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Safeviler devrinin pek tan~nmayan kaynaklar~ndan olan, Türk as~ll~~tarihçi Budak Mün~i>nin bu eseri hakk~ nda, devrin tarihleri ve tezkirelerinde bilgiye rast gelinmedi~i gibi, daha sonraki kataloglarm da sadece birkaç~ nda onun ad~~zildedilir (Storey, Persian Literature, I, 118).
Bu bak~ mdan müellifin eserinde kendisinden söz etti~i yerler (s.187-190) oldukça önemlidir.
Eserindeki kap~lardan onun 916(1510) y~l~nda do~du~u anla~~lmaktad~r. E~itimi ve ailesi
hakk~nda bilgi vermemekte birlikte, anne taraf~ ndan dedesi Hâce Ruhullah ~alkani-yi Kazvini,
Ak Koyunlu Mirza Baysungur'un vezirli~ini yapm~~t~~(s.91).
Budak Mün~i Kazvin'de bir süre e~itim gördükten sonra, 14 ya~~ nda iken katip olarak Divan'da çal~~maya ba~lam~~ , zaman zaman azledilmek, mallar~~müsadere edilmekle birlikte 1576
y~l~na kadar Safevi devletinin çe~ itli yörelerinde görev yapm~~t~ r. ~ah Tahmasb 1576 y~l~nda
ölüp, tahta Il. ~smail oturunca, Budak Mün~i de 950(1543) y~l~ ndan beri arâl~ klarla yazmakta
oldu~u eserini, 984 y~l~~C.evvel ay~~sonunda azledilmi~~iken yeniden bir makam elde edebilmek
dü~üncesi ile, yeni Safevi ~ah~ na ithaf etmi~ tir (s.190 ve 246). Müellifin bundan sonraki hayat~~
hakk~nda da bilgimiz yoktur.
Budak Mün~i olaylar~~devrinin di~er kaynaklar~~gibi sade bir üslüpla anlatmakta, zaman
zaman duydu~u veya ~alddi oldu~u devrinin sosyal ve iktisadi meselelerine temas etmekte, görevi dolay~s~~ile iyi bildi~i, ancak di~er kaynaklarda rastlanmayan Divan teriinlerine de yer vermekte, devlet adamlar~n~ n olumsuz yönlerini de ele~ tirmekten geri kalmamaktad~r (Bk.s.84-86,
89-90, 162, 167, 170-181). O, zaman zaman Ak Koyunlular ile Safeviler devrinin begler ve vezirlerinin icraadar~n~~mukayese etmekte, bir taraftan Safeviler devrinde gelirler ve maa~lar~n artt~ ~~na i~aret ederken, öte yandan paran~n de~erinin dü~ü~üne, Divan yetkililerinin adaletsizliklerine temas ederek, bunun delili olarak defalarca mallar~n~n müsadere edilmesini göstermektedir (s.117-118).
Eserde yer yer kendinden önceki veya ça~da~' Firdevsi, Hâfiz, Câmi, Kâsim-~~Gunâbâdi,
Bennayi ve Fuzuli gibi ~airlerin ~iirlerine yer verildi~i gibi, milellif yeri geldikçe kendi ~iirlerinden de örnekler vermi~tir (s.101). Bunlar d~~~ nda isim zikretmeden verdi~i bâz~~~iirler de vard~r
ki, bunlar kendisine ait olmal~d~ r. Yazar yeri geldikçe âyet, hadis ve hikayeler nakletmekten de
geri kalmam~~t~r.
Eser hanedan esas~na göre düzenlenmi~~olup, Safeviler devrinde olaylar y~l esas~na göre
anlaulnu~ur. Y~llar bazen 12 Hayvanl~~Türk takvimine göre verilmi~ tir. Ancak müellif eserini bir
daha gözden geçirme f~rsat~~elde edememi~~olmal~. Zira baz~~olaylar~~2 defa nakletmi~, baz~~yanl~~l~klardan da kurtulamam~~ur. Mesela: ~ah Tahmasb'~n, II. Selim'e arrna~anolâral~~gönderdi~i
~ahname'den söz edilirken, önce eserin 30 y~lda tamamland~~~~(s.226);•daha. sonra ise 20 y~lda
tamamland~~~~(s.231) ifade ediliyor. 921- 929(1515-1523) y~llar~~ aras~ndaki olaylar sadece birkaç
saurla ifade edilmekle yednilmi~; 976-982(1568-1574) y~llar~~aras~ndaki olaylar ise yaz~lmam~~t~r.
~ah Tahmasb'~n hastal~~~~ve ölümü ile ilgili olarak ise, ~ah'~n 1. hastal~~~ndan söz etti~ine göre
(s.235), 2. hastal~~~ndan da söz etmesi gerekti~i halde bundan hiç söz etmemi~ tir. Üstelik olaylar~~kar~~t~rarak yanl~~~olarak Tahmasb'~ n ölümünü de 983(1575) y~l~nda göstermi~tir (s.235).
Halbuki bilindi~i ve kaynaklar~n kaydetti~i üzere, Tahmasb'~ n 1. hastal~~~~2 Receb 982(18 Ekim
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1574); 2. hastal~~~~ise Safer 984(May~ s 1576) tarihinde meydana gelmi~~ve ayn~~ay~n 15'inde(14
May~s 1576) ölmü~ tür (Hasan Beg Rumlu, Ahsenü't-Teyarih, n~ r. N. Seddon, s.458 ve 463). Mü elif eserini II. Ismail'e ithaf etti~i halde, onun çok k~sa süren saltanat~~dönemi olaylanndan hiç
söz etmemi~tir. II. ~smail 27 C.evvel 984(22 A~ustos 1576) Çar~amba günü tahta oturmu~; yazar
da eserini ayn~~ay~n son günü sona erdirmi~tir.
Cevahirii'l-Ahbar'~n kaynaklar~ na gelince: Bunlar~~3 k~s~ mda toplamak mümkündür. Birincisi, mektuplar olup, yazar Divan'da görev yapt~~~ ndan bunlara kolayl~kla ula~ma imkan~na
sahip olmu~tur. Mesela, I. Tahmasb'~n Osmanh Sultan~~Kanuni Süleyman'a yazd~~~~manzum
mektup (s.171-172) ve Hindistan Timurlu hükümdar~~ Hümayun'un 951(1544) y~l~nda ~ah
Tahmasb'a gönderdi~i mektup (s.193-194) bu cümledendir. Daha önceki tarihlere ait mektup
ve olaylar~~yazarken ise ~bn Bezzaz'~n Safi,etü's-Safa adl~~eserinden (s.104) ve devrin güvenilir
kaynaklar~ ndan yararlanm~~t~r.
Kara Koyunlular ve Ak Koyunlulara ait bölümleri yazarken, isim zikretmese de kar~~la~t~ r~ld~~~nda görülece~i üzere, Mada'-~~ Sa'deyn, Kitab-~~Diyarbekriyye, Lubbu't-Tevarih ve Târih-i
Cihan-ara gibi eserlerden yararland~~~~anla~~l~yor.
~kinci k~s~ m kaynaklar, devrinin ileri gelenlerinden i~itti~i veya naklen kaydetti~i olaylar ile
ilgili ifadelerdir (s.114, 115, 140, 187, 198, 214).
Üçüncü k~s~ m kaynaklar ise, Budak Mün~l'~lin bizzat ~ahidi oldu~u olaylar ile ilgili kay~tlard~ r (s.170-181, 189, 193, 202).
Daha sonraki müverrihler de Cevahir'ül-Ahbar't biliyor olmal~ lar. Zira onun bu eserinden
yararlananlar da olmu~tur. Kad~~Ahmed-i Kural, Hulasatu't-Tevarih 'inde Budak Mün~l ve eserinin ad~n~~vermemekle birlikte, ~ah Ismail'in ~irvan'a hücumu ve ~irvan~ah ile sava~~;
~eyhzâde
Lahici ve Kad~~Nurullah-~~Ünsl'nin ~ah ~smail taraf~ndan elçilikle ~eybek Han'a gönderilmesi;
bu elçiler ile ~eybek Han ve bâz~~Mâverâünnehr ulemas~~aras~nda dini konu~malar gibi bahisler
Cevahlrü'l-Ahbar 'dan al~nm~~lard~r.
680 sahifeden olu~an eserin yegâne nüshas~~St. Petersburg'da bulunmakta olup, müellif
hatud~r. Ruslar~n 1828 y~l~ nda Erdebil'i i~gal etmeleri üzerine eser, tekkede bulunan e
~ya ve
yazmalarla birlikte Rusya'ya götürülmü~tür.
Safeviler devrinin, önemli kaynaklar~ndan olan Cevahir'ül-Ahbar umumi bir tarih kitab~~
olup, dünyan~ n olu~umundan 1576 y~l~ na kadar gelen olaylar~~anlat~r. Müellif eserini Giri
~, 2
Bölüm ve Hâtime'ye ay~rm~~ur. Giri~: Hz. Adem; I. Bölüm: Pi~dadiler, Keyaniler, Sasaniler; II.
Bölüm: Hz Muhammed, Hz. Ali ve ~ mamlar, Emeviler, Abbasiler, Tahiriler, Saffariler, Samaniler, Gazneliler, Gurlular, Bûyeler, Selçuklular, Fars, Irak ve Azerbaycan Atabegleri, ~smailililer,
Kirman Karahltayl~ lan, Cengiz Han ve halefleri, Çobanhlar, ~lhanl~lar, ~ncüler, Muzafferliler,
Kertler, Serbedarhlar, Emir Timur ve halefleri, Kara Koyunlular (s.63-72), Ak Koyunlular (s.7397); Hatime ise Safevilere (s.99-246) aynl~n~~t~r.
~slâmiyetten önceki ve sonraki olaylar özet olarak verilmi~~iken, ça~da~~~oldu~u devrin
olaylar~~ve devlet ileri gelenleri, özellikle müellif Safevi divamnda görevli bulundu~undan ayr~nt~l~~bir biçimde anlat~ lm~~ur.
Tek nüsha olmas~~ ve Petersburg'da bulunmas~~dolay~s~~ ile ~imdiye kadar kullan~ lmayan
Cevâhirü'~ll-Ahbar'~n orijinal olan Kara Koyunlular, Ak Koyunlular ve Safeviler ile ilgili lus~mlann~n yay~nlanmas~ , XV-XV1. yüzy~l Türkiye, ~ ran ve özellikle Azerbaycan tarihi ara~t~rmalar~na
büyük katk~lar sa~layacakt~r.
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