LUKE TREADWELL, Buyid Coinage. A Die Corpus (322-445 A.H.),
Ashmolean Museum, Oxford 2001, XXXIX+247 ( Catalo,gue, Katalog)+172 s.
(p/ares, foto~raflar).
Islâmi niimizmatik son y~llarda önemli uluslararas~~yay~nlara konu olmu~tur. Ashmolean
Müzesi Oriental Nümizmatik k~sm~~ba~kan~ , ninnizmat ve sanat tarihçisi Luke Treadwell'in uzun
bir süredir Buveyhi paralar~~üzerinde çal~~t~~~~niimizmatik çevrelerinde iyi bilinmekte idi. Ara~t~rmac~ = uzun ve yorucu mesaisinin bir neticesi olarak Buyid Coh~age. A Die Co~pus (322-445
AH.) isimli eser 2001 y~l~nda yay~mland~. Söz konusu eserin, al~~~lm~~~katalog çal~~malar~~yerine,
bir kal~p katalo~u (die corpus) çal~~mas~~olu~u dikkat çelunektedir. Ara~t~rmac~ = ifadesine
göre, böyle bir kal~p katalo~u haz~ rlama fikrini kendisine Tübingen Üniversitesi'nden Dr. Lut~~
nisch tavsiye etmi~tir.
Eser ana hatlar~~ile ~u lus~mlardan olu~maktad~ r: içindekiler (s. VII), Giri~~(s. VII-XIX),
Eyaletlere göre darphaneler (s. XX), Alfabetik s~ raya göre darphaneler (s. XXI), Darphanelerin
lusaltmalar listesi (s. XXII), Bibliyografya (s. XXV), indeksler (s. XXIX), K~saltmalar (s. )(XXVII), ~ecere (s. )(XXVIII), Buveyhi darphanelerini gösteren harita (s. XXXIX), Katalog (s. 1247), Sikke foto~raflar~n~~ihtiva eden levhalar (s. 1-172).
Ara~t~rmac~~eserin giri~~k~sm~n~; te~ekkürler, kal~p katalo~unun önemi, katalo~un metodolojisi, Buveyhi paralanna k~sa bir bak~~~ve Buveyhi nümizmati~inin gelece~i konular~na arrm~~ur. Y~ne, eserin giri~~k~sm~nda ara~t~rmac~, kal~p katalo~unun önemi ( The significance of the
die corpus) ba~l~~~~alt~nda (s. VIII-IX), kal~p katalo~u haz~rlama i~ine nas~l ba~lad~~~ndan bahsetmektedir: Ara~t~rmac~~1992 y~l~ nda Tübingen Üniversitesi islami Niimizmatik Ara~t~rmalar~~
Merkezi'ne gitti~i zaman, Dr. Lutz Ilisch, çal~~ma için tip katalo~u (type catalogue) yerine, bir
kal~p katalo~u ( die corpus) haz~rlama fikrini tavsiye etmi~tir. Ara~t~rmac~~bundan sonra böyle
bir çal~~ma için inceleme f~rsat~~buldu~u koleksiyonlardaki paralar~n foto~raflar~n~~almak zorunda kalm~~~ve bu i~~için yüzlerce film kullannu~ur. Yine, ara~t~rmac~ = kendi ifadesine göre,
çok çabuk büyüyen Tilbingen'deki islami sikkeler koleksiyonuna son zamanlarda girmi~~olmas~~
muhtemel baz~~paralar istisna tutulursa, bu çal~~ ma Avrupa ve Kuzey Amerika'daki bilinen koleksiyonlarda bulunan Buveyhi paralar~ n~n tamam~n~~kapsamaktad~r. Hicri 350-360'larda bas~ lan ve muhtelif ara~t~ rmalara konu olan resimli madalyonlar, ara~t~rmac~~taraf~ndan yak~n gelecekte ba~ka bir yay~na konu edilece~i için, bu eserin d~~~ nda tutulmu~tur. Yine, Buveyhiler'e tâbi
olan Kâkûyiler ve Hasanveyh gibi büyük hanedanlara ait sikkeler de, eseri çok geni~letece~i için
çal~~maya dahil edilmemi~tir. Ara~t~rmac~ya göre, eserin bir kal~p çal~~mas~~olmas~~ve dolay~s~yla
harcanan uzun süre, sildcelerin baz~~yönlerden incelenme ve tahliline engel olmu~ tur. Bunlar~n
ba~~ nda, 'Abbâsi halifelerinin üniter para sisteminden, hicri 320'lerden itibaren lokal para sistemine nas~l geçildi~i, Buveyhi para sisteminin bozulmas~~ve kaybolmas~~gibi meseleler gelmektedir. Yine, Buveyhi definelerinin ele al~nmas~~ve buna ba~l~~olarak Buveyhi sikkelerinin tedâBuveyhi paralar~n~n metal analizi, yay~ nlanan sikkelerin tarihi kaynaklara dayan~larak yorumlanmas~~gibi konular da maalesef kitapta yer bulamam~~ ur. Bütün bunlara ra~men, bu çal~~man~n önemi, ~u ana kadar bilinen bütün kal~plar~~kapsamau ve ileride bulunacak yeni Buveyhi paralar~n~n da bu eser ~~~~~ nda de~erlendirilebilecek olmas~d~r. Yine, bir y~l içerisinde kaç
kal~b~n kullan~ld~~~, kal~plann hangi hakkâldann elinden ç~kt~~~, Buveyhi hükümdarlar~~ad~na
ayn~~senede muhtelif darp yerlerinde kullan~ lan unvan ve lâkablar, bu unvan ve lâkablann baz~~lar~mn bir k~s~m darphanelerde kullamlmamas~, baz~~darphanelerde halifenin isim ve unvanla-
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r~ na rastlanmazken, baz~~ darphanelerde ise ölmü~~olan halifenin isim ve unvanlar~na rastlanmas~, böyle büyük bir materyal kullan~ lmadan çözülebilecek soru/sorunlar de~ildir. Bütün bu
meseleler ancak böylesine zengin bir 'kal~p katalo~u' sayesinde gün ~~~~~ na ç~ km~~t~r.
Giri~~k~sm~nda, katalo~un metodolojisi (The methodology of the catalogue) ba~l~~~~alt~nda
(s. IX-X1) eserde kullan~lan metodolojik sistem tan~ ulmaktad~r. örnek olarak, ~irâz'da 361 y~ l~nda bas~lan gümü~~bir sikke, Sh (~irâz için) 361 (bas~m y~l~) ~eklinde gösterilmi~tir. Sikke e~er
alt~n ise, alt~ n için G (gold= alt~n) k~saltmas~~ kullan~larak "Sh361G” ~eklinde gösterilmi~tir.
Eserde, bir darphanede belirli bir y~lda bas~lan paralar~n ön yüzüne ait kal~p farklar~~ sadece rakamlar, arka yüzlerine ait kal~ p farklar~~ise R (reverse= arka yüz) lusaltmas~ndan sonra verilen
rakamlar ile gösterilmi~tir. Örnek verecek olursak, ~irâz darphanesinde 361 (971-972) y~l~ nda
bas~lm~~~27 adet sikke bulunmaktad~r. Bu sikkelerin 15 ön, 15 arka kal~ ptan bas~ld~~~~görülmektedir. Yine, e~er ayn~~ sikkenin farkl~~varyantlar~ na rastlanmas~~durumunda, -örne~in Sirâz'da
366/ 976-977 y~l~ nda bas~lan baz~~ sikkelerin arka yüzüne halife "el-Mu/t —nin ad~~yaz~l~rken, baz~~
sikkelerde sonraki halife "et-Tâ T"'nin isminin zikredildi~i görülmektedir-, varyantlar, seneden
sonra küçük harflerle verilmi~tir (Sh366a= el-Mud; Sh366b= et-Ta7 gibi).
Sikkelerin üzerindeki Arap harfli ibareler ba~lang~çta bir defa verilmi~, ayn~~ olmas~~ durumunda sonradan telu-arlanmam~~ur. Yaz~lar~ n d~~~ nda, sikkelerin üzerinde yer alan çe~itli süslemeler ile, mânâ's~~aç~ kLanamayan çe~itli harfler de katalogda gösterilmi~tir.
Ara~t~rmac~, giri~~k~sm~~içerisinde "Buveyhi paralar~na k~sa bir bak~~" ( A brief survey of Bu yid coinage) ba~l~~~~alt~ nda (s. XI-XII), Buveyhi paralar~n~ n genel özellikleri hakk~nda bilgi
vermektedir. Buna göre, Buveyhiler'in sadece alt~ n ve gümü~~sikke bast~rd~~~~görülmektedir.
Esasen, daha Buveyhi hâltirr~iyeti kurulmadan önce dahi merkezi ~slâm dünyas~ nda bak~r para
bas~m~~son bulmu~tur. Buveyhi para sisteminde, gümü~~sikkelerin a~a~~~yukar~~ bütün darphanelerde yayg~ n olarak bas~ ld~~~~görülmektedir. Alt~ n sikkeler ise, Cibâl, Medinetu's-Selâm
(Bagdad), Ummân ( 'Umân) ve hicri IV. asr~n ikinci yar~s~nda k~sa bir dönem için Stiku'l-Ahvâz'da bas~lm~~ur. Bunlar~ n yan~s~ra, yine k~sa bir dönem Fârs eyaletindeki baz~~ darp yerleri, Basra,
Amul ve Curcân'da da alt~ n sikke bas~ld~~~~görülmektedir. Para a~~rl~ k sistemlerinin incelenmesi, daha Buveyhiler'den önce 251/865 y~l~ ndan itibaren ortak a~~rl~ k sisteminin terk edilmeye ba~land~~~ n~~ve bu sürecin hicri 300 (milâcli 912) y~llar~na gelinceye kadar merkezi ~slâm
ülkelerinde tamamland~~~n~~ortaya koymaktad~r. Bu geli~menin tabii bir sonucu olarak da Buveyhi sikkelerinde belirli bir a~~rl~ k sistemine rastlan~lamamaktad~ r. Katalogda incelenen sikke
ler, metalojik bir tahlile tabi tutulmamakla birlikte, ayâr olarak yüksek bir kalitede oldu~u dikkat
çekmektedir. Buveyhi co~rafyas~ nda sikke ayâr~ ndaki bozulma hicri IV. yüzy~l~n sonlar~~ile V.
yüzy~l~ n ba~lar~nda Cibâl ve Hazar denizi bölgesinde görülmektedir. Ayn~~zamanda, ~ira'z'da çok
çe~itli tiplerde sikke bas~lmas~ n~ n gümü~~lutl~~~~ile ilgili olmas~~ muhtemeldir. Henüz metalojik
bir tahlil yap~lmamakla birlikte, sadece paralar~n görünü~~ve a~~rl~~~ na bakarak, baz~~ darphanelerde 380/990'11 y~llardan itibaren gümü~~lutl~g~n~ n kendini göstermeye ba~lad~~~n~~söylemek
mümkündür.
"Bölgesel bir bak~~" (A regional survey) ad~n~~ ta~~yan ba~l~ kta (s. XII-XIV), daha çok sikke
tiplerinin bölgelere göre de~i~imi üzerinde durulmu~tur. Buna göre, tip bak~m~ndan üç bölge
göze çarpmaktad~ r: ~rak, Cibâl ve Fârs. Bu bölgelerden Irak'ta bas~lan sikkeler en muhafazakar
olanlard~r. Bu sikkeler aras~ nda halifenin bast~rd~~~~sikkeler de bulunmaktad~r. Fârs'ta ise ba~lang~çta geleneksel tipte sikkeler bas~ld~~~~göze çarpmaktad~r. Ancak bu durum uzun sürmemi~,
ilave olarak kenarlara dualar konulmu~~ve 'Adudu'd-devle zaman~ndan itibaren (344-346/955958) tip olarak sekizgen, 348/959-960 y~l~ ndan sonra ise adli sikkeler bas~lmaya ba~lanm~~t~r. ~irâz'daki adli tiplerin, 'Adudu'd-devle'nin Ba~dad'~~ele geçirmesiyle birlikte, 364/974-975 y~l~nda
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Ba~dad'da da bas~ld~~~~görülmektedir. Daha sonraki y~llarda (348-364/959-975) ise, bu sikkelerin sadece Fârs'ta de~il, Kirmân ve Ummân'da da bas~ld~~~~dikkat çekmektedir. Amac~n daha
çok halife tipinden ayr~larak, tamamen kendi tipini yaratmak oldu~u anla~~lmaktad~r. 366/976977 y~l~ndan itibaren adli tiplerin bir kaç y~l için kayboldu~u görülmektedir. Bu tip sikkeler
daha sonralar~~hicri 380/9901ann ba~~nda ~e~nsu'd-devle'nin hakim oldu~u dönemde yeniden
ortaya ç~km~~t~r. Hicri 390 (~nilâdi 1000)11 y~llar~n ba~~nda ~irâz'da daha önceki tiplerden tamamen farkl~~tipler bas~lmaya ba~lad~~~~görülmektedir. ~irâz'da bilhassa Buveyhi hakimiyetinin
son 50 y~l~nda son derece farkl~~ve yeni tipler bas~lm~~t~r. Burada ara~t~rmac~~~u soruyu sormaktad~r: "Buveyhi paralar~ndaki bu farkl~~ve yeni tipler, acaba büyük ernirlerin siyasi mücadeleler
ile me~gul oldu~u bir dönemde, hakkâldar~n sanat ve estetik anlay~~lara göre kendilerini daha
ba~~ms~z hissetmelerine mi ba~l~~idi? Yoksa, ayn~~dönemde Cibâl ve Fârs'taki sikkelerde gümü~~
miktar~n~n azalmas~na ba~l~~olarak muhtemel taklitlerin engellenmesi ile mi ilgili idi? (Basit sikkelere göre taklidi çok zor oldu~u için)". Cibâfdeld sikkelerde, sadece yaz~~ ve süslemelerde
farkl~l~k gözükmekle birlikte, halife tiplerine devam edilmi~ tir. Muhammediyye (Rey)'de bas~lan
sikkelerin, teknik olarak ~ira~'daki sikkeler kadar iyi olmad~~~~görülmektedir. Bu darphanede,
340/9501i y~llar~n ortas~ndan 360/970'lere kadar hakkâk el-Hasan b. Muhammed'in haz~rlad~~~~
kal~plann kullan~ld~~~~görülmektedir. Fahru'd-devle'nin hâkimiyetiyle birlikte, 370/980'lerden
itibaren Deylem bölgesindeki sikkeler gibi, daha küçük ve tek stilde paralar bas~lm~~ur. Mecdu'd-devle (387/997-420/1029) zaman~ndan itibaren sikkelerdeki gümü~~miktann~n önemli ölçüde azald~~~~görülmektedir. Hicri 390 (milâdi 1000)11 y~llar~n ortas~nda Muhammediyye ve
Hemedân, V. yüzy~l~n ba~lar~ndan itibaren ise Esedâbâd'da normalden daha a~~r sikkelerin bas~ld~~~~gözlemlenmektedir. Huzistân, Kirmân, Ummân ve Hazar Denizi bölgelerindeki darphanelerde ise, bu bölgelere özgü sikkelerin ortaya ç~kt~~~~görülmektedir. Kirmân sikkeleri daha
çok Fârs'~n adli sikkelerine benzemektedir. Bu bölgedeki darphaneler 360/9701erden itibaren
darp faaliyetine geçmi~tir. Bu darphanelerde bas~lan paralar~n ön yüzünde muhtemelen darp
yerlerine i~aret eden muhtelif harfler bulunmaktad~r. Bu durum ilk anda, kal~plar~n Fars'ta haz~rlan~p sonradan Kirmân'a gönderilmi~~olabilece~ini dü~ündürtmektedir. Ummân'da bas~lan
sikkelerin çok çe~itli ve düzensiz tiplerde oldu~u dikkat çekmektedir. Hazar denizi bölgesindeki
darphanelerde ise, Adudu'd-devle'nin son zamanlar~nda basmaya ba~lad~~~~tiplerin kullan~ld~~~~
görülmektedir.
Yine, eserin giri~~k~sm~nda, "kronolojik bir bak~~" ( A chronological survey) isimli ba~l~k alt~nda (s. XIV-XV) Buveyhi sikkelerini tarihi geli~imi özetlenmi~ tir: ~lk Buveyhi sikkesi 'Ali b. Buveyh taraf~ndan ~irâz ve Sirâf ta 322/933-934 y~l~nda bas~lm~~ur. Bu sikkelerin tamamen halife
sikkeleri model al~narak haz~rland~~~~ve Halife er-Râcli (934-940)'nin ad~n~n yan~na 'Ali'nin
ad~n~n eklendi~i görülmektedir. Bu paralar~~Cannâbâ, Arrâcân ve ~sfahân'da bas~lan paralar takip etmi~tir. Yine, 320 (932)'li y~llar~n sonlar~na do~ru 'Ali'nin karde~i Ahmed taraf~ndan ele
geçirilen Huzistân'da bulunan darphanelerde de gümü~~paralar bas~ld~~~n~~görmekteyiz. Bu paralar~n hepsinde, -'Ali ve Hasan'~n ad~~bulunan biri hariç-, 'Ali ve Ahmed'in ismi zikredilmi~tir.
Bu darphanelere bak~ld~~~nda, sadece bir kaç kal~b~n kullan~ld~~~~ve Fârs bölgesi darphanelerine göre çok daha s~n~rh miktarda sikke bas~ld~~~~görülmektedir.
330/940'h y~llar~n ortas~nda iki önemli bölgenin Buveyhi para sistemine girdi~i görülmektedir: ~rak ve Cibâl. Medinetu's-Selâm (Ba~dad)'da bas~lan paralarda halife taraf~ndan verilen
lâkablardan ilk kez 'Ali için lmasdu'd-devle, Ahmed için ise Mu'izzu'd-devle lâkablar~mn kullan~ld~~~n~~görmekteyiz. Medinetu's-Selâm'dan hemen sonra, Basra, Vâs~ t ve Küfe'nin de para
basmaya ba~lad~~~~görülmektedir. Bu darphaneler içerisinde en çok para basan Basra darphane sidir. Bununla birlikte, Medinetu's-Selâm. Buveyhiler zaman~nda da bölgenin en önemli darphanesi olmaya devam etmi~tir. Cibâl eyaletinin ba~kenti Muhammediyye (Rey) 'nin 335/946-947
Belleten C. LXVII, 63
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y~l~nda, bundan hemen sonra da daha küçük darphanelerin para basmaya ba~lad~~~~görülmektedir. Bu küçük darp yerlerinde büyük ço~unlukla alt~n sikke bas~ld~~~~dikkat çekmektedir.
340/950'lerde Buveyhi konfederasyonunun bat~~k~sm~nda para sisteminin yerine oturdu~u
görülmektedir. Bilhassa birkaç büyük darphanenin bu sistemde ön plana ç~kt~~~~gözlemlenmektedir. Bunun en güzel örne~i, Irak/C,ezire ve Huzistân bölgesinde Medinetu's-Selim, Basra, Stik
el-Ahvâz ve Tustar min el-Ahvâz darphaneleridir. K~sa bir süre için Kuzey Irak'taki Mûsul ve Nusaybin'de de Buveyhiler ad~na para bas~ld~~~~görülmektedir. Fârs ve Cibârde aktif kalan darphane say~s~~ise daha çoktur. Bu arada, ~stanbul Arkeoloji Müzesi'nde bulunan Ba~dad Definesi,
Kum, Kazvin, Mâh el-Basra, Mâh el-K~lfe ve Hemedân darphanelerinin alt~n sikke darp faaliyetleri hakk~nda önemli bilgiler vermektedir. 350/9601arda el-Hasan b. Muhammed'in Isfahân
darphanesi için kahplar haz~rlad~~~~görülmektedir. Bu dönemde Cibâl bölgesinde, ~sfahân
darphanesinin Muhammediyye darphar~esine göre oldukça aktif oldu~u görülmektedir. Fârs'ta,
'Adudu'd-devle taraf~ndan yeni kurulan yerle~im yeri Kard Fenâ liusre ( Gerd Fena H~~srev, bkz.
Ibnu'l-Belhi, Fars-nâme, ne~r. G. Le Strange-R.A. Nicholson, London 1921, s. 132)'nin gümü~~
sikkeler basmaya ba~lad~~~~görülmektedir. 360/9701i y~llar~n ba~~nda ise Ummân darphanesi
darp faaliyetlerine ba~lam~~t~r.
'Adudu'd-devle'nin hikimiyetinin sonlar~na do~ru Buveyhi para sisteminde önemli de~i~iklikler olmu~tur. Hazar denizi bölgesinin Buveyhi hâkimiyetine girmesiyle birlikte, bu bölgelerde önemli miktarda darp faaliyeti ba~lam~~t~r. 'Adudu'd-devle'nin haimiyet merkezini Ba~dad'a ta~~mas~ndan sonra Fârs darphanelerinin -Arrâcân hariç- darp faaliyetlerinin büyük ölçüde azald~~~, birkaç y~l için önemli darp faaliyetinde bulunmayan Basra'mn ise yeniden Irak'taki en faal ikinci darphane durumuna geldi~i görülmektedir.
'Adudu'd-devle'nin vefat~n~n ard~ndan, ba~kent dahil olmak üzere Buveyhi darphanelerinin darp faaliyetlerinin azald~~~~ve düzensizle~ti~i dikkat çek~nektedir. Bunun en önemli sebebi
bitmek bilmeyen iktidar milcadeleleri olmal~d~r. Hicri 390 (milâdi 1000)'lann sonlar~na do~ru
Bahâu'd-devle döneminde Sük el-Ahvâz darphanesinin yeniden alt~n dinârlar basmaya ba~lad~~~n~, yüzy~l~n sonunda ise daha çok alt~n kaplama sikkelerin bas~ld~~~n~~görmekteyiz. Ayn~~~ekilde, Cibâl ve Fârs'ta da sikkelerdeki gümü~~miktar~n~n azald~~~~ve gümü~~luth~~~ya~anmaya ba~lad~~~~dikkat çekmektedir. Hicri V. yüzy~l~n ilk on y~l~~içerisinde (1009-1020), Medinent's-Selim
düzenli olarak alt~n sikke (dinar) basmaya ba~lam~~t~r. Bu dönemde, ~irâz istisna tutulursa, di~er Buveyhi darphanelerinin ancak zaman zaman sikke bast~~~~anla~~lmaktad~r. Bilinen son Buveyhi sikkesi, el-Meliku'r-Rahim ad~na Ahvâz'da 445/1053-1054 y~l~nda bast~r~lan sikkedir.
Onun ikinci hilkilmdarl~k dönemi (447-454/1055-1062)'ne ait ~imdiye kadar herhangi bir para
bulunamam~~t~r.
Yine, eserin giri~~k~sm~nda, "Buveyhi nümizmati~i ara~t~rmalarnun gelece~i" (Future research on Buyid numismadcs) isimli üst ba~l~k alt~nda (s. XV-XIX), bu sahada yap~lacak yeni ara~t~rmalar~n mahiyeti incelenmi~tir.
Bunlardan; "unvanlar" ( Titulature) alt ba~l~~~~alt~ nda (s. XV-XVII) dikkate de~er Buveyhi
unvanlarnun tarihi geli~imi yorumlannu~t~r: Ara~t~rmac~ya göre, bu eser Buveyhi unvanlarunn
incelenmesine imkan sa~layacakt~r. Esasen Lutz Richter-Bernburg, 1980 y~l~nda yay~nlanan bir
makalesinde, mün~eât mecmualar~, kronikler ve kitabeleri kullanarak pek çok ilginç yönü ara~prim§ ve Buveyhi unvanlar~~ile ilgili baz~~noktalar~~ayd~nh~a kavu~turmu~tur (bkz. "A~ntir-MalikShhnshh: 'Adud ad-Daula's Titulature Re-examined", Iran, XVIII, (1980), s. 83-102). Bununla birlikte, Richter-Bernburg'un çal~~mas~~niimizmatik yönden eksik kalm~~t~r.
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Esasen Buveyhi paralar~ n~ n ana tipleri çok eskiden beri bilinmekte idi. Bu kitapta çok az
yeni unvana rastlanmaktad~ r. Bu konuda bir önemli istisna olarak, Merzubân b. '~zzu'd-devle'nin 365/975-976 y~l~ nda Basra'da bast~rd~~~~sikkelerde '~zzu'd-cle~le unvan~ n~~ald~~~~görülmektedir. Yerli varyasyonlar~ n tespiti, ne zaman kullan~l~ p ne zaman kullanmad~~~ n~ n ortaya ç~ kar~lmas~~ve unvanlar~ n ne zaman de~i~tirildi~inin bulunmas~~için önemlidir. Bu katalo~un tarihçiler taraf~ ndan daha kolay kullan~lmas~ n~~sa~lamak için ayr~~ayr~~isim ve unvan listeleri verilmi~ tir (bkz. s. XXIX-XXXVI). Burada Buveyhi unvanlar~~haklunda detaya girilmeden genel bilgi verilecektir.
'Ali b. Buveyh ('~n~.idu'd-devle)'in ad~~ ya tek ba~~ na, ya da karde~leriyle birlikte bütün paralarda zikredilmi~tir. Bu normal bir uygulamad~r. Zira, '~ maclu'd-devle bu görevi tek ba~~ na halifeden alm~~t~ r. Karde~leri ise ancak '~ madu'd-devle'nin vekili durumundad~rlar. Erken Buveyhi
sikkeleri S. Shamma ve N.A. Daftar taraf~ ndan incelenmi~tir. Bununla birlikte, sikkeler bize
340/950'lerden itibaren kunyenin nümizmatik bir unvan olarak kullan~ lmas~yla ilgili önemli
bilgiler vermektedir. 'Adudu'd-devle'nin ayn~~ y~ l içerisinde, kunya ve lakab~~ ile zikredildi~i ayr~~
tipte, ayr~~ paralar~ n yorum ve de~erlendirilmesi (neden sadece kunye, ya da sadece lakab ile zikredildi~i meselesi), müstakil bir ara~t~ rman~ n konusudur.
Yine, 364/974-975 y~l~~ ba~~ nda Ba~dad'da ilk olarak isimsiz bir para ve ayn~~ y~ l Ruknu'ddevle ve 'Adudu'd-devle'ye ilave olarak ~'zazu'd-devle'nin ad~ n~ n zilu-edildi~i sikkeler mevcuttur.
Bu dinarlar bize, 'Adudu'd-devle'nin Irak'ta daha üstün oldu~unu, ama Irak'~ n valisinin
Pzazu'd-devle oldu~unu ve 'Umdetu'd-clevle'nin de ordu kumandanl~~~~vazifesinde bulundu~unu göstermektedir.
Ayn~~ dönemde ~iraz'da bas~lan sikkeler 'Adudu'd-devle'nin yeni ald~~~~ Melikul-devle unyan~ n~~kullanmaktaki teredcludünü göstermektedir. Meliku7-'âdil unvan~ n~~ilk kez 364/974-975
y~l~ nda Medinetu's-Selam'da kullanm~~ur. 366/976-977 y~l~ nda ise ~iraz'da üç farkl~~ tip ile kar~~~3. Unvan yaz~lmaks~z~ n lakab kullan~lan sikkela~maktarz: 1. el-Emir~ fl-'âdil, 2.
ler. ~iraz'daki sikkelerde bundan sonraki y~llarda, ölümüne kadar, ne Melikul-'âdil, ne de Erni:
rul-'âdil unvan~~kullan~lm~~t~ r. Son dönemde ~iraz darphanesinin unvanlar~ n kullan~ m~ nda Arracan darphanesine uymaya ba~lad~~~ n~~görmekteyiz. En az~ ndan bir y~ l için, her iki darphanede
kullan~lan kal~ plar~ n da ayn~~ hakkik taraf~ ndan haz~ rland~~~~anla~~ lmaktad~r.
el-En~ fru'l-'âdil ve el-Meliku7-`âdil unvanlar~ n~ n ~iraz ve di~er Fars bölgesi darphanelerinde kaybolmas~~müstakil bir tetkikin konusudur. Zira, bu unvan di~er darphanelerde, Kirman
(Sircan hariç) ve Ummân darphanelerinde kullan~lmaya devam etmi~tir. ~iraz'da, 'Adudu'ddevle'nin 368/978-979 y~ l~ ndan sonra ald~~~~ Ticu'l-mille ve ~ât~ân~âll unvanlarm~ n kullan~ lmamas~~ da ~u anda cevaps~z kalan bir meseledir. ~âhar~~ât~~ unvan~~ tarihçiler aras~ nda da tart~~malara konu olmu~tur. Bu unvan ilk defa Ruknu'd-devle'nin Muhammediyye'de 351/962 y~l~ nda
bast~ rd~~~~bir madalyonda kullan~lm~~t~r (G.C. Miles, "A portrait of the Buyid prince Rukn alDawlah", ANSMN, XI, (1964), s. 283-293). G.C. Miles'e göre, bu madalyon bir hat~ra paras~~ olarak bas~ lm~~ur. Bu unvan~ n ikinci kullan~l~~~~Fars'ta yine bir madalyonda 359/969-970 y~ l~ nda
olmu~~ve $âhân~âh unvan~~ Pehlevi yaz~s~yla yaz~ lm~~t~ r. Söz konusu madalyon Ruknu'd-devle
ad~ na bas~ lm~~ur. Ruknu'd-derle'nin ad~ n~ n bulundu~u yere Sihân~âh unvan~~yaz~l~ rken, arkaya
o~lu 'Adudu'd-devle'nin portresi, bu unvan kullan~ lmaks~z~ n i~lenrni~tir. Bu madalyonlar hat~ra
paras~~ niteli~indedir. Bu unvan normal paralarda ilk defa 'Adudu'd-devle'nin Musul'da
. ~ân~eil~~ unvan~, 'Adudu'd-devle'nin
368/978-979 y~l~ nda bast~ rd~~~~sikkelerde görülmektedir. ~al
ölümünden sonra Baha'u'd-devle taraf~ ndan kullan~lm~~, y~ k~ l~~~döneminde ise pek çok Buveyhi
hukümdar~~taraf~ ndan tercih edilmi~tir. ~ât~ân~a'h unvan~ n~ n Arapça kar~~l~~~~olan Meliku'J-Muda 'Adudu'd-devle'nin ölümünden sonra pek çok hükumdar taraf~ ndan kullan~ lm~~ Jük
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t~r. Fahru'd-devle'nin 373-374/983-985 y~llar~~aras~nda k~sa bir süre için ~âhân~âh unvan~n~~kullanmas~~da ara~t~r~lmas~~gereken bir konudur. Buveyhi hanedan üyeleri aras~nda ~il~ân~âh unyan~n~n kullan~m~~W. yüzy~l sonlar~~ile V. yüzy~l ba~lar~nda yayg~nlik kazanm~~t~r. ~âhân~k~~ unyan~~klasik kullanumn yan~ nda Celâlu'd-devle (Ebû Tahir) taraf~ndan 430/1038-39 ve 435/104344 y~llar~nda ~âhân~al
- Jul-a'zam ~eklinde Ba~dad'da ve Ebü Kâlicâr b. Sultânu'd-devle taraf~ndan da " ~âhin~â'hu 1-mu`azzam" ~eklinde Fârs ve Ummân darphanelerinde kullan~lm~~t~r (~irâz
431, 433, 435, 436, 437, 438, 439, 444; 'Ummân 432; Medinetu's-Selâm 436; Fesâ 436; Sük al-Ahvâz, 430'lar). Buveyhiler'in yan~s~ ra, Selçuklu hükümdarlar~/un da, daha kurulu~~döneminden
itibaren Sultân (Sultânu'l-mu'azzam) unvan~~ile birlikte ~âhân~al
- unvan~n~~kulland~~~~bilinmektedir (C. Alptekin, SAD, III, Ankara 1971, s. 448; H. Busse, Chalif und Grossk6nig. Die Buyiden im Iraq (945-1055), Beirut 1969, s. 179, 184).
363-365/973-976 y~llar~~aras~nda Arrâcân'da bas~ lan sikkelerde, hem eski halife el-Muti`
(azl 363/973-974) hem de et-Tâ'i' ad~na haz~rlanm~~~kal~plann kullan~ld~~~n~~görülmektedir. Bu
uygulaman~n sebebini anlamak güçtür. ~kinci örnek, Ebil'l-Fevâns ~irdil'in ~irâz'da 373378/983-989 y~llar~nda kulland~~~~unvanlard~r.
Kullan~lan tahmini kal~p say~s~n~n (Estimates of die totals) kritik edildi~i alt ba~l~kta (s.
XVII), bundan sonra art~k çok say~da yeni kal~p ç~kmas~n~n pek de beklenemeyece~i anla~~lmaktad~r. Bu kitaptan ve bu konudaki definelerden hareketle, bir senede ne kadar kal~p kullan~ld~~~~
ve kaç para bas~ld~~~~gibi, iktisat ve finans tarihinin sahas~ na giren konularda islami niimizmati~e bir giri~~yap~labilir.
Çal~~man~n en ilginç sonuçlar~ndan birisi "hakkâklar" (Die-engravers) ismini ta~~yan alt
ba~l~kt~r (s. XVII-XVIII): Buna göre, katalogda bulunan resimler, bunlar~~küçük bir obje olarak
ara~t~rmaya ve hangi sanatkârlar~n bunlar~~nas~l çal~~t~~~n~~ortaya koymaya izin vermektedir. Sikkeler dikkatle haz~ rlanan objeler olmakla birlikte, bunlarda epigrafik ve yap~sal olarak hakkâklar~n izlerini görebilmek mümkündür. Bilhassa Cibâl'de bas~lan sikkelerde çok çe~itli stiller kullan~lmas~ndan dolay~, hakkâklann izlerini takip edebilmek daha kolay olmaktad~r. Bu hakkâklardan birisi olan el-Hasan b. Muhammed taraf~ndan haz~rlanan sikkeler bugüne kadar G.C. Miles (1938), C.M. Bier (1979) ve A.A. Heidemann (1993) taraf~ndan üç farkl~~ara~t~rmaya konu
olmu~tur. Haz~rlad~~~~kal~plara ad~m koymas~ndan dolay~, el-Hasan hakk~nda ara~t~rma yapmak
kolayla~in~~ur. A.A. Heidemann'~n çal~~mas~, el-Hasan'~n CibâI'delci pek çok darphanenin yan~ s~ra, Arrâcân'~n da kal~plann~~haz~rlad~~~n~~ortaya koymu~tur. ~imdi katalo~umuzdaki yeni veriler, el-Hasan'~n 330'lann ortas~ ndan itibaren, Muhammediyye darphanesinin darp faaliyetlerine
ba~lamas~yla birlikte, bu darphane için kal~plar haz~rlamaya ba~lad~~~n~~göstermektedir. Kariyerinin ilk y~llar~nda sadece alt~n ( dinâr) sikkeler için kaliplar haz~rlayan el-Hasan, kendi imzas~n~~
sadece bir harf, ya da bir kelime ile i~lemi~tir. El-Hasan, isfahân'da 350/960'lardan itibaren ise
tam ad~yla kar~~m~za ç~kmaktad~r. El-Hasan'~n 340/950'lerin sonlar~na do~ru pek çok imzal~~ve
inuasa kal~p haz~rlad~~~~görülmektedir. örne~in, 354/965 y~l~nda Cannâbâ ve Arrâcân için kal~plar haz~rlam~~t~r. Yine, biz onun Arrâcân'da 359/969-970 y~l~nda kal~p haz~rlad~~~n~~görmekteyiz. Onun muhtelif darphanelerdeki farkl~~stilleri nas~l kendi stiline uydurdu~u ve nerede
oturdu~u, ara~t~rmac~~taraf~ndan yak~nda yay~nlanacak hususi bir incelemeye konu olacakt~r. ElHasan'~n i~lerinin kalitesi de dikkat çelunektedir. Ama, onun yan~s~ra, ba~ka hakkâldar taraf~ndan haz~rlanan muhtelif kaliteli kal~plara da rastlanmaktad~r. Bilhassa, Cibâl ve Fârs bölgesindeki ~irâz, Arracân ve Sirâf darphanelerinde kullan~lan bu tür kaliteli kaliplar dikkat çekmektediz.
Sikkeler üzerinde yer alan sembolik müstakil harflere (Isolated letters) ayr~lan (s. XVIIIXIX) giri~~k~sm~n~n son alt ba~l~~~~da oldukça önemlidir: Baz~~Buveyhi sikkeleri üzerinde yer
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alan tek harfler, ba~l~~ba~~na bir sorun olarak kar~~m~zda durmaktad~r. Bu harfler 'Abbâsi halifelerine ait sikkelerden sonra bas~lan ilk Buveyhi paralannda kar~~m~za ç~kmaktad~r. Bu probleme
küçük bir bak~~, bu harfierin sadece tek bir amaç için de~il, pek çok farkl~~amaçla kullan~ld~~~n~~
ortaya koymaktad~r. Daha önce bu konuya de~inen baz~~ara~t~rmac~lar, bir darp yerine i~aret
etmek için bu harfierin kullan~lm~~~olabilece~ini ileri siirmü~lerdir. 360/970'li y~llarda Kir~nân
darphanelerinde kullan~lan kal~plarda yer alan harfler, bu görü~ün en kolay aç~klad~~~~sikkelerdir. Y~ne, bu görü~e ilâve olarak, hakkâk el-Hasan b. Muhammed'in de, daha kendi ad~m tam
olarak kaydetmeden önce 'h' imzas~n~~kulland~~~~görülmektedir. Bununla birlikte, harfierin
ço~u bu iki görü~e de uyman~aktad~r. Sirârta 330/940 ve 340/950'1i y~llarda bir tek hakkâlun
elinden ç~kan kal~plarda bir veya bir çok harf kombinasyonunun yer almas~, bazen de sikke üzerinde harfierin yan~s~ra gerçek isimlerin bulunmas~, harfierin hakkâklan de~il, darphanelere
ba~l~~kimseleri gösteren semboller oldu~unu dü~ündürtmektedir. Ara~t~rmac~~bu konuda yeni
bir yorum getirmektedir. Buna göre; sikkelerde kullan~lan harfler, sikkelerin bas~lmas~ndan sorumlu görevlilerin isimlerini gösteren sembollerdir. Anla~~ld~~~na göre, müstakil harfler, ihale
ile sikke darb hakk~m alan kimselerin (farmer), sikkenin ayin ile ilgili, sonradan kar~~la~abilecekleri soru veya sorunlar~~bertaraf etmek için kullan~lm~~~sembollerden ibarettir. E~er sikke yerel hâldmIer taraf~ndan bast~rdnu~~ise, bu kez harf kullan~lmam~~t~r. Medinet~fs-Selâm'da 340341/951-953 y~llar~nda bas~lan sikkelerde
harflerine rasdanmaktad~r. Bu harfler, Medinetu's-Selâm'da kaybol~~~undan sonra, Sirâf ta 341 y~hnda ' hksin' ve 342 y~l~nda da 'Huseyn'
~eklinde yeniden kar~~m~za ç~kmaktad~r.
Darphanelerin yer ald~~~~eyaletleri (s. XX-XXI), darphanelerin isimlerini (s. XXI-XXII) ve
darphaneler için kullan~lan lusaltmalan (s. XXII-XXIV) gösteren üç ayr~~liste ara~t~rmaya ilâve
edilmi~tir. Eserde istifade edilen geni~~bir bibliyografya (s. XXV-XXVIII) 'p müteakip, indeksler
gelmektedir: I. Buveyhi sikkeleri üzerindeki isim, künye ve unvanlar indeksi (s. XXIX-XXXIV),
II. Buveyhiler'in kulland~~~~ikinci isim, kilnye ve unvanlar indeksi (s. XXXV-XXXVII). Eserin giri~~k~sm~, lusaltmalar listesi (s. XXXVID, aynnuh bir Buveyhi hanedan ~eceresi (s. XXXVIII) ve
Buveyhi darphaneleri ve ba~h olduklar~~eyaletleri gösteren harita (s. XXXIX) ile son bulmaktad~r.
Eserin as~l metnini te~kil eden kal~p katalo~u k~sm~nda, sikkeler, eyaletlere göre, darphaneler esas al~narak kronolojik olarak verilmi~tir: FARS (Arracân, s. 1-14; el-'Asker, s. 14; Dar
' âbcird, s. 14; Fesâ, s. 15-23; Furc, s. 23; Huzü, s. 23-24; Cenâbâ, s. 24-27; Kard Fenâ Husre, s. 27-30;
Kizerün, s. 31-33; Nevbencân, s. 33; Sâbûr, s. 33; ~irâz, s. 33-65; Sirâf, s. 65-74; Tawac, s. 74),
KIRMAN (Bamm, s. 75-76; Berdâsir, s. 76-78; aruft, s. 78-80; Ner~nâ~
' ir, s. 80-81; Rüdhâr~, s. 81;
el-Sircân, s. 81-83), UMMAN ('Umân, s. 84-94), HUZ~STAN
* (el-Ahvâz
' , s. 95-97; el-'Asker, s. 97;
el-'Asker min el-At~vâz, s. 97-100; 'Asker Mukrem, s. 100-101; Ayzac, s. 101-103; Ayzac min el-Ahvâz, s. 103; Cundey Sabür, s. 103-104; Cundey Sab~lr [nin el-At~vâz, s. 104; Râmhurmuz, s. 105108; Râmhurmuz min el-Ahvâ'z, s. 108-109; Sük el-Ahvâz, s. 109-120; Tuster min el-Ahvâz, s. 121125), IRAK/CEZiRE (el-Basra, s. 126-137; el-Küfe, s. 137-139; Mectinetu's-Selim, s. 139-158; elMusul (el-Mawsil), s. 158-161; Nusaybin (Nasibin), s. 161; el-RM ika, s. 162; Surre min re'â, 5.162;
Tekrit, s. 163; Vâsit, s. 163-166), C~BAL (Esedâbâd, s. 167; el-Dinever, s. 167-168; Hemedân, s.
169-176; Hulvân, s. 176-177; ~sfahân (~sbahân), s. 177-183; el-Kerec, s. 184-186; Mâh el-Basra, s.
186-190; Mâh el-Küfe, s. 190-194; Mâh surre mm re'â, s. 194-195; el-Muhammediye, s. 195-217;
Nâ'in, s. 217; Nihâvend, s. 217; Kannisin, s. 218; Kazvin, s. 218-225; Kumm, s. 225-229; Rüzrâ'ver,
s. 230, Sâve, s. 230-231), HAZAR DEN~Z~~BÖLGESI (Amul, s. 232-237; Estârâbâd, s. 237-239; elDeylem, s. 239; Havsam, s. 240; s. Curcân, s. 240-243; el-Rüyân, s. 244; Sâriye, s. 244-246). Bunlardan; ~irâz, Medinetu's-Selim ve Muhammediyye en faal Buveyhi darphaneleridir. Bundan
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sonra, katalogdaki sikkelerin foto~raflar~n~~ihtiva eden levhalar (Plates) gelmektedir (s. 1-172).
Foto~raflar kaliteli ve okunald~d~ r.
Eser bugüne kadar bilinen bütün Buveyhi sikkelerini kapsamaktad~ r. Bilhassa Avrupa ve
Amerika'da bulunan pek çok müze ve özel koleksiyon ara~t~rmac~~taraf~ndan ayr~ nt~l~~bir ~ekilde
taranm~~ur. Bununla birlikte, çe~idi güçlüklerden dolay~~ yeterince istifade edilemeyen ~ ran
müze ve koleksiyonlar~ nda yeni Buveyhi sikke ve kal~ plar~ n~ n tespit edilmesi her zaman için
mümkündür.
Buveyhi devleti siyasi, sosyal, ekonomik, idari ve kültürel tarihi, özellikle XX. yüzy~l~ n
ikinci yar~s~ ndan itibaren V. Minorsky, G.C. Miles, Maf~zullah Kabir, R.N. Frye, Bertold Spuler,
Joel L. Kramer, C.E. Bosworth, Heribert Busse, R. Mottahedeh, L. Richter-Bernburg, 'Abdu'lHuseyn Zerrinküb, 'Ali Asgar Fakih ve K. Hachmeier gibi ara~t~rmac~lar taraf~ ndan önemli çal~~malara konu edilmi~tir. Bununla birlikte, Say~ n Luke Treadwell'in çal~~mas~ n~ n ~~~~~ nda, var
olan pek çok mesele çözüme kavu~turulabilece~i gibi, pek çok yeni soru/sorun da ortaya konularak taru~~lma imkan~~bulacakt~r.
Eser Buveyhi tarihi ara~t~ rmalar~ na daha pek çok konuda yenilikler getirmektedir. Bunun
yan~s~ ra, bilhassa ilk Selçuklu deniz seferi olmas~~ aç~s~ndan büyük önem ta~~yan Kavurd Bey'in
Ummân seferini (bkz. E. Merçil, Kirmân Selçuklulart, Ankara 1983, s. 17-18) de, eserde yay~ nlanan yeni Buveyhi paralar~ n~n ~~~~~ nda, ekonomik sebepler ve Basra Körfezi bölgesindeki alt~n ve
gümü~~ak~~~~ile ilgilendirmek mümkündür. Zira, Basra körfezinde yer alan Umman'da, Selçuklular'dan önce, Buveyhiler ad~ na ciddi bir darp faaliyeti gözlemlenmektedir (bkz. Buyid Coinage, s. 84-94. Kr~. Ed. von Zambaur, Die Münzprâgungen des Islams, Wiesbaden 1968, s. 179180).
Bunlardan ba~ka, eserde yay~ nlanan sikkeler ve darphane darp faaliyetlerinin ayr~nt~l~~ bir
tahlilinden sonra, ~imdiye kadar ask~da kalan ~u genel meselelere tatmin edici cevaplar bulabilmek mümkün olabilecektir:
Buveyhiler zaman~ nda para bas~m~ nda kullan~lan alt~ n ve gümü~ün nereden ve nas~l
temin edildi~i,
Kahp ve para miktar~ n~ n ordu, sava~~ve vergi gibi siyasi ve ekonomik olaylarla ili~kisi.
Hükümdar ve hanedan üyeleri için kullan~lan unvanlar ve bu unvanlar~ n ~ah~s, zaman
ve bölgelere göre de~i~imi,
Buveyhi hanedan üyeleri aras~ ndaki hakimiyet münasebetlerinin tahlili (kimin, ne zaman, ne kadar süre için, hangi unvanlarla, nerelere hakim oldu~u),
Buveyhi para sistemi ve darp faaliyetlerinin Hasanveyh, Hamdani, Kaküye, Samâni,
Gazneli Karahanl~lar gibi Do~u ~slam dünyas~ ndaki di~er siyasi haltimiyetler ile ili~kisi,
~ lk Selçuklu sikkelerinin Buveyhi para sistemi ile ili~kisi.
Biz, bu ve buna benzer pek çok sorunun cevab~ n~ n, geni~~ölçüde Say~ n Luke Treadwell çal~~mas~ na dayan~larak, yak~ n gelecekteki ara~t~rmalarda ortaya konulabilece~ini ümit ediyoruz.
~slami nürnizmatik alan~nda kal~ p çal~~malar~ na dayal~~yay~ nlar henüz oldukça yenidir. Bu
tür çal~~malar~ n, Türkiye Selçuklular~ , ~lhanl~lar ve Timurlular gibi yüzlerce varyasyon ve binlerce sikkeyi ihtiva eden devletler söz konusu oldu~unda nas~ l uygulanabilece~i sorunu da henüz çözümlenebilir gözültmemektedir. Bununla birlikte, son derece zahmetli olmas~na kar~~ n,
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bu tür çal~~malar~n ~slami niimizmati~e getirdi~i ivme taru~~lmazd~r. Ara~t~rmac~~ bu durumu ~u
~ekilde ifade etmi~ tir: "son on sene boyunca öyle zamanlar oldu ki, bu i~e girmekten pi~man
idim. Ama ümit ederim ki, bu kitap bütün bu çabalara de~ecektir". Bizim de ümidimiz, Buveyhi
ve erken Selçuklu devri siyasi, sosyal ve ekonomik meselelerini inceleyen ara~t~rmac~lar için oldukça yeni ve ham malzemeler sunan bu de~erli çal~~man~ n, muhtelif yönlerden incelenerek
luy~netlendirilmesidir.
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