~LHANLI TARIHINE A~T YENI B~R KAYNAK:
T 'AR~H-~~VASSAFIN MÜELL~F NÜSHASI
OSMAN G. ÖZGÜDENL~*
Ortaça~~Iran tarihi ara~t~rmac~lar~~Vassâf tarihinin siyasi, sosyal ve iktisadi tarih ara~t~rmalar~ ndaki önemini iyi bilirler. Bunun yan~nda, hiç ku~ku
yok ki, bu de~erli kayna~~n tarih ara~t~rmalar~nda kullan~m~n~n nedenli güç
oldu~unu da takdir ederler. Müellif, son derece süslü bir üskipla kaleme ald~~~~eserini, Arapça-Farsça k~ssa ve ~iirlerle süslemi~~ve kulland~~~~nesri, kendisinden sonraki müelliflerin pek ço~unun taklit edece~i, ama hiçbirinin
eri~emeyece~i bir noktaya ta~~m~~t~r. Bu özelli~i ile eser, kendisinden sonraki
müellifler üzerinde derin izler b~rakm~~ t~r'.
I. Vassâfm Hayat~~ve Eserleri:
A. Hayat~: Sultan Olcâytû (1304-1316) taraf~ ndan kendisine verilen
"Vassâful-Hazratn2 ve bunun lusalt~lm~~~~ekli olan "Vassâf" lâkab~~ile tan~nan
Serefu'd-din (veya ~ihâbu'd-clin3) 'Abdullah b. `~zzu'd-din Fazlull'âh b. Ebû
Yezdi (Kâtib-i ~irâzi) 663/1264-1265 y~l~nda ~irâz'da do~du4. Babas~~
*Yard. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi Türkiyat Ara~t~rmalar~~Enstitüsü (~stanbul).
I Bu izlerden bilhassa Osmanl~~m~lellifieri için. bkz. M. Fuad Köprülii, "Türkler (Türk
Edebiyat~)", ~A, XII/2, s. 549; Osman G. özgüdenli - Abdulkadir Erdo~an, "~stanbul Kiitiiphanelerinde Bulunan Farsça Tarih Yazmalar~~Hakk~nda Baz~~Millâhazalar", Nâme-i A~ina, 15-16,
(2004), s. 70-72. Eserin önemli bir yekün tutan Osmanl~ca tercüme ve ~erhleri için bkz. a~a~~da
n. 25.
2 Vassâ'f,
mustedib-i Vassalul-Hazra [Tecziyetu'l-emsar ve tezciyetul-a'sâr], ed. Muhammed Mehdi ~sfahâni, Tahrân 1338/1959 [. Vassâf/Bombay], s. 592; Tahrir-i
Vassâf,
yay. 'Abdu'l-Muhammed Ayeti, ~nti~ârât-1 Bunyâd-i Ferheng-i ~rân, Tahrik' 1372/1994 [= Vassâf/Tahrir], s. 328.
3 Hvândemir, Habibu's-siyer, ed. Muhammed Debir Siyâki, III, Tahrân 1362/1983, s. 197.
Hayat~~ve eserleri hakk~nda bkz. C.A. Storey, Persian Literature, A Bio-bibliographical
Survey, I/1, London 19702 [= Storey], s. 267-270 (ilâvelerle Rusça terc. Yu. E. Bregel, Persidskaya Literatura, Bio-bibliografiçeskiy Obzor, II, Moskva 1972 [= Storey/Bregel] s. 769-775); Edward G. Brcnvne, A Lite~ary History of Persia, III, The Tatar Dominion (1265-1502), Cambridge
1956, s. 67-68; Jan Rypka, History of Iranian Literature, ed. K. Jahn, Dordrecht 1968, s. 314-315;
Zebihullâh Safi, Târih-i Edebiyyât der-Irân, 111/2, Tahrân 1366/19837 s. 1259-1262; Celâlu'ddin Humâl, T.rih4 edebiyât-i Irân, yay. Mâhduht-Bânü Humâl, Tahrân 1375/1996, s. 251-252;
Sald Nefisi,
nazm u nesr der-Irân ve der-zeba-n-i FârsI. pâya-n-i karn-i dehom-i hicri, I,
Tahrân 1363/19842, s. 143; Muhammed Taki Bahâr (Meliku'~-~u'arâ), Sabk ~inasi, Târih-i tatav-
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Fazlullâh, ~lhanl~~ devletinin Fârs bölgesi â~nillerinden idi. ~yi bir tahsilin ard~ ndan Hvâce Sadr~~'d-din Ahmed-i Zencâni'ye intisab ederek divân hizmetine girdis. Müellif,
Vassâfolarak da bilinen Tecziyetu'l-e~nsâr ve tezciyetu'l-a'sâr is~ni~~i ta~~yan be~~ciltlik eserini yazmaya 697/1298-99 y~ l~ nda
ba~lad~ . Be~~y~l sonra, 13 Receb 702/3 Mart 1303 Pazartesi günü ~lhânl~~ vezirleri Re~idu'd-din Fazlullâh ve Sa`du'd-din Sâveci'nin yard~m~yla, eserinin o
vakte kadar haz~ rlad~~~~ilk üç cildini, bu esnada üçüncü Suriye seferine ç~ km~~~bulunan Gâzâ~l Hn (1295-1304)'a sunma f~ rsaum buldu. F~ rat nehri
üzerindeki `Âne'de" gerçekle~en görü~mede vezirler, Gâzân Hân'a, Arap ve
Acem dünyas~ nda ~imdiye kadar bu özellikte bir kitab~ n kaleme al~ nmad~~~ n~~
söylediler. Kitab~~inceleyen Gâzân Hân, Vassâra baz~~sorular sordu. Ard~ ndan da Vassâf'a özel ilisânlarla birlikte âlt~ln-tamgâ verilmesini emrederek,
kendisinden, seferden dönünceye de~in Sincâr'da eserini yazmakla me~gül
olmas~ n~~ istedi. Ancak, rnüellif bu i~in uzun zaman alacak zor bir vazife oldu~unu, telif için muhtelif kitaplara ihtiyaç duydu~unu ve bir süreden beri
de evinden uzak kald~~~ n~~arz ederek Gâzâ~l Hân'dan bir y~l izin ald~'. Bu esnada araya Gâzân'~n vefat~n~ n girmesiyle Vassâf, ancak 9 y~l sonra 24 Muharrem 712/1 Haziran 1312 tarihinde Sultâniyye ~ehrinde vezir Re~idu'd-din'in
yard~ mlar~yla Sultan Olcâytü (Mo~. Ölceyn.1) ile görü~ebilme imkân~~ buldu.
Müellif bu görü~mede eserinin dördüncü cildini hükümdara sundu8. Olcâytü'nun takdirini kazand~". Bununla birlikte eserinin be~inci cildini ancak ve-

v~~r-i nesr-i Fürsi, 111, Tahrân 1373/1994, s. 99-103; 'Azizullâl~~Beyât, Sinüsü'l-yi ~nenübi` ve mühez-i türlh-i mm ez-dovre-yi âgüz tü silsile-yi Safeviyye, I, Tahran 1363/1984, s. 221-223; M. ~emseddin Günaltay, ~slân~~Tarihinin Kaynaklar~, -Tarih ve Müverrihler-, haz. Yüksel Katlar, ~stanbul
1991, s. 301-302; Ramazan ~e~en, Müskimanlarda Tarih-Co~rafya Yaz~c~l~~~, ~stanbul 1998, s.
238-239; V.V. Barthold, Mo~ol istilasma Kadar Türkistan, haz. H.D. Y~ld~z, ~stanbul 1981, s. 6365; Bertold Spuler, Die Mongolen in Iran, Leiden 19854, s. 7-8; 'Abbâs ~ kbal, Türih-i Mogül, ezhamle-yi Cingiz tü te~kil-i devlet-i Ti~nür, Tahran 1364/1985, s. 487; 'At~du'l-Muhammed Ayeti,
"Târih-i Vassâr, Dânisnâme-yi
~slân~, VI, Tahran 1380/2001, s. 259-260; Erdo~an Merçil,
"VassâF', ~A, XIII, s. 232-234; ~smail Aka, "Vassaf", Türk Ansiklopedisi, XXXIII, (1984), s. 267; P.
Jackson, "Wassâf", EP, XI, s. 174.
r' Erdo~an Merçil, "Vassâf", la, XIII, s. 232.
c' F~ rat nehri üzerindeki ada ve bu adada yeralan orta büyüklükteki ~ehirdir. Ortaçagda
a~açlar~ , meyveleri, giilleri ve ~arab~yla me~hürdu (bkz. Hamdullâh Mustevfi, Nuzhet~~ 'l-k~ dülg,
ne~r. G. Le Strange, Leiden 1915, s. 209, 254; Dorethea Krawulsky, frâil - Das Reicl~~ der illiâne:
eine topographisch-historische Studie. Wiesbaden 1978, s. 461462).
7 Tecziyetu'l-emsür ve tezciyet~~ 'l-a'sür, Nuruosmaniye Kütüphanesi, nr. 3207 [= Vassâf/Nuruosmaniye], VI'. 16a; Vassâf/Bombay, s. 406-407; Vassâf/Tahrir, s. 224.
8 Vassâf/Bombay, s. 544-551; Vassâf/Tahrir, s. 280-286.
9 Vassâf/Bombay, s. 592; Vassâf/Tahrir, s. 328.
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faundan iki y~l önce 728/1328 y~l~nda tamamlayabildi. Müellifin 730/132930 y~l~nda öldü~ü anla~~lmaktad~rw.
B. Eserleri: Vassaf taraf~ndan kaleme al~nd~~~~tespit edilebilen eserler
~unlard~r":
Ahlâku's-saltana: Ahlak ve siyaset ile ilgili ~lhanl~~hükümdan Sultan
Muhammed Olcâytû ad~na yaz~lm~~~Farsça küçük bir risaledir". Bu risale
daha sonra Osmanl~ca'ya da tercüme edilmi~tir".
Kalemiyye (el-Risâletu mun'aza`t~l's-seyf vel-kalem): Müellif taraf~ndan
~lhanl~~hükümdan Ebû Sa`id Han (1317-1335) ad~na Farsça kaleme al~nm~~~
küçük bir risaledir".
Müellifin ölüm tarihi E. Merçil taraf~ndan 735/1334 y~l~~olarak verilmi~tir (bkz. "Vassâf,

~A, XIII, s. 232).

Burada müellifm, nüshalar~~günümüze ula~an eserlerine yer verilmi~tir. ~smi Vassâf taraf~ndan zikredildi~i halde nüshalan günümüze ula~mayan di~er baz~~risâleler için bkz. Vassâf/Bombay, s. 592; Vassâf/ Tahrir, s. 329. Keza bkz. Ahmed Munzevi, Fil~ristvare-yi kitabhâ-yi
Farsi, VI, Tahrân 1381/2002, s. 390. öte yandan Vassâf a ait olmas~~çok muhtemel eserlerden
birisi de Munsa'at mecm~aas~d~r. Farsça kaleme alman bu eserin tespit edebildi~imiz yegâne
nüshas~~Tahran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde bulunmaktad~r (Kitâbhâne-yi Merkezi ve
Merkez-i Esnâd-i Dâne~gâh-i Tahrân, nr. 3601. Yazma hakk~nda bkz. Muhammed Taki Dâne~pejüh, Fihrist-1 Kitabhane-yi Merkezi-yi Dâne~gah-i Tahrân, XII, Nushahâ-yi hatti-yi ~omârehâ-yi
3497-4013, Tahrân 1340/1961, s. 2610-2611). Eserde ~lhanh hükümdan Sultan Olcâytû'nun ad~~
ve hicri 690, 704, 705, 707, 709 ve 712 y~llan geçmektedir. Mecmû'ada müellifin ad~~aç~k olarak
zikredilmenfi~tir. Eseri tavsif eden de~erli ara~t~rmac~~Muhammed Taki Dâne~pejûh, oldukça
süslü bir dilde kaleme al~nan ve Arapça-Farsça'n~n kar~~~k olarak kullan~ld~~~~bu mecmû'amn
müellifi hakk~nda nihai bir sonuca ula~amam~~t~r (Fihrist-i Kitabhane-yi Merkezi-yi Dânesgah-i
Tahran, XII, s. 2610-2611). Biz 1996-1997 ve 2001 y~llar~nda birkaç kez inceleme f~rsat~~buldu~umuz bu mün~a'ât mecmûas~n~n, üslüp, dil ve imlâ özellikleri gözönünde bulunduruldu~unda, Vassâf a ait olabilece~i sonucuna ula~uk. Mün~a'ât mecmû'as~~içerisinde, mektup suretlerinden ba~ka, Türkçe ve Mo~olca ~sulahlann da kullan~ld~~~, müellife ait pek çok Farsça ve
Arapça ~iir bulunmaktad~r.
12 Vassâf/Nuruosmaniye, Vr. 149a-176a; Vassâf/Bombay, s. 484-498. Bu siyasetnâmenin üç
niishas~~Tahran'da Meclis Kütüphanesi (Kitabhane-yi Meclis-1 ~ûrâ-yi ~slânfi) 'nde bulunmaktad~r (bkz. E. Merçil, "Vassâf', XIII, s. 233).
13 Ahlaku's-saltana IV. Murad zaman~nda Nergisi Mehmed Efendi (öl. 1635) taraf~ndan
Kantin irr-resa d ad~yla ve Sultan Abdülaziz zaman~nda da Kavalah Hüseyin Kâz~m taraf~ndan Risâle-i seciyye ad~yla iki kez Osmanl~ca'ya tercüme edilmi~tir. Mishalan için bkz. Agâh S~rn Levend, "Siyasetnâmeler", TDAYBelleten 1962, Ankara 1963, s. 183 n. 53; E. Merçil, "Vassâf', XIII,
s. 233. Ahlaku's-saltana>n~n Meclis Kütüphanesi (Kitabhane-yi Meclis-i ~ûrâ-yi ~slami, Tahran,
nr. 5307) 'nde bulunan Farsça niishas~~ile Süleymaniye Kütüphanesi (Esat Efendi, nr. 1918) 'nde
bulunan Osmanl~ca terciimesinin foto~raflar~n~~istifademize sunan Prof. Dr. Erdo~an Merçil
(~stanbul) ve Nâdir Muttalibi Kâ~âni (Tahran)'ye burada te~ekkürü borç biliyorum.
14 "el-Risffletu munâza'tu's-seyf ve'l-kalem", "Kalemiyye-yi Vassâf be-nâm-i Ebü Sald b. Olcâytü", Munse'at, Kitâbhâne-yi Dâne~kede-yi Edebiyât-i Dâne~gâh-i Tahrân, nr. C. 188/10, vr.
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Satranç ile ilgili Farsça üç risâle (Bedi`u'r-rabi`a, Risâle der-muhâkeme-yi ~atranç, Ebyât der-hak-i ~atranç)' 5.
Tecziyetu'l-emsâr ve tezciyetu'l-a'sâr. Vassaf~n en önemli eseri Târih-i
Vassâf olarak da bilinen Tecziyetu'l-emsâr ve tezciyetu'l-a'sâr (Ülkelerin taksiman ve as~ rlar~n getirdikleri)'d~r. Müellif eserini ~lhanl~~bürokrat~~Cuveyni
taraf~ndan kaleme al~ nan Târfh-i Cihân-gu~â isimli esere zeyl olarak haz~rlam~~t~ r. Dolay~s~yla eser, Cuveyni'nin b~ rakt~~~~yerden 656/1258 y~l~~hadiseleri
ile ba~lamakta ve Harezm~ahlar, Mo~ollar ve ~sma`ifiler ile ilgili yer yer Cihân-gu~â'dan yap~lan önemli ölçüde aktarmalar~~içermektedir. Toplam be~~
ciltten olu~an eserin birinci cildi; Mengü Ka~an'~n ölümü, Kubilay ve Timur
Ka~an'~n Çin'deki faaliyetleri, Hülâgü'nün Ba~dad'~~ele geçirmesi, Abâkâ ve
Ahmed Teküdar'~n hilkümdarl~ klar~; ikinci cildi, Salgurlu Atabegleri, Argün
Han'~n hükümdarl~~~, Yûsuf~ah ve Afrasyâb'~n atabeglikleri; üçüncü cildi,
Geyhâtû ve Bâydû'nun hükümdarl~klar~, Kirman ve Dehli'nin hâkimleri ve
Gâzân Han'~n 700/1300-1301 y~l~~ sonuna kadar olan hükümdarl~~~; dördüncü cildi, Gâzân Han'~n hükümdarl~~~ n~ n son y~llar~, Sultan Olcaytil'nun
tahta ç~k~~~, Timur Ka~an'~n halefleri, Harezm~ahlar ve ~sma`ililer; be~inci ve
son cildi ise Sultan Olcâytû'nun hakimiyetinin sonu, Ebû Sacid Han ve
`Ala'll'd-din Halaci ile haleflerinin tarihini ihtiva etmektedir. Eser, 728/1328
y~l~~hâdiseleri ile son bulmaktad~ r. Târfh-i Vassâf, ~lhanl~lar ve büyük hanlar~n yan~s~ra, Fârs, ~ebankare, Kirmân ve Luristân gibi bölgelerin mahalli tarihi ile Hint, M~s~r ve ~am gibi ülkelerin tarihi için de oldukça önemlidir.
Vassâf, eserinde, Gazân Hân devrinde merkezde vukû bulan hadiselerin
yan~s~ra, Fârs eyaletinin siyasi, idari ve iktisadi durumu hakk~nda da önemli
bilgiler vermektedir'6. Yine, müellif, ba~ta ka~~ t para (çâv) ve hâni takvim
olmak üzere, Re~idu'd-din ve pek çok ~lhanl~~kayna~~n~n sessiz kald~~~~baz~~
112a-117a. Blcz. Muhammed Taki Dâne~pejüh, "Fihrist-i nushahâ-yi hatti-yi Dâne~kede-yi Edebiyyât", Mecelle-yi Dâneskede-yi Edebiyyât, VIII/1 (~omare-yi mahsüs), (1339/1960), s. 488;
numayi~gâh-i nushahâ ve esnâd-i hatti-yi Kitâbhâne-yi Merkezi ue Merkez-i Esnad-i
Dânesgah-i Tahrân, Tahrân 1350/1971, s. 112-118.
15 Bkz. Mec~ntl'a, ~stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, nr. F. 217 (Bedf u'r-rabi'a, vr. lb-9a;
Risâle der-muhâkeme-yi satranç, 9a-20a; Ebyât der-hak-i satranç, vr. 20b-22b). Mecm~l 'an~ n tan~t~m~~ için bkz. Tevfik Hâ~impür Sobhani-Hüsameddin Aksu, Fihrist-i nushahâ-yi hatti-yi Fârsi-yi
Dânesgâh-i Istânb~ll, Tahrân 1374/1995, s. 109-110.
15
Müellifin Fârs ile ilgili verdi~i bilgiler bilhassa ~U iki çal~~mada çok iyi tahlil edilmi~tir:
A.K.S. Lambton, "Mongol fiscal administration in Persia", Studia Isla~nica, 54, (1986), s. 79-96;
55, (1987), s. 97-123; Ryoko Watabe, "The Local Administration of the Ilkhanid Dynasty: A Case
of Fars", Annals ofJapan Association for Middle East Studies, 12, Tokyo 1997, s. 185-216.
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reformlar ile bu reformlar~n ~lhard~~ey-aletlerine ve bilhassa Fars'a yans~malar~~hakk~nda da önemli malâmat içermektedir. Müellifin merkezi bürokraside üst düzey bir idari görevde bulunmamas~, onun, halk~n durumu ve s~k~nt~lanyla ilgili haberleri ~lhanl~~veziri Re~idu'd-din'e göre daha tarafs~z
kaydetmesine sebep olmu~tur. Bu aç~dan Târfh-i Vassâf, gerek Re~idu'd-din'in verdi~i bilgilerin kontrolü, gerekse ondaki eksikliklerin tamamlanmas~~
aç~s~ndan, ~lhanl~~tarihi ara~t~rmalar~~için son derece büyük bir öneme sahiptir".
Vassâf, eserini ~ran tarih yaz~c~l~~~nda görülmemi~~süslü bir üslüpla kaleme alm~~~ve bu üslüp kendisinden sonraki müverrihler üzerinde derin tesirler b~rakm~~t~rls. Müellif, eserini, Kur'an ayetleri ile ~ran ve Arap edebiyat~ndan yapt~~~~önemli nakillerin yan~s~ra, bizzat kaleme ald~~~~pek çok ~iirle
de süsleyerek, anla~~lmas~~oldukça güç bir üsltip yaratm~~ur19. Yine, müellifin
kulland~~~~Arapça, Farsça, Türkçe ve Mo~olca pek çok teknik deyim ve terim,
eseri güç bir yumak haline sokmu~tur.
Bir yandan esere duyulan büyük ilgi, di~er yandan anla~~lmas~~zor üslübu, Târfh-i Vassâf ~n a~~r~~süslü nesrini daha sade bir ~ekilde aktarmaya yönelik bir seri çal~~maya konu olmu~tur: Eserin üç k~sm~, ~ahruh'un o~lu ~iraz hakimi Mugisu'd-clin Ebül-Feth Mirza ~brahim Sultan'~n emri ile Huseyn
b. Huseyn-i Ensari (`Attar) taraf~ndan 823/1420 y~l~nda sade bir nesir ile
özedenmi~tir20. Eser XVI. yüzy~lda da Hvândemir (öl. 942/1535-1536) taraf~ndan hülâsa edilmi~tir2'. Bu hülasay~~daha sonraki dönemde yap~lan ba~ka
17 Osman G. özgildenli, Gâzân Hân ve Reformlar~~(694/1295-703/1304), M.Ü. Türkiyat
Ara~t~rmalar~~Enstitüsü Dr. Tezi, ~stanbul 2000, s.
18 Bununla birlikte, bu tesirler, Iran edebiyat~~tarihçileri taraf~ndan Fars dilinin tabii ve
sade seyrini bozdu~u için "olumsuz gelenek" olarak yorumlanmaktad~r (bkz. Yahya Aryanpür,
Ez-Sabâ tâ Nimâ, I, Tahran 1350/1970, s. 44-45). Osmanh padi~ah~~II. Bayezid 908/1502 y~l~nda
~dris4 Bidlisi'den ~ranh tarihçiler Cuveyni, Vassaf, Mu'inu'd-din Yezdi ve ~erefu'd-din Yezdi'nin
eserlerini örnek alarak bir Osmanl~~tarihi yazmas~m istemi~tir (Franz Babinger, Osmanl~~Tarih
Yazarlar~~ve Eserleri, Türkçe terc. Co~kun Üçok, Ankara 1992, s. 52). ~dris-i Bidlisi de iislüp olarak Vasalf~~örnek alan müellifler aras~nda idi. Mileflifin o~lu Ebül-Fazl, babas~~taraf~ndan kaleme al~nan Selim ~ah-nâme isi~nli esere yazd~~~~önsözde, babas~n~n Vassar~~geçti~ini övünçle
belirtmektedir (~dris-i Bidlisi, Selim ~ah-nâme, Türkçe terc. Hicabi K~rlang~ç, Ankara 2001, s.
27, 73). Ebü'l-Fazl'~n bu tarafl~~hükmü, her ne kadar gerçe~i yans~tmasa da, sonraki müellifkrin
Vassara eri~me arzusunu göstermesi aç~s~ndan dikkate de~erdir.
19 Muhammed Taki Bahar, Sabk ~inâsi, III, s. 100-101.
20 Ahmed Munzevi, Fihristvâre-yi kitâbhâ-yi Fârsi, II, Tahran 1375/1996, s. 918, 920; Storey/Bregel, II, s. 774.
21 Bkz. Ahmed Munzevi, Fihrist~*e, II, s. 919-920.
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sadele~tirme ve ~erhler takip etmi~tir22. Fatih Sultan Mehmed" ve Yavuz Sultan Selim24 gibi Osmanl~~hükümdarlar~n~n Târrh-i Vassâf a ilgi duydu~u bilinmektedir. Bu ilgi esere Osmanl~~co~rafyas~nda pek çok Türkçe ~erh yaz~lmas~na zemin haz~rlam~~t~r26.
Telifinden itibaren farkl~~ co~rafyalarda bu kadar geni~~bir ~öhrete ula~an Tâ~ll~-i Vassâ f, daha XIX. yüzy~l~n ortalar~ndan itibaren baz~~ önemli ne~fiyata konu olmakla birlikte26, bugüne de~in bilimsel bir yay~n ile ara~t~rmac~lar~n istifadesine sunulamam~~ur27.
Bkz. Ahmed Munzevi, Fihristvâre, II, s. 920.
Ahmed b. Ebû Bekr b. Muhammed e~-~irazi taraf~ndan muhtemelen eserin müellif
nüshas~ndan istifade edilerek Fatih Sultan Mehmed için 866/1461 y~l~nda haz~rlanm~~~bir Tecziyetul-emsâr ve tezciyetu'l-a'sâr nüshas~~bugün Viyana'da bulunmaktad~ r (Gustav Flügel, Die
ara bischen, persischen, türkischen Handschriften der kaiserlichen ~~nd königlichen Holbibliothek zu Wien, II, Wien 1865, s. 181-183 nr. 959).
24 Yavuz Sultan Selim'in iyi bir Vassâf okuyucusu oldu~u ve Tâ~lh-i Vassâra özel bir ilgi
duydu~u bilinmektedir (bkz. ~inasi Altunda~, "Selim I.", ~A, X. s. 433; ~smail E. Erünsal, Türk
Kütüphaneleri Tarihi, II, Kurulu~undan Tanzimat'a Kadar Osmanl~~Vak~ f K~itüphaneleri, Ankara 1991, s. 38-39).
25 Eser, ~dris-i Bidlisi'nin o~lu Ebu'l-FazI Muhammed Defteri taraf~ndan k~salt~larak Türkçe'ye tercüme edilmi~tir. Bu tercüme Emini Efendi taraf~ ndan Timur'un ölümüne kadar
(807/ 1405) devam ettirilmi~tir. Bu konuda XVIII. yüzy~l alimlerinden Ba~dadl~~Nazmi-zade Hüseyin Murtaza Efendi (61. 1134/1721)'nin çal~~malar~~dikkate de~erdir. Nazmi-zade'nin Vassâf
Vassâf):
tarihi ile ilgili çal~~malar~~ ~unlard~r: 1. Lugat-~~mü~kilât-~~Vassâf (~erh-i Lugat-~~
1118/1706-7 y~l~ nda kaleme al~nan ve Arapça, Farsça terimlerin aç~ldand~~~~bir lügattir. Nüsha.
lar~~için bkz. Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, nr. 3227; Hamidiye, nr. 1396; Hamidiye,
nr. 1162; Reisülküttap, nr. 1114; Lala ~smail, nr. 546; ~stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY, nr.
1530, 6047, 9588). 2. ~erh-i Târfh-i Vassâf. Mü~kil ibare ve manzûmeler tercüme edilerek, yer ve
~ah~s adlar~~aç~klanm~~t~r. (Nüshalar~~için bkz. Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, nr. 4409; At~f
Efendi, nr. 1894, 1895; Nuruosmaniye Kütüphanesi, nr. 3376; ~stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY, nr. 3268). 3. Tercüme-i Târrh-i Vassaf. Veliyüddin Efendi, nr. 2408/1. 4. Zeyl-i Nazmizâde: (Bkz. Storey, 11/2, s. 270). Bunun yan~s~ra, Molla Naili Ahmed Efendi (Mirza-zade) (61.
1161/1748) taraf~ ndan yap~lan Türkçe ~erhleri de dikkate de~erdir: 1. Serh-i Lugat-~~
miii el-me~hür
Vassâf (Süleymaniye Kütüphanesi, Lala ~smail, nr. 542/2). 2. Ma ia budd
ve'l-garib (bkz. Storey/Bregel, II, s. 774). Eserin di~er ~erhleri ve Türkçe tercümeleri için bkz. F.
Edhem Karatay, Topkap~~Saray~~Müzesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Katalo~~~, I, ~stanbul
1961, s. 198-199; Storey/Bregel, II, s. 773; E. Merçil, "Vassaf, ~A, XIII, s. 233.
26 Eser ta~~basmas~~ olarak 1241/1826 ve 1269/1853 y~llar~nda Bombay'da yay~nlanm~~t~r.
Daha sonra eserin birinci cildi J. von Hammer-Purgstall taraf~ndan yay~nlanarak Almanca'ya tercüme edilmi~tir (Geschichte Wassars. Persisch herausgegeben ~~nd deutsch Übersetzt. Wien
1856. Bu çal~~man~n bas~lmayan dört cildi bugün Avusturya ilimler Akademisi Kütüphanesi'nde
Vassar, Râhnumâ-yi Kitâb, XVIII,
bulunmaktad~r. Bkz. Karl Jahn, “Tercume-yi
(1354/1975), s. 171). Eser, Bombay bask~s~~üzerinden Tebriz ve Tahran'da yeniden yay~nlanm~~t~r: 1272/1855-56, 1291/1874, 1303/1885-86, 1314/1896-97, 1338/1959 (Fehmi Edhem Karatay, ~stanbul Üniversitesi Kütüphanesi Farsça Basmalar Katalo~~~, ~stanbul 1949, s. 1-2; Storey/Bregel, II, s. 773). Son olarak Bombay (1269/1853) bask~s~~üzerinden 'Abdu'l-Muhammed
22

23
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II. Târil~-i Vassâf in Müellif Nüsha=
A. Nüshan~ n Tavsifi: Tecziyetul-emsk- ve tezciyetul-aW~n dördüncü
cildinin müellif nüshas~~Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktad~r28.
Bu nüsha= tan~t~m~~ilk kez 1920% y~llarda ~stanbul kütüphanelerinde ara~t~rmalarda bulunan Çek ara~t~rmac~~Felix Tauer taraf~ndan 1931-1932. y~llannda "Les manuscrits persans historiques des bibliothques de Stambour
ad~yla yay~nlanan bir seri tan~t~m yaz~s~~içerisinde olmu~tur. Daha sonra, F.
Tauer'in tan~t~~~~~ na dayanarak; C.A. Storey", Yu. E. Bregelm ve A. MunzevI32
VasAâf ~n Nuruosmaniye nüshas~n~~zikretmi~lerdir".
de eserlerinde
Vassâf, Tahrân 1346/1967 (ikinci bask~:
Ayeti taraf~ndan üzeden~ni~tir: Tahrfr-i
1372/1994). Vassâf tarihinin Hindistan ile ilgili bölümleri H.M. Elliot ve J. Do~vson taraf~ndan
~ngilizce'ye tercüme edilmi~tir: The History of India, III, Dehli 1930, 27-54. Eserin Alt~n Ordu
ile ilgili k~s~mlar~~V.G. Tizengauzen taraf~ndan yay~nlanm~~t~r: Sbornik materialov, othosyasihsya
istorii Zolotoy Ord~, II, izvleçeniya iz persidskih soçineniy, yay. AA Romaskeviç - S.L. Volin,
Moskva-Leningrad 1941, s. 80-89. Ça~atayt~lar hakk~ndaki bilgiler Russell G. Kempiners taraf~n" • as a source for the history
dan de~erlendirilmi~tir: "Vassâf's tajziyat al-amsk Wa tazjiyat al-a`sIu
of the Chaghadayid Khanate", Journal of Asian History, XXII, (1988), s. 160-187. Eserin zor 'salah ve ibareleri ile ilgili Tahran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde haz~rlanan ~u doktora çal~~mas~~da önemlidir: Muhammed ~ehri-porübüdi, Ferheng-i lugât u istilâhât u Plâm u
mu~idlât-i T~lrfh4 Vassâf, Dâne~gâh-i Tahran Dâne~kede-yi Edebiyyât ve 'Ulüm-i ~nsâni, Bas~lmasal§ Doktora Tezi, Tahrân 1374/1995, 1107s. (Tahran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Merkez
Kütüphanesi, nr. 3Fü4 / F825$ / P.D.).
27 Tâ~lh-i Vassif in de~eri ve ne~ri ile ilgili güçlükler son y~llarda Judith Pfeiffer taraf~ndan
sunulan bir tebli~de ve Hamid Rizâ Dâlvend taraf~ndan haz~rlanan bir makalede ("Türih-i
Vassâf ve dû olgü-yi pi~nihüdi berâ-yi çâp-i ün", Ayine-yi Miris, 23, (1382/2004), s. 55-69) ele
ahnm~~nr.
28 Tecziyetul-emsk ve tezciyetul-a'sk, Nuruosmaniye Kütüphanesi, nr. 3207. Bu yazmamu bir mikrofilmi Süleymaniye Kütüphanesi (Mikrofilm, nr. 3929; CD nr. 2610)'nde ve ba~ka
bir mikrof~lmi de Tahran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde (nr. 2819) bulunmaktad~r (bkz.
Muhammed Tak! Dâne~pejûh, Fihrist-i Affkrofilmhâ-yi Kitâbhâne-yi Merkezi-.y~~Dâne~gâh-i Tahrân, I, Tahrün 1348/1969, s. 41).
29 "Les manuscrits persans historiques des bibliothques de Stamboul, III. Histoire de
rün et de la Transoxiane", Archiv Oriendlni, III, (1931), s. 467 nr. 326; Farsça terc. ~rec Af~ür,
"555 nusha-yi Fürsi-yi türih der-kitâbhâneha-yi ~stanbul", Nâme-yi Baldristân, I/1, Tahrün
1379/2000, s. 93-94 nr. 321.
" C.A. Storey, I, s. 267.
Storey/Bregel, II, s. 769.
" Fihrist-i nushald-yi hatti-yi Fârsi, VI, Tahrün 1353/1974, s. 4280 nr. 44196.
" Genel nitelikli tamt~mlardan sonra. Nuruosmaniye mishan hakk~ndaki ilk ciddi referans
ve tan~t~m yaz~s~~taraf~m~zdan haz~rlanm~~t~r: Osman G. özgüdenli, "Bir ~lhanh ~ehir Modeli:
Rab'-i Re~idi'de Meslekler, Görevliler ve Ücretler", Esnaf ve Ekonomi, I, ~stanbul 2003, s. 114 n.
67; "Nushal ez-türih-i Vassff be-hatt-i mu'ellif ve mohr-i Kitâbhâne-yi Rab`-i Re~idr, Farsça terc.
Hoccet Fahri, Nâme-y~~Bahâristân. An Iranian InternationalJournal for Islamic Man uscripts Resea~rh, IV/1-2, 7-8, Tahrün 1383/2004, s. 63-72.
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Yazma, dördüncü cilde ait toplam 310 varaktan ibarettir. Dördüncü cildin üç ayr~~yerine ait bir kaç sayfan~n eksik oldu~u anla~~lmaktad~ r. Yazman~n tavsifi ~u ~ekildedir:
335x245mm., 255x175mm., 17 sat~r, iri ve aç~ k ta'lik yaz~. Ba~l~~~~ve
~ahit cetvelleri tezhipli. Tam me~in, cetvelli miklepli, ~irazeli. S~ rt~~ çok
eskimi~, aç~k kahverengi cilt. Muhtemelen ilk d~~~kapak sayfas~~eksik. Yine
vr. 185-186 aras~ nda iki yapra~~n eksik oldu~u anla~~lmakta ki, sonradan
ha~iyeye eklenmi~tir. Ciltlenirken sayfa kenar~ndaki ha~iyelerden baz~lar~~
eksilmi~~ve okunamaz hile gelmi~~(bkz. vr. 11a, 184a, 194b, 218a, 253a,
263b). Sayfa numaralar~~ sayfa üstüne sonradan numaraland~ r~lm~~t~ r
(Yaprak 1-201 aras~ nda sol üst kö~ede orijinal sayfa numaralar~ ndan baz~lar~~görülmekte). Kufi yaz~ l~, dikdörtgen ve siyah bir mühürle mühürlenmi~~(bkz. a~.). Eserde küçük yuvarlak (vr. 2a ve 226a) ve büyük yuvarlak (vr. 2a) ba~ka mühürlere ait silinmi~~izler vard~r.
Ba~~vr. lb)

:

Son (vr. 310b) :
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Yazman~n

kapak sayfas~n~n sa~~taraf~nda "Fihristt~ l-cildu'r-râbi` miii elVassât" ba~l~~~~alt~nda eserin içerisindeki ba~l~klarm sayfa numaralar~na göre
bir listesi yap~lm~~t~r. Sayfamn alt~ndaki "bi-resm-i resmi fi 25 Rebi`~~ 'l-evvel
sene [1]182" (8 A~ustos 1768) kayd~ndan, bu listenin haz~rlan~~~tarihini tespit et~nek mümkündür34. Listedeki bu tarih, Nuruosn~aniye Kütüphanesi>nin
kurulmas~ndan sonraki bir döneme aittir. ~lk yapra~~n d~~~yüzünde (vr. la)
34 Bu kay~t muhtemelen kütüphanenin kurulu~undan 2 ~evirM 1190/14 Kas~ m 1190 tarihindeki vefauna kadar ba~~hâhz-i kinübn olan Yüsuf Efendi'ye ait olmal~d~r.
35 Nuruosmaniye Kütüphanesi Osmanl~~Padi~ah~~III. Osman (1754-1757) taraf~ ndan 1
Rebi'u'l-evvel 1169/5 Aral~k 1755 tarihinde aç~lm~~t~r. Kurulu~unda kütüphanede toplam 5031
cilt kitap bulundu~u anla~~lmaktad~r (bkz. ~smail Erünsal, Türk Ktnüphaneleri Tarihi, II, Kurulu~undan Tanzimat'a Kadar Osmanl~~Vak~ f Küttiphaneleri, Ankara 1991, s. 100; Ali Öngül,

~LHANLI TARIHINE A~T YENI B~R KAYNAK

509

ise, eserin müellif hatt~~oldu~unu gösteren "el-Cildu'r-rabi` bi-hatt-i musa~~nife -Rahmetullahl `aleyh-" ibaresi görülmektedir. Gerek liste, gerekse bu
ibare, yaz~~tarz~na bak~l~rsa ayn~~kimsenin kaleminden ç~km~~t~ r. ~barenin alt~ nda yazmaz= kütüphane numaras~~(3207) ve kütüphane mührü yer almaktad~r. Y~ne, kapa~~n d~~~yüzünün tam ortas~ nda eserin Osmanl~~Padi~ah~~
III. Osman (1168/1754-1171/1757) taraf~ ndan kütüphaneye vakfedildi~ini
gösteren vak~f kayd~~bulunmaktad~r: "Vakafa ekrem~l's-selâtin miii tabakatilmuhlk ... es-Sultan ibnu's-Sultân Sultan Eb~ll-Mehasfn 'Osman ibn Sultan
Nuruosmaniye Kütüphanesi'ne ait en eski kitap fihrisderi
Mustafa* 1-1Un
incelendi~inde, yazmam~z~ n daha ilk fihristten itibaren müellif hatt~~oldu~una dikkat çekildi~i görülmektedir".
Eserin kapa~~mn iç yüzündeki ser-levhada "h~nehu min Suleyman ve innehu"38 ibaresi yaz~l~d~ r. Eser ba~ tan sona iri harflerle ve gayet aç~ k bir ~ekilde kaleme al~nm~~t~r. Baz~~ba~l~k ve ~iirlerde k~rm~z~~kalem kullan~lm~~t~r.
Kelimelerin yaz~m~ nda genellikle noktalar ihmal edilmi~tir. Bununla birlikte,
okuyucular için s~k~nt~~olabilecek baz~~kelimeler ile Türkçe ve Mo~olca baz~~
unvan ve ~st~ lahlarm metinde harekeli olarak yaz~ld~~~~görülmektedir. Bunun yan~s~ra, baz~~kelimeler üzeri çizilerek metinden ç~kart~l~rken, sayfa kenarlarma yaz~ lan pek çok ha~iye ile de meme ilâvelerde bulunulmu~tur.
Eserin 10 yapra~~ mn, hepsi de sa~~yüzünde olmak üzere (vr. 4b, 8b, 49b,
102b, 175b, 218b, 277b, 299b, 307b, 309b) dikdörtgen ~eklinde bir mühür
ile mühürlendi~i görülmektedir. Sayfaya dik bir ~ekilde vurulan ve
"Nuruosmaniye Kütüphanesi", M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Türki!» Ara~t~rmalar~~Dergisi, VI,
(1991), s. 141, 146).
36 Bu ibare, cami ve kütilphanenin banisi III. Osman taraf~ndan kûtüphaneye yakfedilen
kitaplarm tamam~nda bulunmaktad~r.
37 Yazma kiltilphanenin en eski fihristine ~u ~ekilde kaydedilmi~tir: "el-Cildu'r-râbf min
Târfh-i Vassâf bi-hatt-i musannife, vakf-i Sultürd, satr-i sahife: 17" (Fihrist, Nuruosmaniye Kütüphanesi, nr. 1, vr. 160b). Yazmamn kütüphanenin daha sonra haz~rlanan üç numarah fihristinde
de bir kez daha ayn~~~ekilde zilu-edildi~i görülmektedir (Fihrist, Nuruosmaniye Kütüphanesi, nr.
3, vr. 143b). Dört numaral~~muhtasar fihristte yazman~n müellif hatt~~oldu~una dair kay~t yer
Vassâf ~eklinde zikredilmi~tir (Fihrist, Nuruosmaniye Kütüphaalmam~~~ve eser sadece
nesi, nr. 4, vr. 21b). Yazma, kütilphanenfn daha geç bir döneme ait be~~numaral~~fihristine ise
müellif ham oldu~u zikreclilmeksizin, bugünkü numaras~~ile (3207) kaydedilmi~tir (Fihrist, Nuruosmaniye Kütüphanesi, nr. 5, vr. 84a). Kütüphane fihristlerinin incelenmesi ayn~~zamanda,
Türlh-i Vassâfm sadece dördüncü cildinin müellif nüshas~n~n kûtüphaneye vakfedildi~ini ve
eserin milellifin kaleminden ç~kan di~er dört cildinin hiç bir zaman Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde bulunmad~~~n~~ortaya koymu~tur.
38 Kur'an, XXVII, 30.
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13x74mm. ebad~ nda olan bu mührün üzerinde kufi bir yaz~~bulunmaktad~ r.
Mühür dikkatle incelendi~inde, daha önce Prof. Francis Richard taraf~ndan
Paris'teki Bibliothque Nationale (Persan 121)'de Kdi Sirâcu'd-din Mahmüd b. Ebü Bekr-i ÂzerbâycânUnin Letâ'ifti'l-hikme isimli eseri üzerinde bulunan ve ihtiyatl~~da olsa Rab`4 Re~idi Kütüphanesi'ne39 ait olabilece~i bildirilen40 13x74mm. ebad~ ndaki kufi mühür ile tam olarak ayn~~oldu~u görülmektedir. De~erli ara~t~rmac~~F. Richard, tek bir numuneye dayand~~~~için,
"Vakf-i Kitâbhâne-yi Re~id" ~eklinde okudu~u4 ° mührün Rab`-i Re~idi Kütüphanesi'ne ait olup olmad~~~ ndan emin olamam~~t~r. ~imdi Târih-i Vassâf'In Nuruosmaniye nüshas~nda bulunan ve "Vakf-i Kitâbhâne-yi Re~idi' ~eklinde okudu~umuz bu yeni örnek, bu konudaki bütün ~üpheleri bertaraf
etmektedir.

39 Rab'-i Re~idi kütüphanesi hakk~ nda bkz. Re~idu'din Fazlullüh, Ser'dnihul-efkâr-i Re~idi,
ne~r. Muhammed Taki Dânepejüh, Tahrân 1358/1979, s.
(nâ~irin önsözil); Rulu~u'd-clin
Humâyün-ferruh, Kitâb ve kitâbhânehâ-yi ~âhan~a-hi-yi Irân, II, ez sadr-i ~slâm tâ 'asr-i konün,
Tahrün 1347/1968, s. 90-93; Rashiduddin Fazh~llah, Jami'll't-tawarikh, Compendium of Chronicles, A Histo~y of the Mongols, translated and annotated W.M. Thackston, I, Harvard 1998, s.
IX-XIV (nâ~ irin önsözii); Birgitte Hoffman~~, Waqf im mongolischen Iran. Rafiduddins Sorge
~~m Nachr~~hm und Seelenheil, Stuttgart 2000, s. 124-125, 193; Osman G. özgildenli, "Bir ~ lhan!, ~ehir Modeli: Rab'-i Re~idi'de Meslekler, Görevliler ve Ücretler", s. 114, 118, 121. Rab'-i
Re~idi kütüphanesi için istinsah edilen bir ba~ka kitap için bkz. Perviz Azkâ'I, "Nusha-yi
Rab'-i Re~idi", Nâme-yi Bâharistân,1/2,Tahrân 2001, s. 65-70.
4° F. Richard, "Mohr-i Ititâbhâne-yi Re~idu'd-din Fazlullüh-i Hemedâni?", nde,
ke
VIII/6,
Tahrân 1361/ 1982, s. 343-346 (mühür için bkz. Ek I; Ek I1/7-8). Kezâ bkz. ~rec Af~âr, "Mâlikiyet
ve harid u furüht-i nushahü-yi hata der-goze~ te", Nâme-yi Bâharistân, 1/2, Tahrün 2001, s. 50.
Francis Richard'~ n Muhammed Taki. Dâne~pejüh'a yazd~~~~ve iddias~ n~~ilk kez bilim dünyas~nda
tart~~maya açt~~~~mektubu Dâne~pejüh'un yaz~~malar~~içerisinde yay~nlanm~~t~r (Hadis-i 'a~k, III,
Mohammad Taki Dânesh-Pazh~ll~~MemoriaI Volume, vol. II, Dâne~pej~lh, Nâmehâ ve Goft~lg~lhâ, ed. Nâdir Mottalibi Kü~âni-Seyyid Muhammed Ht~ seyn Mar'a~i, Tahrün 1382/2003, s. 580
n. 89).
41 De~erli ~arkiyatç~~F. Richard, mührü, Dâne~pejüh'a gönderdi~i mektupta "Mulk-i KitâbL~âne-yi (Re~idiyye)" (bkz. Hadis-i 'a~k, III, Moha~n~nad Tak~' Dânesh-Pazhf~h Me~norial Volume, II, s. 580 n. 89), daha sonra yay~ nlanan makalesinde ise "Mulk-i Kitâbhâne-yi Re~id" ~eklinde okumu~tu,- ("Mohr-i kitabhâne-yi Re~idu'd-clin FazIullüh-i Hemedâni?", s. 343). ~rec Af~k,
makaleyi takdim etti~i ha~iyede, mührün ilk kelimesinin kendisi ve Muhammed Taki Dâne~pejüh taraf~ ndan "Vakf-i" ~eklinde okundu~unu belirtmi~tir
"Mohr-i kitübhâne-yi Re~idu'ddin FazIullüh-i Hemedâni?", s. 343 n.*). Biz bu okuyu~a aynen kat~l~yoruz. Bununla birlikte,
üçüncü kelimeyi "Re~id" yerine "Re~idi'" ~eklinde okumay~~teklif ediyoruz: "Vakf-i Kitâbhâne-yi
Re~ fdr.
42 F. Richard, ara~t~rmac~lar taraf~ ndan mührün tam olarak Rab'-i Re~ idrye aidiyetinin
tespitinin, ~slâm ve Iran mühürlerinin tarihi ile kiitüphanecilik tarihi ara~t~rmalar~~aç~s~ ndan
fevkalâde mühim olaca~~n~~ belirtmi~lerdir.
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Bu durumda, Tazih-i Vass:4f~n Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde bulunan
müellif nüshas~n~n, ~lhânl~~veziri Re~idu'd-din Fazlullâh taraf~ndan Tebriz
yak~nlar~nda kurulan Rab`-i Re~idi" isimli büyük külliye içerisindeki kütüphaneye vakfedildi~i ve bir süre burada muhafaza edildi~i anla~~lmaktad~r.
Rab`-i Re~idi'de, biri külliye içerisinde mütevelli evinin yak~n~nda yer alan
genel kütüphane (beyttll-kutub), di~eri de medrese e~itimi yap~lan yerdeki
e~itim kitapl~~~~ (dânt' 1-kutub) olmak üzere toplam iki kütüphane bulunmakta idi". Genel kütüphane (beytul-kutub - kitâbhâne) idari aç~dan do~rudan mütevelliye ba~l~~idi45. Kütüphanedeki kitaplar~n birer fihristi mütevelli, mü~rif ve nâz~ rda bulunmakta idi. Kitaplar, ancak kitap luymeti kadar
bir depozit b~rak~ld~ktan sonra, bir ay için kütüphaneden ç~kart~labilmekte
idi. Re~idu'd-din Fazlullâh taraf~ndan kaleme al~nan pek çok kitab~n as~l
nüshas~~da bu kütüphanede muhafaza edilmekte idi46. Re~idu'd-din, kütüphanede bulunan kitaplar~n, çal~nmamas~~ya da kaybolmamas~~için, bizzat

45 Ral~'-i Re~idrnin yap~s~, i~levi ve i~leyi~i pek çok müstakil ara~t~rmaya konu olmu~tur: D.
Wliber-M. Minovi, "Notes on the Rab`-i Rashidi", Bulletin of the American Institute for Iranian
Art and Archaeology, V (1938), s. 247-259; Mahmüd 'Irfan, "Bozorgterin bunyad-i hayr derkan", Dinshah Irani Momarial Volume, Bombay 1943, s. 20-31; Hâcc Huseyn Nahcevâni,
Re~idi", Çihil maka3 e, yay. Yüst~f Hadim Ha~itni-neseb, Tebriz 1343/1364, s. 11-24; M. Cevad
Me~kür, "Rab`-i Re~idi", Huner u Merdom, 84, Tahran 1348/1969, s. 32-42; Mecid Rahnun~â,
"Re~idu'd-din ve Rab`-i Re~idi", Mec~niYa-yi hitâbehâ-yi tahkiki derbâre-y~~Residu'd-din Fazh~llâ.'h
Hemedâni, Tahran 1350/1971 [= M.H.R.F.], s. 110-122; Gulam-Riza Selim, "Talim u terbiyyet
der-Rab'-i Re~idi", M.H.RF., s. 167-182; M. Murtazavi, "Tebriz der-razgar-i Frace Re~idu'd-din",
' ~ f-yi Azerbâycân, I, Tahran 1351/1972, s.
ba-stk
' eng,
M.H.RF., s. 262-276; 'Abdu'VAla Kar
162-169; B. Fragner, "Zu einem Autograph des Mongolenvesirs Ratid ad-Din Fazlallah, der Stiftungsurkunde für das Tebrizer Gelehrtenviertel Rab`-i Ratidi", Festgabe deutscher Iranisten zur
2500 Jahrfeier 'Faris, Stuttgart 1971, s. 35-46; Sheila S. Blair, “Ilkhanid Architecture and Society:
An Analysis of the Endowment Deed of the Rab'-i Rashidi", Iran, 22 (1984), 67-90; Muhammed
Mehdi Burü~eki, Berresi-yi reves-i idâri ve âm ze~-i Rab'-i Residt, Me~hed 1365/1986; Mustafa
Câvidân, 1/3, Tahrân
Mu'mini, "Cografiya-yi cihan-bini ve valcf-name-yi Re~idi",
Câvidân, 1/4, Tahran 1372/1993,
1372/1993, s. 30-37; Ayn~~müellif, "~ehristan-i Re~idi",
s. 52-59; Seyyid Hasan Umidiyffi~i, "Rab`-i Re~idi; Mecma'-yi bozorg-i valffl, 'ilmi ve âmüze~i der' Câvidân, VII/28, Tahran 1378/1999, s.
Tebriz-i karn-i he~tom-i hicrI/sizdehom-i milidi", Miras
50-71; Birgitte Hoffmann, "Ratidaddln Fadlallah as the Perfect Organizer: The Case of the Endowment Slaves and Gardens of the Rab'-i Ratidr, Proceedings of the Second Conference of
Iranian Studies, Roma 1995, s. 287-296; Birgitte Hoffmann, Waqf im mongolischen Iran.
Railduddins Sorge u~n Nachruhm und Seelenheil, Stuttgart 2000; Osman G. özgildenli, "Bir ~lhanh ~ehir Modeli: Rab'-i Re~idrde Meslekkr, Görevliler ve Ücretler", s. 105-126.
ne~r. Muctebâ Minovi - ~rec Af~ar,
44 Re~idu'd-din FazIullah, Vakf-nâme-yi Rab`-i
Tahran 2536/1977 [= Vakf-nâmel, s. 131, 150, 159, 176, 225.
45 Vakf-nârne, s. 150, 197-198.
46 Vakf-n âme, s. 238.
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kendisi taraf~ndan haz~ rlanan özel bir mühür ile mühürlenmesini istemi~tir"
Târih-i Vassâf ~n dördüncü cildinin telifinin, müellif nüshas~n~n ~~~~~ nda
703/1304-711/1312 y~llar~~ aras~nda yakla~~ k sekiz y~ ll~ k bir süre zarf~nda ve
oldukça yava~~bir ~ekilde gerçekle~mi~tir 18. Eserinin dördüncü cildinin
kaleme al~nmaya ba~lad~~~~dönemde Gâzân Hân'~ n henüz yeni vefat etmi~~
oldu~u anla~~lmaktad~ r'". Nitekim müellif, dördüncü cildin daha ba~lar~nda,
o esnada henüz yeni tahta ç~ kt~~~~anla~~ lan Sultan Olcâytü'ya övgüde
bulunmaktad~r: "... Giyâsu'd-d~nlyâ ve 'd-din Uh~g Hn-i a`zam [ha~iye: Hodây-bende Muhammed] ülcâyt~l Sultân Zill-ullâhi f17-`arz"50. Yakla~~ k dört y~l
sonra 707/1307 y~l~ na gelindi~inde ise dördüncü cildin yakla~~k üçte birinin
telifinin tamamland~~~~anla~~lmaktad~ r. Zirâ müellif, yazman~ n 92. yapra~~nda kendi zaman~ na at~fta bulunmu~tur: "... imr~lz ki suh~lr-i 707 est..."51.
Yazman~n 250a yaprak~~üzerinde bulunan bir ibareden, eserin 711 y~l~~
~a`bân ay~~sonlar~ nda (1-10 Ocak 1312) tamamland~~~~anla~~lmaktad~r". Bu
durumda, eserin 24 Muharrem 712/1 Haziran 1312 tarihinde Sultâniyye
~ ehrinde Sultan Olcâytû'ya sunuldu~u bilindi~ine göre", dördüncü cildin
son düzeltmelerinin de Ramazân-Zi'l-hicce 711/Ocak-May~s 1312 tarihleri
aras~nda tamamland~~~n~~ dü~ünmek yanl~~~olmayacakt~ r.
Yme, dü~üncemize göre, yazmam~ z, tamamland~~~~Ramazân-Zi'l-hicce
711/ Ocak-May~ s 1312 ile, Re~iclu'd-din Fazlullâh'~n katil tarihi olan 17 Ce47 Vakf-nâme, s. 198. Re~idu'd-din'in yaz~~malar~ nda, Rab`-i Re~idi'de bulunan iki kütüphanede muhtelif ilimlere ait yakla ~~ k 60.000 kitab~n bulundu~u kaydedilmektedir (Re~ idu'ddin, Sevânihu 1-efkâr-i Re~kti, s. 214).
48 Târlh-i Vassâf~ n dördüncü cildinin yakla~~ k sekiz y~lda telif edildi~i göz önünde bulundurulursa, müellifin ayda ortalama üç yapraktan biraz fazla yazd~~~~anla~~l~ r. Yine, eserin be~inci
cildinin yaz~ m~na 711/1312 y~l~ nda ba~land~~~~ve vefaundan ancak k~ sa bir süre önce 728/1328
y~l~ nda tamamland~~~~dü~ünüldü~ünde, müellifin eserini yazmakta ne kadar yava~~davrand~~~~
daha iyi anla~~l~r.
19 Gâzân Hân 11 ~e~wâl 703/17 May~ s 1304 tarihinde Kantin yak~nlar~ nda vefat etmi~~ve
halefi Olcâytü, büyük bir cillüs merasiminin ard~ ndan 15 Zi'l-hicce 703/19 Temmuz 1304 tarihinde hükümdarl~ k tahuna ç~ km~~ t~ r (Osman G. Özgüdenli, Gâzân Hân ve Reformlar~~
(694/1295-703/1304), s. 289, 291).
Vassâf/Nuruosmaniye, vr. 3b.
51 Vassâf/Nuruos~ naniye, vr. 92a.
52 Vassâf/Nuruosmaniye, T. 250a: "...tahrir" fi evâhir-i ~a`bâm~ 'l-n~ n'azzam ii-sene ihdâ
'asara ve sebaMi'a". Bu ibare yazma~~~~~~ sonunda "fl .5a'bân sene ihdâ 'a~ara ve sebaMi'a" ~eklinde bir kez daha tekrarlanm~~ ur (Vassâf/Nuruosmaniye, %T. 310b).
53 Vassâf/Bombay, s. 544-551; Vassâf/Tahrir, s. 280-286.
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mâziu'l-evvel 718/17 Temmuz 1318'4 tarihleri aras~nda Tebriz'deki Rab`-i
Re~idi'nin kütüphanesinde muhafaza edilmi~~olmal~d~ r. Zirâ, Re~idu'd-din'in katlinin ard~ndan, kellesi sokaklarda dola~ur~larak mallar~~ya~malanm~~~
ve büyük bir külliye olarak in~â edilen Rab`-i Re~idi tahrip edilmi~tir55.
VassâT~n müellif nüshas~n~n da muhtemelen bu tahribat esnas~nda kütüphaneden ya~maland~~~~tahmin olunabilir.
Bu durumda müellif nüshas~, tamamlanmas~n~n ard~ndan, muhtemelen
çok iyi bir kopyas~~Sultan Olcâytf~'ya takdim edildikten sonra, müellif taraf~ndan -belki de hat~ra olarak- Re~idu'd-din'e hediye edilmi~~olmal~d~ r.
Nüsha üzerindeki mühür, eserin hiç de~ilse bir müddet Rab`-i Re~idi kütüphanesinde muhafaza edilerek bu kütüphanenin mührü ile mühürlendi~ini
göstermektedir.
Esasen eserde, Vassâf ~n vezir Re~idu'd-din Fazlullâh ile ili~kisini gösteren pek çok i~aret bulunmaktad~r. Eserin pek çok yerinde müellif taraf~ ndan Re~idu'd-din'e övgü ve dualarda bulunulmu~tur. Bu arada bir övgüden,
Vassâf ~n, Re~idu'd-din'in vazife orta~~~Sa`du'd-din Sâveci ile de ili~ki halinde
oldu~u anla~~lmaktad~ r'7.
Yazma üzerinde Rab<4 Re~idi kütüphanesine ait mührün yan~s~ra, silinmi~~iki farkl~~ yuvarlak mühre ait izler görülmektedir. Bunlardan vr. 2a ve
226a'da bulunan~~21mm., vr. 2a'da bulunan~~ise 34mm. çap~ndad~r". Mü51 Re~iclu'd-din Fazlullâh 717/1317 y~l~nda görevinden azledilrni~, ard~ndan da Sultan Olcâytü'yu zehirlemekle ithâm edilerek yarg~lanm~~, suçlu bulunmas~ n~ n ard~ ndan da katledilmi~tir (bkz. Z.V. Togan, "Re~fil-üd-din Tabii)", ~A, IX, s. 707).
ne~r. Hânbâbâ BeyânI, Tahrân 1317/1938, s. 79.
55 Hâfiz-i Ebrü, Zeyl-i
Bu tarihte külfiyenin emlâluna el konularak vak~flar geçersiz k~l~nm~~t~r. Hâfiz-i Ebri), Re~iclu'ddIn>in katlinden sonra emlâkm~n divâna ba~land~~~n~, vakfetti~i yerlerin geri al~nd~~~ n~~kaydetmektedir (Zeyl-i Cân~ f ~l't-tevâril~ , s. 79-80). Rab'-i Re~idi, Re~iclu'd-dIn>in o~lu Giyâsu'd-clin
Muhammed'in vezirli~i zaman~nda (1327-1336) bir ara yeniden toparlanma e~ilimi göstermi~se
de, onun 736/1336 y~l~ndaki katlinden sonra yeniden ya~ma ve tahribata u~ram~~ur (Hâfiz-i
. ih, s. 151).
Ebrü, Zeyl-i Câmi'l~ 't-tevar
55 Vassâf/Nuruosmaniye, vr. 16a, 41b, 103b. Keza bkz. Bombay baslus~ nda Vassâf/Bombay,
s. 592.
57 Vassâf/Nuruosmaniye, ST. 41b. Bu övgü ve dua cümlesi, Sâveci'nin Re~idu'd-din ile aras~ndaki ihtilaftan dolay~~10 ~evvâl 711/19 ~ubat 1312 tarihindeki katlinden sonra (Nâsiru'd-clin
Mun~l, Nesâ'imul-eshâr ve letâ'finu'l-âhbâr, ne~r. Celâlu'd-clin Urmevi (Muhaddis), Tahrân
1364/1985, s. 113, 115; Hvândemir, Destür~t'l-vuzerâ', ne~r. Sa`id Nefisi, Tahrân 2535/1976, s.
314, 316), muhtemelen Re~iclu'd-din Fazlullâh ile aras~nda bir problem yaratmamas~~için müellif taraf~ndan eserden ç~karulm~~t~r.
58 Bizi. Ek II/I.

Belleten C. LXX, 33
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hürler sonradan silindi~i için maalesef okunamamaktad~r. Muhtemelen XIVXVIII. yüzy~llara ait olan bu iki mührii okuyabilmek mümkün olsa idi, belki
de yazman~n Rab`-i Re~idi Kütüphanesi'nden Nuruosmaniye Kütüphanesi'ne gelinceye kadarki öyküsü hakk~ nda bir miktar bilgi edinebilmek de
mümkün olacakt~.
B. Nüsha Farklar~: Eserin dördüncü cildinin Nuruosmaniye kütüphanesinde bulunan müellif nüsha& toplam 64 ba~l~ktan olu~maktad~r. Nüshan~n
üç farkl~~yerinde birkaç yapra~~mn eksik oldu~u görülmektedir. Bu durum,
sonradan ba~ka biri taraf~ndan not dü~ülerek"" eksik k~s~mlardan baz~lar~~ha~iyeye ilave edilmi~tir60. Nuruosmaniye nüshas~nda eksik olan lus~mlardan birinin, Müellifin, eserinin dördüncü cildini Sultan Olcaydrya takdim etti~i
mülakattan sonra kaleme al~nd~~~~anla~~lmaktad~rm.
Târfh-i Vassâf'm Nuruosmaniye Kütüphanesi'nde bulunan dördüncü
cildinin müellif nüshas~~içerisinde yer alan Ahlâku's-saltana isimli risâle62 ise
müellifin Sultan Olcaytirya bir hediye (tuhfe)'sinden ibaretti~43. Metin kar~~la~t~rmas~, bu risâlenin, baz~~nüshalar~~müstakil olarak zamamm~za ula~an64
Risâk-yi ahlâku's-saltana isimli siyaset-name ile ayn~~oldu~unu ortaya koymaktad~r"".

59 "Bu mucellidden
dirlhiyyeden iki varak sâlcitdir" (Valksâf/Nuruos~naniye, vr.
15b). Niishadaki eksildi~e ayn~~yaz~~ile ama bu kez Farsça olarak iki yerde daha dikkat çekilmi~tir: "Ez-incâ penc u ~i~~varak nâkiz est ya`nt makâle-yi
'arz-i kitâb' ve makile-yi `Gtly u
Cevgâ'n' ve 'Tetimme-yi
Misr' sâkit est Resmi" (bkz. Vass:4f/Nuruosmaniye, vr. 249b).
"Ez-incâ makâle-yi 'Sevânih-i gaybr ve risâle-yi 'Te~bihiyye' mefk~ld est" (bkz. Yassâf/Nuruosmaniye, vr. 305b. Yazmamn ba~ka bir yerinde (vr. 132b) ise ha~iyenin alt~na "H
gunr-yi ~alim 1.1.1189" (26 Eylül 1775) tarihi dü~ülmil~tür.
Vassâf/Nurt~osmaniye, vr. 16a.
61 Eksik olan k~s~mda müellifin Sultan Olaytû ile millâkat~m tasviri ve Re~idu'd-din Farlullâh'a övgüler bunu göstermektedir. Nuruosmaniye nf~shas~ nda eksik olan k~s~m
(Vassâf/Nurt~osmaniye, vr. 249b) eserin Bombay bask~s~nda 591-595. sayfalar~na tekâbül etmektedir.
62 Vassff/Nuruosmaniye, vr. 149a-176a.
63 Vassâf/Nuruosmaniye, vr. 141a. Risûlenin giri~inde Sultan Olcâytû ~u ~ekilde övülmil~tür: "Pâdi~âh-i 'âlem-ferrnâ-yi ben! kim, Zül-karneyn-i sânt, Cem~id-i tahtgâh, Gihânbâni, Ci-

htindâr, SW~
.' ib-kirân, Sultân-i kâmkâr, 1<âmnin,
cihân Giyâsul-hakk ve'd-dunyâ ve'd-ctin
Hodâbende Muhammed" (Vassâf/Nurt~osmaniye, vr. 149a; Vassâf/Bombay, s. 484; 'Ahlâku'ssaltana fi ahvâfil-ezmine vel-edine", Meantra, Kitâbhâne-yi Meclis-i ~ürâ-yi ~slân~t (Tahran),
nr. 5307, vr. 104b).
64 Bkz. yukar~dan. 13.
65 Vassâf/Nurt~osmaniye, vr. 149a-176a; Mecm~l'a, Kitâbhâne-yi Meclis-i ~f~râ-yi Islâmi,
(Tahran), nr. 5307, vr. 104b-119a.
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Müellif nüshas~ nda bulunan baz~~ba~l~klar, eserin Bombay bask~s~ nda yer
almamaktad~ r. Bunun yan~s~ ra, gerek ba~l~klar, gerekse as~l metinde baz~~
farkl~l~ klara rastlanmaktad~ r. Biz burada sadece birkaç örnek vermekle yetiniyoruz:
Vassâf/Nuruosmaniye, vr. 7a-b: "... der-misâq-i in tim (ir (sehzâdegân
[üzeri k~ rm~z~~ ile çizilerek iptal edilmi~] [ha~iye: Seh r~y~nâq] ilçi bi sisad u bist u penç ser ~llâgh ez-pis-i Toqtây ~âhzâde be-râh-i Derbend beresidend çe der-evvel-i sil-i mezk~lr miyân-i ~l ve Noqây der-hud~ld-i Saqsin ve Buighâr muhârebeti bi~nnâk ve mukâteleti hâlângiz refte-b~ld
[7b] zâhir nu~nâde ve râqibet Toqtây be-quvvet-i tâli` muzaffer âmed...".
Vassâf/Bombay, s. 398: "... der-misâq-i in l~m~lr Seli (Iy~nâq iki bâ siToqtây ~f~hzâde be-râh-i Derbend besad u ~~ist ~l penç ser ~llâgh
~l ve Toresidencl ve stiret çonân bâde ki der-evvel-i sâl-i mezk~lr
qây der-hudâd-i Saqsin ve B~lighâr muhârebeti sehmnâk va mukâteleti
hâlângiz refte-b~ld zâhir b~lde Toqtây be-q~~ vvat-i tâli` muzaffer âmede
Vassâf/Nuruosmaniye, vr. 22a: "... pes cami`-yi l~merâ' Sâtây ve
.filgh~l ve Nâghâldâr bâ lesker-i m~~sâhib be-meded-i Kutlughsâh No 'yin
revân ferm~ld ve râyet-i fil âz-ahter râz-i ... [metinde muhtemelen sonradan doldt~rulmak üzere bo~~b~ rak~lm~~] ~a`bân be-râh-i Miisul ve Sincâr
murâca'at kerd [ha~iyede: feth-nâme-yi Rahbe... ve ez-ân taraf-i Sultân-i
Misr ...".
Vassâf/Bombay, s. 409: "... pes cami`-yi umerâ' Sâtây ve Algh~ll~~ tây
.Ghl~ldâr bi lesker-i musâhib ~neded-i Kuth~ghsâh No 'yin-ni revân kerd ve
be-râh-i M~ls~ll ve Sincar murâca'at
niyet-i fir~lz-ah ter r~lz-i ~a`bâ~l-i
num~ld ve ez-etrâf-i Sultân-i Misr..." .
Vassâf/Nuruosmaniye, vr. 242b: "... [ha~iye: ~nevs~l~n-i câmi`(?)u'ttesânif munqasim be-deh mucellid ve her mucellidi be-vezn d~~ vist menn'adl tagribe" ki mecm~l`-i in penç hezâr varaqa bâsed] ..."66.
Vassâf/Bombay, s. 538: "... m~lvazza` be-deh mucellid ve her mucellidi d~~vist menn-i 'adi taqribe" ki mac~n~V-i in seh hezâr varaqa bâsed
Vassâf/Nuruosmaniye, vr. 248a: "... Pâdisâh-i cihi~~, Fer~nân-fermâyi [üzeri k~ rm~z~~ ile çizilerek iptal edilmi~: Beni âclem, ZIVI-qarneyn-i
sâni, Cemsid-i tahtgâh, Cihinbi~~i, S~~ltân-i kâmkâr, K.imrân] [ha~iye:
(.4
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devrân, Sultân Suleymân taht, Ferichln baJ24 Qobâd nihâd, Sikender
mu'adelet, Sencer muhabbet], Giyâsu'd-dunyâ ve 'd-din
Sultân
Vassâf/Bombay, s. 543: "... Pâdi~âh-i cihân, Fermân-farrnâ-yi devrân,
Sultân Suleymân baht, Ferichln taht, Sikender mamleket, Kisrâ
mu'adelet, Sencer muhabbet, Giyâsu'd-dunyâ ve'd-din CIlcâyttl Sultân
Titiz bir kar~~la~t~ rma, eserin müellif nüshas~yla Bombay bask~s~~aras~nda
önemli farkl~l~klar bulundu~unu ortaya koymaktad~r. Yine böyle bir kar~~la~t~rma, bize, eserin tamamlanmas~ndan sonra bir kez daha redakte edildi~ini
ve bu esnada baz~~de~i~iklilder yap~ld~~~n~~göstermektedir. Böyle bir redaksiyon için en uygun tarih, muhtemelen eserin be~inci cildinin tamamland~~~~
728/1328 ile müellifin ölüm tarihi olan 730/1329-30 y~llar~~aras~~olmal~d~r.
C. Müellif Nüshas~n~n önemi: Vassâf tarihinin pek çok nüshas~~günümüze ula~m~~t~r". Bununla birlikte, eserin bugüne ula~an hiç bir nüshas~~
müellifin vefaundan daha önceye gitmemektedir68. Eserin son derece a~~ r ve
tumturakl~~bir üslüpta kaleme al~nm~~~olmas~ , müellifin süslü üslübu kurabilmek için eserinde çok say~da Arapça ayet, lussa ve ~iire yer vermesi ve devrin gelenekleri icab~~çok say~da Türkçe-Mo~olca isim, unvan ve ~sulahm kullan~lmas~, nril~-i Vassâf ~n sonradan kopya edilen nüshalarimn içerisinde
müstensihlerin bilgi, dikkat ve tecrübe eksikli~inden kaynaklanan pek çok
hata bulunmas~ na sebep olmu~ tur. Nuruosmaniye nüshas~ , eserin eksik ve
hatal~~nüshalarimn yan~nda, orijinal müellif ham olmas~~sebebiyle müstensih
hatalar~n~ n giderilmesinde son derece büyük bir öneme sahiptir. Eserin sadece dördüncü cildinin müellif nüshas~n~n günümüze ula~m~~~olmas~n~~bir
~anss~zl~ k saymak gerekecektir.

67 Eserin yüzlerce cildi bulan farkl~~ntishalar~~için bkz. Felix Tauer, "Les manuscrits persans historiques des bibliothques de Stamboul, III. Histoire de l'Irân et de la Transoxiane",
Archiv Oriennilni, III, (1931), s. 467-473 nr. 326-381; Storey, I/1, s. 268-269; Storey/Bregel, II, s.
769-772; Ahmed Munzev~, Fihrist-i nushahâ-yi hattf-yi Farsi, VI, Tahrân 1353/1974, s. 4280-4286
nr. 44196-44307; Ahmed Munzev~, Fihristvare-yi kitâbhâ-yi Fard, II, Tahrân 1375/1996, s. 918919.
68 Eserin Nuruosmaniye niishas~ndan sonra ~stanbul kütilphanelerinde bulunan en eski
nüshas~~Nasrullâh b. Ahmed el-Râtib el-Hilti isimli bir milster~sih taraf~ndan 23 Safer 738/19 Eylül 1337 tarihinde kaleme al~ nan ve birinci ve ikinci ciltleri ihtiva eden Aya Sofya (nr. 3109)
nüshas~d~ r (bkz. Felix Tauer, "Les manuscrits persans historiques", s. 327).
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Müellif nüshas~n~ n en önemli özelli~i, eserde geçen özel isimler ile unvanlar~n do~ru yaz~m ~eklini bize aktar~yor olmas~d~ r. Ortaça~~Iran kaynaklar~ nda Türkçe-Mo~olca ad, unvan ve ~st~ lâhlar~n müellif ve müstensihler taraf~ ndan farkl~~ imlâlarla kayd~, bugün Iran tarihi ara~t~ rmac~ lar~= önünde
çözümlenmeyi bekleyen önemli bir sorun olarak durmaktad~ r°. Pek çok ~lhânl~~devri özel ad ve unvan~~ile Türkçe-Mo~olca yer isminin orijinal yaz~l~§
ve telâffuz ~ekillerine ula~abilmek oldukça güçtür. Cuveyni, Re~idu'd-din
Fazh~llâh, `Abdullâh-i Kâ~âni, Hamdullâh Mustevfi-yi Kazvini, Benâketi ve
~ebânkâre'i gibi ~lhânl~~devri kaynaklar~ ndan hiç birinin müellif nüshas~~bugün için elde de~ildir. ~imdi Tâ~ll~-i Vassâf in müellif nüshas~ ndan hareketle, çe~itli sebeplerle müstensihler taraf~ ndan yaz~lmayan, ya da yanl~~~kaydedilen pek çok Türkçe-Mo~olca özel ad, unvan ve askeri-idari ~st~lah~ n yaz~m ve telaffuz ~eklini daha do~ru tespit edebilmek mümkün olabilecektir.
Bu yönüyle Nuruosmaniye nüshas~ , ça~da~~ve titiz bir müellifin kaleminden
ç~ kmas~~ hasebiyle, bilhassa Türkçe-Mo~olca ~ah~s ve kabile adlar~~ile unvanlar
ve askeri-idari ~st~lahlar~ n yaz~m~~aç~s~ndan, Iran tarihi ara~t~ rmalar~ mn yan~s~ra, Türkoloji ve Mongolisti~e de katk~lar sa~layacakt~ r70.
Bunun yan~s~ra, TârTl~-i Vassâf ~ n müellif nüshas~ nda bulunan ve müellifin kaleminden ç~ kt~~~~anla~~ lan ha~iyeler de oldukça k~ymetlidir. Bu ha~iyelerde kimi zaman meme yap~lan faydal~~ ilâveleri, kimi zaman da metinde
tezyinat ile ilgili önemli de~i~iklikleri bulabilmek mümkündür. Müellifin ilâvelerinin yan~s~ ra, nüshan~ n baz~~ sayfalar~ ndaki Arapça izah ve aç~ klamalar
da dikkat çekmektedir. Bu aç~klamalar~n esere ba~ka biri taraf~ ndan, daha
geç bir dönemde yap~ld~~~~anla~~lmaktad~ r.
Nüsha, XIV. yüzy~l ba~lar~na ait çe~idi orijinal siyâk numünelerini ihtiva
etmesi sebebiylen, muhasebe tarihi ve bir ~lhânl~~divân kâtibinin kaleminden
ç~ kmas~~sebebiyle de hat sanat~~tarihi aç~s~ndan önemlidir.
Bütün bunlar~n d~~~ nda, Nuruosmaniye nüshas~ , Vassâf tarihi örne~inde;
zor, karma~~ k ve çetrefilli bir eserde, metin kurgusun~m nas~l yap~ld~~~~ve dil,
üslüp ve imlâ problemlerinin müellif taraf~ ndan nas~l a~~ld~~~ n~~da, edebiyat
tarihçisi ve dil uzmanlar~ na aç~ kça göstermektedir.
Osman G. Özgüdenli, Gâz'an Han ve Reformlar~~(694/1295-703/1304), s. VIII.
Pek çok Türkçe-Mo~olca ~ah~s ve kabile ad~~ile unvan ve ~sulah metinde harekeli olarak
yaz~ lm~~t~r. Bkz. Vassaf/Nuruosmaniye, NT. 6a, 8a, 22b, 103a, 127a, 19413, 251a. Keza bkz. Ek
11/6.
71 Vassâf/Nuruosmaniye, vr. 79a, 80a-85b.
69
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Sonuç olarak, Vassâf tarihinin dördüncü cildinin N~~ruosmaniye kütüphanesinde bulunan miiellif niishas~, ~lhanl~~ devri siyasi, sosyal, idari ve iktisadi tarih tetkiklerinde ara~t~ rmac~lar~ n önüne önemli bilgiler sunmaktad~ r.
Bu bilgilerin ~~~~~ nda Târfl~-i Vassâf ~n müellif nüshas~m ~lhanl~~ tarihinin
yeni bir kayna~~~olarak de~erlendirmek mümkündür. Nüshan~ n ~imdiye kadar ihmal edilmi~~olmas~~ ~lhanl~~ tarihi ara~t~ rmalar~~ için büyük bir ~anss~zhkt~ r. ileride, bu önemli yazmay~, giri~~ve indeksler ile birlikte t~pk~ bas~m halinde yay~ nlamay~~ ümit ediyoruz'". Bu yay~ n~ n, Tâ~ll~-i Vassâf ~n önemli nüsha
farkl~ l~ klar~ n~~ ortaya koyan bilimsel bir edisyon kriti~i yap~l~ ncaya kadar, Ortaça~~Türk, ~ran ve Mo~ol tarihi ara~t~ rmalar~~için önemli bir bo~lu~u dolduraca~~~muhakkakur.
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EK II/7: Tecziyetul-emscir ve tezciyetul-a'scir, vr. 278a

EK II/8: Tecziyetu l-en~sâr ve tezciyetu 'l-t~~ • ,(ir, vr. 299b (m u '~~~~ r.

ay).

Osman G. özgüdenli
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EK II/9: Tecziyetu .1-emsâr ve tezciyetu 7-a 'sâr, vr. 3 10b (hatime).

