ve Rebî‘ b. Ziyâd bölge valiliðine
gelinceye kadar (46/666) bölgeyi Zerenc
þehrinden yönetti. Bu arada Hasan-ý Bas-
rî, Zerenc’e gelip üç yýl ders verdi. Abdur-

madý. Bunun üzerine zer-i mahbûblarýn
120 ve fýndýk altýnlarýnýn 160 para üzerin-
den alýþveriþte kullanýlmasý için emir ve-
rildi.

I. Abdülhamid döneminde basýlan zer-i
mahbûblar þekil, vezin ve ayar bakýmýn-
dan III. Mustafa zamanýnda basýlanlarýn
aynýdýr. Bu devirde altýn sikke ayarlarýnýn
eski sikke ayarlarýndan daha düþük tutul-
masýna dikkat edildi. Ýstanbul zer-i mah-
bûbunun ayarý 21’dir. Daha önce rayici 120
para iken 140 paraya, Mýsýr zer-i mahbû-
bu ise 120 paraya çýkmýþtý (BA, MD, nr.
184). III. Selim döneminde çýkarýlan zer-i
mahbûblarýn ayarý 17’ye (milyem hesabýy-
la 748) indirildi. Ýstanbul’da basýlan zer-i
mahbûblarýn tek, yarým ve çeyreði, Mýsýr’-
da ise üçlüðü, çiftesi ve çeyreði basýldý.
IV. Mustafa zamanýndaki zer-i mahbûbla-
rýn vezni 2,35 gr., ayarý da eskilerinden
biraz noksandýr. Tedavüldeki rayiçleri 1203
yýlý Muharrem (Ekim 1788) ve Safer ayla-
rýnýn baþýnda (Kasým), Dîvân-ý Hümâyun’-
dan Þam vali ve kadýsýna gönderilen hatt-ý
hümâyunlardan anlaþýldýðýna göre Ýstan-
bul zer-i mahbûbu 5 kuruþ, yarýmý 100
para, Mýsýr zer-i mahbûbu ise 4 kuruþtu
(BA, MD, nr. 204, s. 83, 113). Ayný dönem-
de Ýstanbul zer-i mahbûbu üzerindeki Ýs-
lâmbol kelimesinin yerini tekrar Kostan-
tiniye aldý. Bu durum Abdülmecid zama-
nýna kadar sürdü.

II. Mahmud döneminde basýlan Ýstan-
bul zer-i mahbûbu resim ve süs bakýmýn-
dan iki çeþit olup ilki padiþahýn cülûsunun
birinci yýlýndan altýncý yýlýna kadar, ikincisi
yedinci yýlýndan on ikinci yýlýna kadar olan
dönemde basýldý. Bu altýnlarýn ayarý bin-
de 800 olup yarým ve çeyrekleri de vardý.

Zer-i mahbûb örnekleri: III. Selim (1203 Ýslâmbol), II. Mah-

mud (1223 Kahire)


