GIYASEDD~N AL~ -1 YEZD~ , Saadetnâme yâ Ruznâme-i Gazavât-~~
Hindustan der salha-yi 800-801h., be kü~e~~~rec Af~ar, nâ~ir: Miras-1 Mektub
bâ hemkâri-i müessese-i Müta1aât-1 Asya-yi Merkezi ve Garbi Dani~gâh-1
Karaçi, Tahran 1379 (2000), 216 s.
Asker bir hilkümdar olan Timur, Arapça ~iirleri ve a~~r bir üslüpla yaz~lm~~~eserlerin inceliklerini anlayamad~~~ndan, ad~na kaleme al~nan eserlerde sade ve anla~~lmas~~kolay bir ifade
tarz~~arzu ediyordu. Ayr~ca o da Ortaça~~devlet adamlannda rastlanan bir temayülden, yani ba~anlann~n kaleme al~narak ~ahs~n~ n ebedile~mesi arzusundan yoksun de~ildi. Bu arzu ile ilgili
olarak, seferler s~ras~nda vazifeleri önemli olaylar~~yazmak olan Uygur as~ll~~ve Iranl~~bah~~~ve katiplerin tuttuklar~~günliiklere dayanarak, edebi bir ~ekil vermeleri için tan~ nm~~~iishipçu ve
mün~iler görevlendirilmi~ti. Bu gibi eserlerden baz~lar~~daha sonraki müellifler taraf~ ndan
an~lm~~lar ise de, bunlar günümüze kadar gelmemi~tir. Bunlardan Saf~yilddin-i Huttelani eserini
Türkçe yazm~~ur Kirmanl~~~eyh Mahmud Zengi-i Acem'in manzum olarak kaleme ald~~~~ Cil~~u
Huru~~adl~~ eserini Timur'un 806(1403-4) y~l~ nda Anadolu'dan dönüp, Gürcistan'da cihad ile
me~gul oldu~u s~rada, yan~nda Kirmanl~~ulemâdan baz~~kimselerle birlikte sunmak için giderken, Tiflis yak~ nlar~nda Kür irma~~~üzerindeki köprüden dü~erek bo~uldu~unu, bunun üzerine
o~lu Kutbeddin'nin esere bir zeyl yazarak Timur'a sundu~unu ancak kaynaklardan b~reniyoruz2. Timur'un yan~ndaki bitikçiler taraf~ndan kaleme al~nan Tarih-i Hani'nin sadece ad~m biliyoruz3. Yine, Gaffari'de sözü edilen Kirmanl~~Mevlana Sadullah'~n Mirza Miran~ah ad~na telif etti~i Fütuhat adl~~eseri de bugüne dek elimize geçmerni~tir4. Timur'un son Suriye ve Anadolu seferleninin tarihini yazan katibi ~ehabeddin Muhammed Mün~rnin eseri de kappurs.
Asl~nda Türkçe olup, bizzat Timur taraf~ndan yaz~ld~~~na inan~lan Tüzük,* veya Melfuzit-~~
Timurrnin ise do~rulu~undan ~üphe etmek yerindedir. Tüzükât'~n Farsça ninham ilk defa olarak XVII. yüzy~lda ~ah Cihan(1628-1659) zaman~nda Hindistan'da ortaya ç~km~~t~r. Ebil Talib-i
Hüseyn~~adl~~birisi sal~~Türkçe olan bu kitab~~Yemen valisi Ca'fer Pa~a'n~n kiltiiphanesinde bularak tercüme etti~ini iddia etmi~tir. Halbuki böyle bir eserin varl~~~~kendisinden ba~ka müellifler
taraf~ndan hiçbir yerde zikredilmemi~tir. Böyle bir eserin varl~~~ n~~kabul etsck bile, eser Timur'un ifadesi olarak, kendi elinden ç~km~~~olamaz6.

I Hvandmir, Habi bit-s-Siyer, Tahran 1333 h.~., III, 549; Katip Çelebi, Ke~f 'z-Zün un ,
~stanbul 1941. I. 290.
2 ~erefeddin Ali-i Yezdi, ZafernâMe, Tahran 1336 h.~.. II, 379; Habibu's-Siyer, III, 549-550;
Fasih-i Hvafi, Mucmel-i Fasihi, Me~hed 1339 h.~., III, 147; Ke~fiii-Zünun, I, 290.
3 Walter Hinz, Timuriler Tarihi Hakk~nda Menba Tedkiki, çev. Mehmet Altay Köymen,
Belleten (1942), VI/21-22, 89.
4 Cihan-ârâ, Tahran 1343 h.~.. 236.
Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giri~, ~stanbul 1970, 350. Burada ad~~geçen
~ehabeddin Muhammed Mün~i ile eserini tan~tu~~m~z G~yaseddin Ali'nin o~lu olarak
zikredilen(s.168) Mevlana ~ehabeddin Muhammed-i Mün~i muhtemelen ayn~~ki~idirler.
6 Bu kitap ilk defa olarak Joseph White taraf~ndan 1873'te Oxford'da bas~lm~~~olup, çe~itli
dillere de çevrilmi~tir. Eser hakk~nda bk. Rien. Cat. of Per. Mss.,1, 177-180.
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Burada tanumas~n~~yapt~~~m~z esere gelince; Yezdli olan müellif eserinde ad~n~~Ali b. Cemalf~ 'l-Islâm olarak vermekte(s.8); lâkab~ n~~G~ya*Seddin, o~lunun ad~m ise Mevlânâ ~ehabeddin
Muhammed-i Mün~i olarak zikretmekte(s.188); dini ili~nlerle me~gul olup, kad~lik yapt~~~n~, bu
görevde iken bir gün Yezd'e gelen Timur'un yak~nlar~ ndan birine Arapça ve Farsça olarak yazd~~~~iki risaleyi sunmas~~üzerine bir giri~~ile özet olarak Timur'un fetihleri ve nil~âyet Hindistan'daki gazâlarm~n giinlii~ünü (Ruznâme-i Gazavât-~~Hindustan) sade ve anla~~ hr bir dille yazmakla görevlendirildi~ini belirtmektedir(s.15) 7.
Eserin yanh~~tarihine gelince: Milellif bununla ilgili olarak birkaç defa, Timur'un tahta
oturu~unun 31. y~l~ndan söz etmektedir ki(s.17-18, 57), Timur tahta 771 y~l~nda oturdu~una
göre, eserin telifi 802 (1399-1400) y~l~na denk gelmektedir. Dolay~s~yla eser Hindistan seferinden dönüldükten iki y~l sonra yaz~lm~~~olmaktad~r. Büyük bir ihtimalle eserin as~l ad~~da Saadetnâme olup (s.57 ve 63), müellifin deyimi ile Timur'un yan~ndaki kâtiplerin tuttu~u kay~tlar olan
Cengnâme ve Filtuhatnâmelere dayamlarak kaleme alind~~~ndan Ruznâme-i Gazavât-~~Hindustaz~~diye tan~nm~~~olmal~d~r.
Kitap 3 bölümden meydana gelmekte olup, bunlar hutbe(ba~lang~ç) (1-10), mukaddime(giri~)(11-55) ve Saadetnâme (56-189) ba~l~ klar~n~~ta~~maktad~r.
Mukaddime bölümünde yukanda da i~aret edildi~i gibi, eseri telife nas~l görevlendirildi~i
anlat~larak, özet olarak Timur'un fetihleri ~u ba~hklar alt~nda nakledilmektedir: Semerkand'~n
fethi, Mo~olistan ve Harezm üzerine seferler(s.19-25); Herat ve Horasan'~n fethi(s.26-28); Sistan'~n fethi(s.29-30); Mâzenderân'~ n fethi(s.31-32); Semerkand'a dönü~~ve Azerbaycan seferine
karar verilmesi(s.33-38); Timur'un Isfahan ve ~iraz'~~ele geçirmesi(s.39-41); De~t-i K~pçak'~n
fethi ve Toktam~~~Han ile sava~~(s.42-44);Yezd'in ~ah Mansur taraf~ndan ku~at~lmas~~ve Timur'un Hemedan ve Fars'a yilnimesi(s.45-51); Ba~dat üzerine hareket ve Toktam~~~Han'~n defeclilmesi(s.52-55); Hindistan üzerine gitme sebebinin zikri(s.56); Saadetnâme(s.57 v.dv.); Hindistan'da konaklanan yerler ve gazâlann zikri (5.63-76); ~ehabeddin Mübarek-i Temim'in boyun
e~mesi ve ayaklanmas~= zikri(s.77-89); Bend ~ehri ve Baufir kalesinin fethi ve ahalisinin yok
edilmesi(s.90-104); Dehli hâkimi Sultan Mahmud ile sava~~ve zafer(s.I05-125); Mirt kalesinin
fethinin zikri(s.126-130); Timur'un Ganj ~rma~~nda kâfirlerle olan gazas~mn zikri(s.131-136);
Kafirler ile bir günde yap~lan 3 gazân~n zikri(s.137-143); Kuple geçidindeki kâf~rlerin yok edilmesi, Hindular~n hac yeri ve kaf~rlerin içinde s~~~r ~eklinde ta~~bulunan mâbedlerinin
zilui(s.144-149); Sevalek da~~~kalesinin zikri(s.150-153); Ormanlar~n~n Mâzender'a~
' ormanlanndan daha büyük oldu~u Sevalek da~~ndaki di~er gazâ(s.154-160); Timur'un Cemu yöresinde
konaklamas~~(5.161-185); Timur'un ba~kent Semerkand'da in~a ettirdi~i Mescid-i Cami'nin
ziluti (5.186-189) .
Eser, nüsha farklar~ (s.193-194); Timur'un hayat~n~n kronoloji (5.195-196); Timurlular hanedan~= soy kiltü~ii(s.197); ~ahruh ve o~ullar~= soy kütil~ii(s.198); Timur'un Hind seferinin kronolojisi(s.199-203); Ki~i adlar~~dizini(s.205-209); Yer adlar~~dizini(s.210-214); Kavim ve
kabile adlar~~dizini(s.215-216) ile sona ermektedir.
G~yâseddin Ali'den eserini sâde ve anla~~l~r bir dille yazmas~~istendi~i halde onun iislübu
Timur'u memnun etmemi~~olmal~~ki, Timur, 1401/2 y~l~~lu~~nda Karaba~'da bulunurken Nizâ meddin-i ~âmi'den, eserin 100 okuyucudan l'i, en fazla 10'u taraf~ndan de~il de, sâde, herkesin
7 Ayr~ca bk. W. Hinz, Mentd Tedkiki, 86-87. Milellifin Muzafferi hânedâm, özellikle bu
hânedandan ~ah Yahya ile milnâsebette bulundu~u bilinmektedir ki, bunun sonucu olarak
eserinde Timur'un Muzafferilere kar~~~giri~ti~i mücadeleye özel bir bölüm ayrfinu~t~r.
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anlayabilece~i, bir öslöp ile fetihlerini anlatmas~n~~istemi~~ve böylelikle birinci Zafernâme ortaya
ç~km~~t~r.
1915 y~hnda Petersburg'da V.V. Bartold'un önsözil ile L. A. Z~min taraf~ ndan yay~mlanan
eser (Dnemik pohoda Timura v Indiyu Giyas-ad- Dina Ali. S prilojeniem sootv'tstvuyu~çih otryukov iz Zafer-nâme Nizam- ad-Dina ~ami), 1958 y~l~nda Moskova'da A. A. Semenov taraf~ndan
Rusça'ya çevrilerek bast~nlm~~t~r (Dnevnik pohoda Timura v Indiyu).
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