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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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Ýran’da tarihî bir þehir.
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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)
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nüfusa ve mâmur bir yapýya sahip olan
þehir varoþlar (rabaz) ve asýl þehir (medine-
þehristan) olarak iki bölümden meydana ge-
lir. Her iki bölümün etrafý müstahkem sur-
larla çevrilmiþ olup bu surlardan þehre gös-
teriþli kapýlardan girilmekte, þehre giren
su kanalýndan bütün sokaklara ve evlere
su ulaþtýrýlmaktadýr. Rabaz kýsmýnda Ya‘-
kub ve Amr b. Leys’e ait iki muhteþem ko-
nak vardýr; hükümet konaðý (dârü’l-imâre)
önce þehrin merkezinde iken daha sonra
rabaza taþýnmýþtýr. Þehrin ortasýnda bü-
yük cuma camisi ve onun çevresinde zen-
gin çarþýlar bulunmaktadýr. Þehir düz bir
arazi üzerinde kurulmuþ olup suyu boldur.
Ancak zaman zaman ekili arazileri tehdit
eden, yel deðirmenlerini döndürecek ka-
dar þiddetli kum fýrtýnalarý esmektedir
(Mesâlik, s. 239-241; Øûretü’l-ar², s. 414-
416).

Zerenc 298’de (911) Sâmânîler’in hâki-
miyeti altýna girdi. Ýki yýl sonra Hâricîler’-
den Muhammed b. Hürmüz’ün Saffârîler
adýna baþlattýðý ayaklanma sonunda Sâ-
mânî idarecileri þehirden çýkarýldýysa da ký-
sa bir süre sonra Sâmânîler þehre ve böl-
geye hâkim oldular (Ýbnü’l-Esîr, VIII, 69-70).
Sâmânî Hükümdarý Ahmed b. Ýsmâil’in ölü-
müyle þehir halký Sâmânî valisini tekrar
þehirden çýkardý ve bölge Abbâsîler’in Fars
bölgesi valileri tarafýndan yönetilmeye baþ-
landý. Ardýndan Zerenc ve çevresinin ida-
resini tekrar ele geçiren Sâmânîler, valiler
eliyle bölgeyi yönetmeye devam ettiler
(a.g.e., VIII, 563-564). Sâmânîler’in yýkýlý-
þýyla Zerenc 393’te (1003) Gazneliler’in,
432’de (1040) Selçuklular’ýn eline geçti. Böl-
ge Selçuklu ailesinden Mûsâ Yabgu ve ço-
cuklarý tarafýndan yönetilirken Alparslan
455 (1063) yýlýnda bunlarýn yönetimine son
verdi. Daha sonra Zerenc ve çevresi, Sel-
çuklular’a baðlý Nasrî (Nîmrûz) melikleri de-
nilen mahallî bir hânedan tarafýndan yö-
netildi. Bu meliklerin en ünlüsü, Selçuklu
Hükümdarý Melikþah’ýn kýzýyla evli olan II.
Tâceddin Nasr b. Halef’tir. Sultan Sencer’in
bütün askerî seferlerine katýlan Nasr, Sel-
çuklular’ýn yýkýlmasýnýn ardýndan bölgede-
ki hâkimiyet mücadelelerinde büyük rol oy-
namýþtýr.

VI. (XII.) yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Zerenc
önce Gurlular, ardýndan Hârizmþahlar’ýn
hâkimiyetine girdi. VII. (XIII.) yüzyýlda baþ-
layan Moðol istilâsýna karþý Zerenc halký
Hârizmþahlar ordusunda mücadele ettiy-
se de 625 (1228), 630 (1233) ve 632’de
(1235) bölgeye gelen Moðollar neredeyse
bütün halký kýlýçtan geçirip Zerenc’de bü-
yük bir tahribatta bulundular (TârîÅ-i Sîs-

tân, s. 395-396). Saffârîler’den Melik Na-
sîrü’l-Hak ve’d-dîn Hülâgû’dan izin alýp sur-
larý, camileri, medreseleri ve çarþýlarýyla
þehri tekrar inþa etmeye çalýþtý; böylece
otuz yýla yakýn harap bir þekilde kalan Ze-
renc’deki tahribatýn izleri silinmeye ve ha-
yat tekrar canlanmaya baþladý (a.g.e., s.
400-401). Bir süre Ýlhanlýlar’ýn hâkimiyetin-
de kalan Zerenc, Ýlhanlýlar’ýn tarih sahne-
sinden silinmesinden sonra Sîstan’ýn yerli
hâkimleri arasýnda mücadeleye sahne ol-
du. 765’te (1363) Sîstan bölgesine gelen
Timur, Sîstan þahlarýndan Ýzzeddin’e yar-
dým ederek bölgenin yönetimini ele alma-
sýný saðladý. Timur 785’te (1383) þehri uzun
bir kuþatmanýn ardýndan ele geçirip hal-
kýnýn çoðunu katletti ve üç gün boyunca
yaðmalanmasýna izin verdiði Zerenc’i tah-
rip ettirdi. Timur tarafýndan þehrin ve böl-
genin yönetimine getirilen Þâhþahan þeh-
ri tekrar ihya etmeye, yýkýlan bentleri ta-
mir ettirip þehirde hayatý canlandýrmaya
çalýþtý.

Timur’un ölümünden sonra baþlayan hâ-
kimiyet mücadelesinde Horasan bölgesi-
ne hâkim olan Timur’un oðlu Þâhruh, Sîs-
tan üzerine yürüyüp Zerenc’i kuþattý. Ku-
þatmanýn uzamasý üzerine Hilmend neh-
ri üzerindeki su bentlerini yýktýrdý ve Ze-
renc’in etrafý sularla dolup taþtý. Þehre üç
ay boyunca ancak kayýklarla gidilip geline-
bildi ve þehir büyük zarar gördü. Þâhruh,
Zerenc ve çevresinin yönetimini yine Sîs-
tan þahlarýna býraktý. Bunlardan Þah Ali,
Zerenc’i tekrar ihya etmeye baþladý, þehir-
de mescidler yaptýrýp kanallar açtýrdý. Þâh-
ruh’un ölümünün ardýndan Sîstan þahlarý
vergi ödemek istemeyince devletin Hora-
san yöneticisi Ebü’l-Kasým Bâbür bir ordu
göndererek Zerenc þehrini bir defa daha
tahrip ettirdi (859/1455). XVI. yüzyýlýn baþ-
larýnda þehir bir ara Özbek hanlarýnýn yö-
netimine girdiyse de 914’te (1509) Zerenc
ve çevresi Safevî hâkimiyetine geçti. Safe-
vîler döneminde þehrin imarý ve onarýmý
üzerine birtakým giriþimlerde bulunuldu,
ancak zamanla eski þehrin yapýlarýna ge-
reken önem verilmeyince bunlar yok ol-
maya yüz tuttu. Bugün Zerenc þehrinin
kalýntýlarý, XIX. yüzyýl sonlarý ile XX. yüzyý-
lýn baþlarýnda Ýran Sîstaný’nýn idarî merke-
zi olan Nusretâbâd Nasîrâbâd’ýn (modern
Zâbül) birkaç kilometre kuzeyinde yer al-
maktadýr. Ýran-Afganistan sýnýrýna çok ya-
kýn olan bu harabelerin bir kýsmý Afganis-
tan Sîstaný’nda da yer alýr. Son zamanlar-
da Afganistan’ýn güneybatýsýndaki Nîmrûz
idarî biriminin merkezi olarak Zerenc adýy-
la yeni bir yerleþim yeri kuruldu (EI2 [Ýng.],
XI, 458).

rahman onun ders verdiði yere þehrin cu-
ma camisini inþa ettirdi. Fakat Abdurrah-
man b. Semüre gibi güçlü bir valinin azle-
dilmesinin ardýndan bölgede ayaklanma-
lar ve karýþýklýklar yeniden baþladý (46/666).
Özellikle bölgenin fethinde bulunmuþ olan
Benî Kays, Bekir ve Temîm kabileleri ara-
sýndaki güç mücadelesini fýrsat bilen Rut-
bîl unvanlý Kâbil þahý isyan edip Zerenc ve
çevresini ele geçirdi (Ýbnü’l-Esîr, IV, 463,
484-485). Müslümanlar bu isyaný bastýr-
dýysa da aralarýndaki mücadeleler yüzün-
den Kâbil þahý tekrar ayaklandý ve vergi
ödemeyi durdurdu. 50 (670) veya 51 (671)
yýlýnda Rebî‘ b. Ziyâd’ýn azledilmesinden
sonra göreve getirilen vali, Rutbîl ile bir
anlaþma yaptý. Ancak Zerenc þehri ve Sîs-
tan bölgesindeki karýþýklýklar Abdülmelik
b. Mervan döneminden (685-705) Abbâsî-
ler’in ilk yýllarýna kadar devam etti. Man-
sûr’un 151’de (768) Sîstan valiliðine tayin
ettiði Ma‘n b. Zâide Rutbîl ile savaþýp bir-
çok ganimet ve esir ele geçirdi (TârîÅ-i Sîs-
tân, s. 144); ancak Zerencli bir Hâricî tara-
fýndan öldürüldü. Yerine gelen Yezîd b.
Mezyed bölgede baskýcý bir siyaset izleyin-
ce azledildi. Kâbil’in Hârûnürreþîd zama-
nýnda 179 (795) yýlýnda fethi ve Me’mûn
döneminde de (813-833) Rutbîl’in Müslü-
manlýðý kabul etmesiyle Zerenc ve çevre-
sinde bir müddet sakin günler yaþandý.
Zerenc ve çevresi Tâhirîler döneminde de
birçok Hâricî ayaklanmasýna sahne oldu.
180 (796) yýlýndan itibaren bölgede Hora-
san ve Sîstan valilerini uðraþtýran Hâricî
Hamza b. Abdullah Zerenc’i ele geçirdi; böl-
gedeki Abbâsî idarecilerini uzaklaþtýrdý ve
onlar adýna vergi toplanmasýný yasakladý.
Hamza’nýn 213’te (828) ölümünün ardýn-
dan da bölge yýllarca Hâricîler için bir sýðý-
nak vazifesi gördü. 220’de (835) Hilmend
nehrinin kurumasý, birkaç yýl sonra da þid-
detli soðuklardan aðaçlarýn donmasý ne-
ticesinde meydana gelen açlýk ve kuraklýk
bölgede pek çok insanýn ölümüne yol açtý.
Daha sonra bölge valisi olan Ýbrâhim el-
Kavsî’nin aldýðý tedbirler ve yaptýðý imar
faaliyetleriyle Zerenc ve çevresi kýsmen kal-
kýndý ve sükûn tesis edildi (a.g.e., s. 186,
190, 197).

247 (861) yýlýnda Zerenc, Ya‘kub b. Leys
es-Saffâr’ýn eline geçti. Zerenc’in Karnîn
köyünde doðan ve bu þehirde yetiþen Ya‘-
kub, Saffârîler Devleti’nin temellerini bu-
rada attý. Saffârîler döneminde Zerenc mi-
mari, iktisadî, içtimaî vb. açýlardan büyük
geliþme gösterdi. Ýstahrî ve Ýbn Havkal gi-
bi dönemin Ýslâm coðrafyacýlarý þehrin IV.
(X.) yüzyýldaki görkemli yapýsýyla ilgili ay-
rýntýlý bilgi verirler. Buna göre kalabalýk bir
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lýþmalara baþlayan Þîa âlimlerinden Hasan
es-Sadr, Ýslâmî ilimlerin temelinin Þiîler ta-
rafýndan kurulduðu hususunda bir kitap
hazýrlamayý, Muhammed Hüseyin Kâþifül-
gýtâ, Corcî Zeydân’ýn eksikliklerini ve ha-
talarýný araþtýrmayý, Âga Büzürg-i Tahrâ-
nî de Þîa literatürü tarihini yazmayý üst-
lenmiþtir. Bu çalýþmalar sonucunda Hasan
es-Sadr Teßsîsü’þ-Þî£a li-£ulûmi’l-Ýslâm,
Muhammed Hüseyin Kâþifülgýtâ el-Mü-
râca£âtü’r-rey¼âniyye (en-Nuš†d ve’r-
rudûd) ve Âga Büzürg-i Tahrânî bunlar-
dan çok daha kapsamlý olan e×-¬erî£a’yý
yazmýþtýr. Tahrânî eserini hazýrlarken Þîa
literatürüyle ilgili çok sayýda kitabý okuyup
incelemiþ; Irak, Ýran, Suriye, Filistin ve Hi-
caz’da mevcut resmî ve özel birçok kü-
tüphaneye bizzat giderek araþtýrmalarda
bulunmuþ; Türkiye, Hindistan, Pakistan,
Afganistan ve bazý Avrupa ülkelerindeki
kütüphane kataloglarýný taramýþtýr.

Toplam 53.510 eserin tanýtýldýðý e×-¬e-
rî£a, bibliyografik özelliði yanýnda bazý ko-
nularla ilgili bilgiler içermesi bakýmýndan
da önem taþýr.

Müellif bazý konular ve telif türleriyle
(meselâ asl / usul, emâlî, ensâb, tefsir,
coðrafya, cefr, hâþiye, hadis, hutbe, dâire-
tü’l-maârif, dâstân, dua, ricâl, rihle, sâkî-
nâme, nücûm, nevâdir) ilgili eserlerin ta-
nýtýmýna geçmeden önce o alanla ilgili gi-
riþ mahiyetinde çoðu zaman kýsa, bazan
uzunca bilgi vermektedir. Ancak ilimler
tasnifinin de öne çýktýðý Miftâ¼u’s-sa£â-
de, Keþfü’¾-¾unûn vb. eserlerde görüle-
nin aksine, birçok kitabýn tanýtýldýðý bazý
önemli baþlýklarda (meselâ divan, zeyl, si-
yer, þerh, týp, tabakat, ferâiz, ferheng, fý-
kýh, fevâid, fihrist, kýssa, kavâid, mesnevi,
mukaddime, müntehab) hiçbir mâlûmat
yer almamaktadýr. Eserde ele alýnan kitap-
lar hakkýnda bir iki satýrdan birkaç say-
faya kadar ulaþan bilgiler verilmekte, bir-
çok defa eserlerin muhtevasý özetlenmek-
te, üzerinde yapýlan çalýþmalar, yazma nüs-
halarýnýn bulunduðu kütüphaneler, baský
yerleri ve yýllarý kaydedilmektedir. Eserin
I. cildi bizzat müellifin ve Muhammed Ali
Ordubâdî ile Muhammed Hüseyin Kâþifül-
gýtâ’nýn yazdýðý birer mukaddime ve Ha-
san es-Sadr’ýn bir takriziyle baþlamakta,
1608 kitabýn tanýtýldýðý bu ciltte Þîa âlim-
lerine ait 800 icâzet zikredilmektedir. 2045
eserin ele alýndýðý II. ciltte “asl” maddesin-
de Þîa’nýn 400 usulü belirtilmiþtir. Bâ ve
pe harflerinin tamamý ile tâ harfinin bir bö-
lümünün yer aldýðý III. cilt 1918 eser içer-
mektedir. Tâ harfinin geri kalan kýsmýný
ihtiva eden IV. ciltte 2304 eserin tanýtýmý-
nýn yaný sýra Ýran’da takvim yazýcýlýðýnýn

tarihçesiyle “tefsir” maddesinde konuy-
la ilgili önemli bilgiler kaydedilmiþtir. Sâ,
cîm ve çe harflerini ihtiva eden V. ciltte
1314 kitap tanýtýlmýþtýr. VI. ciltteki 2473
kitap içinde “hadis” baþlýðý altýnda Þîa hu-
kukunun ana kaynaklarýný oluþturan 763
adet hadis kitabý sayýlmýþtýr. Ayrýca “hâþi-
ye” maddesinde hâþiye yazýcýlýðýna dair ki-
taplarýn tanýtýmý yapýldýktan sonra çok sa-
yýda hâþiyenin adý zikredilmiþtir. 1417 ese-
rin ele alýndýðý VII. ciltte “hamse” ve “hut-
be” baþlýklarý altýnda önemli bilgiler mev-
cuttur. Dâl harfini içeren VIII. ciltte “dâi-
retü’l-maârif” baþlýðý altýnda ansiklopedi
yazýcýlýðý, “dâstân” baþlýðý altýnda hikâye
yazýcýlýðý, “dua” baþlýðýyla dua yazýcýlýðý ta-
rihi ve “defterü’t-takvîm” baþlýðý altýnda
takvim düzenleme ve takvim literatürü gi-
bi bölümlere de yer verilmiþtir. Divanlara
ayrýlan IX. cilt 1540 sayfa ve dört cüz ha-
linde basýlmýþ, 8488 divanýn tanýtýldýðý bu
cildin dördüncü cüzünün sonuna þahýs ve
eser fihristleri eklenmiþtir. X. ciltte 885
eserin, XI. ciltte aralarýnda “risâle” adýyla
kaydedilen, çok sayýda isimsiz eserin de
bulunduðu 2042 kitabýn tanýtýmý yapýlmýþ-
týr. Zây, je ve sîn harflerine dair XII. cilt-
te, Þîa’da gök bilimi tarihi hakkýnda bilgi
verilen “zîc” maddesiyle ilk dönem Safevî
edebiyatý tarihi hakkýnda bilgi verilen “sâ-
kînâme” maddeleri önemlidir. XIII. ciltte
1477 eser ele alýnmýþtýr. Þîn harfinin bir
bölümünü içeren, 2474 eserin tanýtýldý-
ðý XIV. ciltte “þerh” maddesi altýnda 1900
adet þerhten söz edilmekte, üzerine þerh
yapýlan önemli metinler zaman zaman
müstakil bir baþlýk altýnda tanýtýlmakta-
dýr. XV. ciltte sâd, dâd, tâ ve zâ, XVI. ciltte
ayn, gayn ve fâ harfleriyle baþlayan eser-
ler tanýtýlmýþtýr. Bu cilde ve daha sonraki
ciltlerin sonuna ilgili ciltte geçen eserle-
rin müelliflerine ait alfabetik fihrist ilâve
edilmiþtir. Kaf harfinin tamamý ile kâf har-
finin bir bölümünün yer aldýðý XVII. ciltte
1728, kâf harfinin devamý ile gef ve lâm
harflerinin tamamýný içeren XVIII. ciltte
2250 eserin tanýtýmý yapýlmýþtýr. Mîm har-
finin bir bölümünü içeren XIX. ciltte “mes-
nevi” maddesi altýnda 1150 adet mesnevi
sayýlmakta, mesnevilerin bir kýsmý þiir ve
þairlere ayrýlan IX. ciltte zikredilmektedir.
Müellifin vefatýndan birkaç ay sonra basý-
lan ve mîm harfiyle devam eden XX. cil-
din baþýnda yazarýn hayatýna dair bir bö-
lüme yer verilmekte, ayrýca 1977 eser ta-
nýtýlmaktadýr. Yine mîm harfiyle devam
eden XXI. ciltte 2060, XXII. ciltte 2090
eser ele alýnmaktadýr. Toplam 9180 eser
ihtiva eden mîm harfi XXIII. ciltte sona
ermektedir. Nûn harfinin tamamýný içe-
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Âga Büzürg-i Tahrânî’nin
(ö. 1970)

Þîa ulemâsý tarafýndan yazýlan
Arapça eserlere dair

bibliyografik ansiklopedisi.
˜ ™

Þiî âlimlerinin on dört asýr boyunca Ýs-
lâmî ilimler, tarih, þiir, edebiyat ve aklî ilim-
ler konusunda yazdýklarý eserlerin alfabe-
tik olarak düzenlendiði en kapsamlý çalýþ-
madýr. Eserde Farsça literatürün oraný
yüzde beþ civarýndadýr. Müellif bu eseri-
ni, Corcî Zeydân’ýn (ö. 1914) TârîÅu âdâ-
bi’l-lu³ati’l-£Arabiyye adlý eserinde Þiîli-
ðin ortadan kalkmýþ bir mezhep olduðu
ve bu konuda çok az Arapça eser bulun-
duðu iddiasýný çürütmek amacýyla kale-
me almýþtýr. Zeydân’ýn iddiasý üzerine ça-


