TÜRK TAR~H~N~N ANA KAYNAKLARINDAN
CAM~ÜTTEVAR~H
ve
Fazlullah Re~idüddin
Ord. Prof. M. ~emseddin Günaltay
Türk tarihinin islâm devrinde yaz~lan ana kaynaklar~n~n en
önemlisi Ilhaniler zaman~nda kaleme al~nm~~~olan t.,~,:~le~, tir. Kitap
Ilhaniler hükümdari me~hur Gazan han~n emrile Hemedanl~~ vezir
4.1) in ba~kanl~~~~alt~nda bir heyet taraf~ndan
(zt,ME
tertip edilmi~tir.
Bu mühim tarih kitab~n~ n telifine saik Irana hakim olan 11110.nilerin Tuslu Nasirüddinin ~ehnamesine nazire olarak Mogollar
için de bir zafername tanzim ettirmek yolundaki arzular~~ olmu~tur.
Cengizin torunu ve dördüncü halen Mengü (Mönkke) Kaamn
1252 tarihinde Iranda Alamut Kalesinde oturan bat~ni Lg.~ 6.:) leri
ile Ba~dattaki Abbasi Halifelerini ortadan kald~rma~a memur etti~i
karde~i Hult~gfi (Kulagu), bu i~ leri muvaffakiyetle ifadan sonra Iranda
ilhâniler saltanatm~~ tesis etmi~ti. Bu saltanat, tarihi Med lere ve
Ahamani~ lere dayanan bir hittada kurulmu~tu. Firdevsinin rengin
kalemi bu ülkenin tarihini ve eski ~ehin~ahlarm~, Pi~dadyan,
Kiyanyan, E~ kâniyan ve Sasaniyan tabakalar~~çerçevesi içinde
ebedile~tirmi~ti. Bundan dolay~~Mogul hükümdarlar~n~n maddi
varl~klar~~bu eski hükümdarlar~n canl~~ ve ~anl~~hat~ralar~~kar~~s~nda pek sönük kal~yordu.
Mogul prenslerile ümeras~~islâm dinini, iran dilini ald~ktan
sonra yerlilerle ihtilatlar~~ artm~~, daima ~anl~~mazileri ve eski
~ehin~ahlarile iftihar eden iranl~lar kar~~s~nda - tarihi bir maziden
mahrum olmak itibarile - küçüldüklerini hissetme~e ba~lam~~,
kendileri için de maziye do~ru uzanan ünlü bir tarih tertip ettirmek lüzumunu duyma~a ba~lam~~lard~ . Ilhan Tegudar Ahmedin
asr~n büyük tabiblerinden Kutbüddini ~irâzi ile karde~i Kemaleddin'in tesirleri alt~ nda müslüman dinini kabul etmesi yaln~z
~lhanilerle M~s~r Türk sultan~~Seyfüddin Klavun aras~nda ba~~gös-
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teren harb! durdurmam~~, Iranda Selçukiler devrinde par~ld~yan
ilmi hareketin de tekrar canlanmas~na yol açm~~t~ . Bu hal Mogollar
için de ~ ehnamevari bir zafername tertip ettirmek lüzumunu gittikçe bütün ümeraya hissettiren bir amil oldu.
Bu lüzumu ~ uurlu Bir surette kavr~ yan Tegudar Ahmedin
dördüncü halefi Ilhan Gazan Mahmut (1295 - 1304) , vezirlerinden
Ebülfazl Re~idüddini, Cengiz hanedan~~için Firdevsinin ~ehnamesi
tarz~nda tertip edilecek manzum zafernameye esas olacak bir tarih kitab~~yazma~a memur etti.
Gazan~ n veziri bu a~~r i~i ba~ arabilecek evsaf~~ haizdi. o, yaln~ z
Iran saraylar~n~ n korkunç entrikalar~na vak~ f kurnaz bir siyaset
adam~~de~il, ayn~~zamanda hazakatli bir tabip, Arap, Acem, Türk,
Mogol ve belkide Çin dillerine vak~ f [1], kalemi kuvvetli bir edip
idi. Tarih, teoloji, metafizik sahalar~nda da geni~~malumat~~haizdi.
Fakat, ~ehnamenin ilk insan sayd~~~~Kiyummerse (Kayamaratha)
dayanan hükümdar silsileleri yan~nda ~ lhanilerin nesebi Yesukay
Bagaturu öte geçemiyordu. Çünkü Mogollar, Asyan~n di~er kavimlerine nisbetle Cengizin zuhuruna kadar ~ erefli bir varl~ k gösterememi~lerdi.
Filhakika, ~ark! Asyan~ n eski kavimlerine dair esasl~~mal~lmat
veren Çin vekayinamelerinde miladi alt~nc~~as~ rdan evvelki zamanlara ait olarak mogullardan hemen hiç bahsedilmemi~tir. Hatta
Mogol ad~na bile ancak miladi alt~nc~~ as~ rda Tang sülalesi
tarihlerinde tesadüf edilmektedir. Tang vekayinamelerinde
Mongu - ~i - Vey nam~~ alt~ nda bahsedilen Mogol boylar~ = Tukyu
(Tu-kiyue) yani Türk beylerine çobanl~ k ettikleri de tasrih olunmaktad~r.
Makalemize mevzu olan Camiüttevarihde Mogol ad~n~n acemce
fürumande
ve sadedil (J=.4-) yani hödük manas~na gelen
(J,1
Mong - ol muharrefi bulundu~unun tasrih edilmesi de Çinli
müverrihlerin verdikleri haberi teyit etmektedir.
Orhon kitabelerinde - Hingan daglar~ndan Ceyhun boylar~na
kadar uzayan sahadaki kavimlerin hemen hepsinden bahsedilmi~~
oldu~u halde Mo~ollara ait bir~ey söylenilmemi~~olmas~~da bunlar~n
yedinci ve sekizinci as~ rlarda zikre de~er bir ehemmiyetleri olmad~~~n~~göstermektedir.
Fakat IlhanGaza n~n ~ehnameye muadil bir Mogol tarihi vücude
getirilmesini emretti~i zamanda yani Mogollar~ n hemen bütün
Asyaya hakim olduklar~~devirde Mogollar için tarihin karanl~ k[I] Lucien Leclerc, Histoire de la n~ decin Arabes, t. 2, p. 133.
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lar~ na kadar gömülecek ~anl~~ bir nesepname ve bir tarih uydurmak pek okadar mü~kül bir i~~de~ildi. Bunun için zengin bir kaynak da vard~ :
Cengizin varis oldu~u Türk illerinde kahraman Türk milletinin
mazinin derinliklerine gömülen devirlerdenberi ~anl~~destanlar~~
terennüm ediliyordu. Bir kalem darbesile bu destan~~Mogollara
maletmek, bu suretle ~ ehname kahramanlar~n~~bir kaç defa yenerek ~ rana hâkim olan Efrasiyab~~yani Alp Ertunga da denilen
Oguz Hani Mogollar~ n ceddi yapmak bir mün~ilik meharetinden
ba~ka bir~ ey de~ildi. Bu mehareti göstermek Yahudi dönmesi oldu~u rivayet edilen Re ~idüddin için mü~kil bir i~~olamazd~.
Re~idüddinin Türk destanlar~n~~kimlerdenn ö~rendi~ini ve bunlar~~ Nas~ l Mogollara maletmi~~oldu~unu bize haber veren Seyhun
boylar~~Türklerinden Benaketli Fahreddin ile Kâsanl~~Semsüddindir[1].
[1.1 Kâsanl~~ ~emsüddin, Camiüttevarihin ne suretle telif edilmi~~oldu~unu
tasvir eden a~a~~ ki manzumesinde yap~lan tahrife itiraz etmek istiyormu~~gibi
destan~ n ve tarihin Türklere ait oldu~unu ve Türk ile Mogol tarihlerini" ayr~li~~n~~
tasrih etmektedir.
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Bunlar~n verdikleri maltImata göre Gazan Han Re~idüddini bu vazi feye memur ederken maiyetine Türk tarih ve an'anelerini çok iyi
bilen Alp Pulat ile bir tak~ m uygur katipler terfik etmi~ti. Çince
Çeng - Siang (farisi metinlerde
suretinde yaz~l~d~r) unvan~ n~~
ta~~yan Alp Pulat, Kubilay Kaan taraf ~ndan ~lhaniler saray~na memur edilen büyük kumandanlardan idi. O esnada bir vazife ile
Irana gelmi~~olan ve Çin vekayinamelerini bilen Litaci (Li - ta - tsü)
ve <,,x,..4) Yük - sun adl~~Çinli iki alimde bu vazife ile tavzif edilmi~lerdi. [1]
[1] Seyhun nehrinin sa~~sahilinde Hak irma~~~civar~nda çok mamur bir ~ehir
iken Cengiz taraf~ndan hak ile yeksan edilmi~~olan Benaket ~ehrinde do~an Türk
müverrihini Fahri Benaketi, ~stanbulda A~ir Efendi Küttipanesinde 254 numarada
mukayyet (.,.L, ,Y ~~ >bj ..„41~ 4.4.91 ;•%,.)) unva.nl~~eserinde camiüttevarihin
yaz~l~~~nda Çin f~limierinin yard~ mlar~n~~~u suretle anlat~ yor:
,>1.)
,AJ L

I

,s1.5 - .31 • 1..3.3

4Siru
ji3 1 Lok. =

~Ski*;-

• J J

-)

k.I
y" •

)1.
.

j

,j1
..~ jbJ

ru
4 (Kan-Çeu)
1J

j..s1

ji j

j

k:;.L ,3~i;~!
t

rt;

.)ç-,.3 •

Tay-Ka-Çeu)

J1-4.1 (La0.1(1Y Sn) L.,triV jr:. 31

~. 1;

aLC.

Fahri Benaketinin bahsetti~i üç Çin filozolunun birincisi Fu - Hiyen-Kho~ang, ikincisi (Fei -Ho -Kho - $ang) üçüncüsü ise ~ang - Hun) adl~~ülimler oldu~unda ~üphe yoktur. Bunlar taraf~ndan tertip edildi~ini haber verdi~i tarih kitab~n~n ise Çinin en k~ ymetli tarih kitaplar~ndan olan (Tong - Kien - Kang-mo)
ünvanl~~eser olmas~~mühtemeldir. Bu kitap, Fahri benaketinin söyledi~i gibi Çin
de hilkümran olan sülülelerin bir nevi takvim esamisi mahiyetinde bir eserdir.

Re~idüddin bu iki Çinli hakim ile beraber Pulat cenksau
ve Uygur alimlerinin yard~mlarile (Tarihi mübareki gazani) ad~n~~
verdi~i bu eserini 1304 senesi may~s~nda ikmale muvaffak oldu.
Fakat kitab~~tebyiz ettirmeden evvel Gazala Mahmut vefat etti~in.
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den (17 may~s 1304) eserini bizzarure ertesi sene Olcaytu Horbenda [1] ya takdime mecbur oldu. [2]
Mogollara, mazinin karanliklar~ na kadar gömülen ~anl~~ bir
tarih kazand~ran bu eseri Gazan~ n halefide takdirlerle kar~~lad ~ .
Re~idi iltifatlar~ na gark etmekle iktifa etmiyerek ona bir çok
emlâk ve arazi de ihsan etti. [1] Fakat bu kitab~ n kendi nam~na
ithal edilmesini kabul etmedi. Bu kitab~ n selefine nisbetle (Tarihi
mübareki Gazani) ismini ta~~ mas~ n~~ ve kendi nam~ nada ayr~ca bir
umurni tarih yaz~lmas~n~~ emreyledi. Olcaytunun bu emri üzerine
Re~idüddin Tarihi Adem ismile bir ikinci cilt daha yazd~. Her iki
ciltde birden de Camiüttevarih ad~ n~~ verdi.
O asr~ n ~öhretii müverrihlerinden (
rUllyt ) eserlerinde ikinci cildin telifinde Re~idüddine muavenet etmi~~oldu~unu
ima etmektedir. Re~idüddin Camiüttevarihte bu hususa dair bir ~ey
yazm~yorsa da Ka~aninin Re~it hakk~nda ki çok hürmetkâr ifadelerinin ikbal devrinde bu vezire intisab~~ bulundu~unu göstermesi,
Farisi dili ile yaz~lm~~~olan kitaplarda umumiyetle Mehmet Olçaytunun
ismi
suretinde kaydedilmektedir. Bu lafz~n Mogolca üçüncü manas~na gelen
Khurbanda ~.1,.,.• n~n muharref oldu~unda ~üphe yoktur. Çin müverrihlerinin Olcaytunun ad~ n~~Ho-ül-pan-ta ~eklinde yazm~~~olmalar~~da Hudabendenin horbandadan al~nm~~~oldu~unu teyit etmektedir. Aslen Türk olan Ebülmehasin Tanr~~
verdi (tagri berdi ) nin c.,t~~~.,
4.4,1"3 .„"~),e,,.:~~~~adl~~ k~ ymetli eserinde Olcaytunun ad~ m 1.>;‘,,- tarz~ nda yazm~~~olmas~~da Hudabendenin Iranhlar taraf~ ndan
tahrif edilmi~~bir ~ekil oldu~unu göstermektedir.
ruly. yegane nushas~~ ~stanbulda Ayasofya kütüphanesinde
cjizt~i~~
bulunan Olcaytu tarihinde
in Horbandaya takdimiuden bahseder,51,
ken ),(4..:Nfr
,-j~z~~
J~..,.~~
ibaresile eserin ne zaman hitam bulmu~~oldu~unu tasrih etmektedir. Yine Ayasofya kütüphanesinde 3271 numarada mukayyet ve müellifi meçhul (Camiüttevarlh
zeyli) ünvanl~~ eserde ver .~;
jtj.: ra~~4..rja
4.411 ;.,~,~ >
~.) tj~i.u~c..1,. denilerek teyit edilmi~tir.
(1) Re~idüddinin Camiüttevarihi takdimi üzerine Olcaytunnn kendisine o zamana kadar emsali görülmemi~~bir nisbette atayada bulundu~u a~a~iki vesikadan anla~~lmaktad~r :
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E. Blochet o zamanki müelliflerin verdikleri malOmata lstinaden ~lhan
Olcaytunun R~idüddine bah~etmi~~oldu~u arazi ve emlak k~ymetini bir milyon
dinar tahmin etmektedir.
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Re~idüddinin de hicri 704 tarihinde memur oldu~u bu vazifeyi;
vezaretinin bin türlü me~galeleri aras~nda; iki sene kadar az bir
müddet zarf~nda ikmal etmi~~olmas~~ gibi hususlar gözönüne
al~n~ rsa Ka~aniye hak verilebilir.
Re~idüddin, Mogol istilâs~~ devrinde eski k~ymettar ve nadir
gibi büyük müverriheserlerin nas~l mahvolduklar~n~ ,
lerin eserlerinin bilâhare cahil müstensihler taraf ~ndan nas~l tahrif
edilmi~~olduklar~n~~görmü~~oldu~u için, kendi eserlerini bu akibetten kurtarmak maksadile bir çok tedbirler alm~~~ve bu yolda
çok büyük masraflar ihtiyar etmi~tir.
Olcaytunun vermi~~oldu~u ihsanlar~n yard~ mile Tebrizde in~a
ettirdi~i (
d) ) ye yani Re~idiye mahallesine bir de kütüphane
t4),
ilâve ettirmi~ti. ~ ki büyük ciltten mürekkep olan tarihini (
l~s,..,a.~~~ adlar~~ alt~ nda
di~er mevzularlara ait eserlerini de (
topl~yarak bu kütüphaneye koymu~, bunlar esas tutulmak suretile
yeni yeni nüshalar istinsah ve teclit edilerek ba~ka memleketlere
da~~t~lmalar~~için bir çok mal vakfetmi~tir.
Bu hususa dair tanzim ettirmi~~oldu~u vakfiyeye nazaran her
d,) Rab'i Re~idi kütüphanesine müracaatla
istiyen adam
oradaki kitaplar~~ tetkik ve istinsah edebilecekti. Fakat kitaplar~ n
as~ llar~n~n buradan ç~kar~ lmas~~memnudu. Kitaplar~n yanl~~~istinsah
veya tahrif edilmemesi için, bu i~e memur olan adamlar~ n âlim,
tarih ve lisana vak~f zevattan olmalar~~ da vak~fnamede tasrih
edilmi~ti. Bu i~e memur olan Müstensihler behemehal senede en
az iki~er nüsha yazarak ba~ka memleketlerdeki kütüphanelere
göndereceklerdi.
Camiüttevarihin birinci ve ikinci ciltlerinin çok k~ymetli iki
nüshas~~ ~stanbulda Topkap~~Saray kütüphanesinde mevcuttur. Ayr~~
ayr~~ yer ve zamanlarda, ba~ka ba~ka müstensihler taraf~ndan
yaz~lm~~~olan bu iki ciltten birincisi ~stanbulda ve belki Türkiyede
yegâne nüshad~r. Bu cildin sonuna müstensih taraf~ ndan ilave
edilen zeylde bu eserin umumi mahiyyette olmak üzere bir ikinci
cildi bulundu~undan bahsedilmi~, ve bu niishan~n ilhan Olcaytu
zaman~nda Ba~datta yaz~lm~~~oldu~u tasrih olunmu~tur.
Bu nüshan~n Olcaytu zaman~nda yaz~ lm~~~ve hicri 717 senesi
~aban~ n~ n sonunda (milâdi 1317) hitam bulmu~~olmas~ na, Re~idüddinin de Olcaytonun halefi Ebüssait zaman~ nda ve hicrl 718 senesinde (milâdi 1318) katledilmi~~bulunmas~na nazaran bu nüshan~n
müellifin hayat~nda istinsah edilmi~~oldu~u anla~~lmaktad~r. Müstentabirile bahsetmi~~olmas~~
sihin yazd~~~~zeylde Re~idüddinden
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da kitab~n yaz~ld~~~~tarihte Re~idüddinin iktidar mevkiinde bulundu~unu göstermektedir. [1]
Camiüttevahirin Türk tarihi noktai nazar~ ndan mühim olan
k~sm~~bu cilttedir. Bu cilt evveltt, geni~~nisbette baplara, sonra da
her bap bir tak~ m fas~llara ayr~ lm~~t~r. Türk kavimlerinin zuhurile
bir tak~m ~ubelere ayr~lmas~ndan, muhtelif boy ve ~ruklar~ n ahvalinden bahsolan birinci bap, bir dibace ile dört fasla ayr~lm~~t~ r.
Dibacede Türklerle meskün m~ntakalar~ n co~rafi vaziyetlerinden,
hudutlar~ndan, tahavvüllerinden ve bu m~ ntakalarda oturan Türk
boylar~ndan bahsedilmi~, birinci fas~l ise O~uz boylarma ve menk~ belerine, O~uz efsanesine tahsis olunmu~tur. Ikinci fas~lda,
Mogollardan ve Mogol Boylar~ndan, üçüncü fas~lda, ba~l~~ ba~lar~ na
birer hükümet kurmu~~olan ve di~er fas~llarda bahsedilmemi~~
olan Türk boylar~ndan, dördüncü fas~lda ise Mogollar~n Durlegin
ve Nirun denilen boylar~ndan bahsolunmu~tur. Kitab~n ikinci bab~~
ise Mogol, Türk kavimlerinin tarihlerine ve bilhassa Cengizden
itibaren Gazan han zaman~na kadar muhtelif ülkelerdeki Mogol
devletleri tarihlerine hasrolunmu~tur. [1]
[1] Topkap~~saray kütüphanesindeki birinci cilt sonuna müstensih taraf~ndan
yanlan ve bu cildin nerede ve hangi tarihte istinsah edilmi~~oldu~unu gösteren
parçay~~aynen dercediyoruz :
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Bu cilt, yukarda izah edildi~i veçhile Türk ersanesini Mogollara maletmek gayretile, Mogollarla Türkleri kar~~ t~ rmak gibi
siyasi tesirlerle yap~ lan tahriflere, mister (Havart) in derin bir
vukuf ve salâhiyetle isbat etti~i üzere [1] Türk olduklar~~ mutlak
kak olan baz~~Boylar~ n Mogollardan say~lm~~~olmas~ na ra~men,
Türk tarihi noktai nazar~ ndan Arap, Acem ve Türk dillerile yaz~lm~~~tarih kitaplar~n~n en k~ymetlisidir. Bilhassa muhtelif Türk
boylar~ na ve hayatlarma dair verilen malümat çok önemlidir.
Camiüttevarihin Topkap~~ saray~ ndaki ikinci cildi ise, ihtiva
etti~i minyatürler itibarile emsalsiz bir k~ ymeti haizdir. Üzerindeki
kay~ t ve tarihlerden bu cildin de müellifin hayat~ nda ~stinsah
edilmi~~oldu~u anla~~lmaktad~ r. Camiüttevarihin ikinci cildinin
~stanbul kütüphanelerinde ~nüteaddit nüshalar~~ bulundu~u gibi
Ayasofya kütüphanesinde bir de Arapca terciimesi vard~ r.
Camiüttevarihin bu ikinci cildi, münderieat itibarile birinci
cilt kadar ehemmiyetli de~ildir. Re~idüddin bu ciltte evvelki as~ r
larda islâm âleminde yaz~ lm~~~olan umumi tarihleri ve bilhassa,
.k~e ) nin ( t~p,
) ü ile (4,jc..
in
, rey~.)
nin
,
I,
nin ( t. jij~ ., b.,~ t
i,
ji.~)
nin ( J~,w~~ il,.;.11)i ve nihayet (
) in ( .,~:~~ts3 ,j,..tCJ1 )1, ( 45.,;31, i> .1f A y.1 )
nin (
gibi eserleri icmal etmi~tir. Bu cildin en ehemmiyetti k~ sm~, Hint ve Çin tarihlerile ~smailiye f~rkas~ ndan bahseden
sahifeleridir. islâmi devirdeki hükflmetlerden baz~lar~ n~~ ihtiva etmiyen bu ikinci cilde nisbetle Timuriler devrinde Müverrih (Haf ~ z
Ebru) taraf~ndan yaz~lm~~~olan ve Topkap~~Saray kütüphanesinde
çok güzel bir nüshas~~ bulunan
daha ~umullü ve noksans~zd~ r.
Carniüttevarihin Londrada Briti~~Müzeum de de iki nüshas~~bulundu~unu M. Rieu'den ö~reniyoruz. Bunlardan müze katalo~unun
7628 numaras~ nda mukayyet olan nüsha (Timurleng) in o~lu ~ahruh zaman~nda ve Baysongur Mirzan~ n ölümünden biraz evvel
yaz~lm~~t~r
[1] ~ngiliz Fünun Encümeni azas~ndan Hanri Havart, Mogollar tarihine dair
çok k~ymetli bir eser yazm~~t~ r. Bu kitap umumi harp içinde Maarif Nezareti
taraf~ndan (Abdülahat Davut) a tamamen tercüme ettirilmi~~ve o zaman (Asari
~slâmiye ve Milliye Tetkik Cemiyeti ne~riyat~) meyan~ndaki 15 formas~~ da arap
harflerile bas~lm~~t~. Türk tarihi hakk~nda çok esasl~~ tetkikleri ihtiva eden ve
tamamen tercüme edilmi~~bulunan bu büyük eserin müsveddelerinin buldurularak
tabettirilmesini, milli kültür nam~na Kültür Bakanl~~~ndan ehemmiyetle dileriz.
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Bu nüshan~n birinci cildinin ba~~ndaki Besmele Baysongurun
kendi yaz~s~d~r. Ayni kütüphanede 16688 inci numarada mukayyet
olan di~er nüsha ise Re~it Hani denilen bir zat taraf~ndan istinsah
edilmi~tir.
Camiüttevarihin birinci cildinin tab'~ na mükerreren te~ebbüs
edildi~i halde tam bir tabi vücude getirilememi~tir. Vaktile Rus
alimlerinden Br~ zin birinci cildin birinci k~sm~n~~Rusyada tabettirmi~, ikinci k~sm~ n Cengiz Han devri nihayetine kadar olan k~sm~~
da KatrenAre taraf~ndan ne~rolunmu~tur. Bilâhare Müste~rik
E. Blochet'nin himmetile ikinci k~sm~n (Oktay Kaan) de vrinden
(Timur Kaan) devri nihayetine kadar olan K~sm~~da (G~ bb Memorial) ne~riyat~n~n XVIII. inci cildi olarak 1911 de bast~r~lm~~t~r.
Matbu k~s~ mlar~n en itinal~~ve ciddi bir k~ritike müstenit olarak
ilmi bir ~ekilde tertip edilmi~~olan~~E.BlocheVnin bast~ rd~~~~k~s~md~r.
Türk Tarih Kurumu, ahiren Camiüttevarihin birinci cildinin
tamam~n~n ikinci cildinin de milli tarihimize ait olan önemli k~s~mlar~n~n öz dilimize çevrilmesini karar alt~na alm~~t~r. Ilim hayat
itibarile memleketimiz için önemli bir hâdise olan bu karar~ndan
dolay~~Kuruma minnet ve ~ükranlar~m~z~~sunarken ilmi tetkiklerde
bulunacaklar için behemehal metnin asl~n~n da tabettirilmesi icap
etti~ini hat~ rlatmay~~da bir vazife biliriz.
~ lhanilerden Mahmut Gazan devrinde nihayetlenmi~~olan Camiüttevarihe Timuriler zaman~nda bir zeyl yazd~r~lm~~t~r. Ayasofya
kütüphanesinin 3721 inci numaras~nda mukayyet ve çok güzel
bir yaz~~ ile yaz~lm~~~olan bu zeylin müellifi meçhuldür. Zeyl,
namile dercedilmi~tir. Halkatalo~a yanl~~~olarak ( 45.kg,
) olmad~~~~küçük hacminden de anla~~lan bu esebuki (
rin ~öyle bir tetkik~~bile onun Re~idüddinin kaleminden ç~kmad~~~n~~anlatabilmektedir. Bu hatan~n eser tetkik edilmeksizin mukaddemesinde görülen ( v~~4s,) ve (t_o_o~~ e~!.) isimlerine aldan~lm~~~
olmas~ndan ileri gelmi~~oldu~u anla~~lmaktad~r. Esasen eserin
a~a~~ya aynen dercetti~imiz mukaddemesinde Timuriler devrinde
(~ahruh) Mirzan~n emrile yazd~r~lm~~~oldu~u da tasrih edilmek tedir. [1]
[1] Zeylin mukaddemesinde, ~ahruh Mirzan~n emir ve tensibile yaz~lm~~~oldu~u tasrih edildikten sonra telif sebepleri ~u suretle izah oiunmu~tur:
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Timuriler, ~randaki ilhan' hanedan~n~~ (Ebu Sait Bahad~r Han)
ile münkar~ z sayd~ klar~ndan Mahmut Gazan devrinde nihayetlenen
Camiüttevarihe (Olcaytu Horbanda) ile (Ebu Sait Bahad~ r) devirlerini de ilave ettirerek bu hanedan tarihini ikmale ehemmiyet
veriyorlard~. ~ahruh Mirzan~n emrile yaz~lm~~~olan bu eser, bu
ehemmiyetin bir ifadesidir. Müellifi meçhul olan bu eserin ~ahruhun müverrit~~ve nedimlerinden Haf~ z Ebru veya Timurun müverrihi ihtiyar (,s,5:
den biri olmas~~ muhtemeldir.
Ebu Sait Bahad~ r zaman~ nda ('~z~n~~
r.U11.0.1) taraf~ndan
kaleme al~ nm~~~olan (.1.4
• L.i>l~~
unvanl~~ eserde
Mahmut Gazan devrile nihayetlenen Camiüttevarihin tabii bir
zeyli mahiyetindedir.
Olcaytu Horbanda devrinin mükemmel bir vakayinamesi mahiyetinde olan bu kitap, biraz tarafgirane yaz~ lm~~~olmas~na ra~men, bu devir için yegane vesikad~ r. Ka~aninin bu eserinin tek
nüshas~~ ~ stanbulda Ayasofya kütüphanesinde mahfuzdur. Eserin
Paris Milli Kütüphanesinde 1443 üncü numarada mukayyet bulunan
nüshas~~ da Ayasofyadaki ana nüshadan istinsah ettirilerek götürülmü~ tür. (Olcaytu Sultan Mehemmet Horbanda) devrinin tek
vesikas~~ olan bu eserin Türk Tarih Kurumu taraf ~ndan aynen
bast~ r~ lmas~~ ~ayan~~ temennidir.
*
4. 4

Ka~aninin yukar~ da bahsetti~imiz Olcaytu tarihi ile Camiütteva,rih zeylinden anla~~ld~~~ na göre, büyük tarihin ~öhretli müellifinin akibeti pek feci olmu~tur. Mahmut Gazan ve Olcaytu devirlerinde vezir Sadüddin ile ahenkli bir surette ~ lhaniler saltanatm~~
idare eden Re~idüddinin aralar~, sonralar~~bozulmu~tu. Buna sebep
Olcaytunun pek ziyade teveccühünü kazanm~~~olan genç ve muhteris (Tacüddin Ali~ah) in 1310 tarihinde üçüncü vezir olarak
divana girmesi oldu.
Entrika, iftira, tezvir gibi hususlarda emsali nadir ve çok
zeki bir adam olan Ali~ah, her ikisini birer birer ortadan kald~rarak ~lhaniler saltanat~ n~~ münhas~ ran kendi pençesi içine almak
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için, divana girdi~i günden itibaren iki vezir aras~na nifak sokmaga ba~lad~. Nihayet Sadüddin ile Re~idüddinin aralar~~müthi~~
surette bozuldu. Sadüddin sultan~n huzurunda Re~ide kar~~~a~~r
itaplarda bulundu. Hayat~n~~hile ve tezvir ile geçirdi~ini söyledi.
Hatta onu Mogol prenslerini pek ziyade ku~kuland~ ran sihirbazl~kla ve Yahudilere temayül ile ittiham etti. [1]
Re~idüddinin gösterdi~i hilim ve ihtiyatla hadise o gün için kapandise de, münaferet alttan alta bütün ~iddetile devam etti. Re~id,
hasm~n~~bertaraf etmek için Olcaytu nezdinde günden güne nüfuzu
artmakta olan Ali~ah ile birle~ti. Fakat bu hareketile kendisinin
feci akibetini de haz~rlam~~~oldu.
Sadüddin namuskar bir adamd~. Fakat maiyyetindekiler alabildiklerine h~rs~zl~k ediyor, rü~vet al~yor, memleketi kas~pkavuruyorlard~. Sadüddinin genç ve güzel zevcesi de ihtiyar veziri istedi~i gibi oynat~ yor, ona rakiplerine ipucu verecek i~ler yapt~rt~yordu [2].
Re~idüddin ile Ali~ah, bu vaziyetten istifade ederek Olcaytuyu
ihtiyar vezir aleyhine tahrik ettiler. Sadüddinin hesaplar~~görüldü.
Birçok yolsuzluklar ve suiistimaller meydana ç~kt~. Hükümdarm
iradesile ihtiyar vezirin kafas~~kopar~ld~.
Fakat mü~terek dü~man ortadan kalk~nca bu defa iki fettan
vezirin aras~~ aç~lma~a ba~lad~. Aralar~nda alttan alta bir nüfuz
mücadelesi ba~~gösterdi. Ali~ah daha kurnaz, ahlaki esaslara daha
lakayt ve daha genç oldu~undan bu mücadelede galip ç~kmas~~
muhakkakt~. Re~idi dü~ürmek için, maktul Sadüddinin güzel zevcesile de birle~me~i ihmal etmedi. Bu kad~n da saray etibbas~n-
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dan Necibüddevle ile bu hususta te~riki mesai etme~i temine muvaffak oldu [1].
Re~ idüddin aleyhinde harekete geçen bu adamlar nihayet hedeflerine eri~tiler. Olcaytunun son zamanlama do~ru hüküm ve
nüfuz hemen tamamile Ali~ah~n eline geçti. Re~ idüddinin, mevkiini kurtarmak için Olcaytu nezdinde yapt~~~~bütün te~ebbüsler
neticesiz kald~ . Bu tesirle ihtiyar vezir günün birinde yata~a
dü~ tü. Fakat, rakibi bundan da istifade etti. O esnada Horasan Valisi Veliaht Ebu Saidin askerin ia~ esi için mütemadiyen
para istemesi, hazinede de bu talebi kar~~ l~yacak para bulunamamas~, Ali~al~~ için müsait bir tezvir zemini haz~ rlam~~~oldu.
Re~ idüddinin vaktile bir zenci köle alabilecek paras~~olmad~~~~halde
hazineden çald~~~~paralarla mali karune sahip oldu~unu, kölelerinin
bile servet ve saman sahibi bulunduklar~n~~ söyliyerek Olcaytuyu
feverane getirdi. Re~idin idam~~ emrini ald~ . Re~it, baz~~ hamilerinin
müdahalesile, hazinenin muzayekas~n~~ kendi maiile ödemek ~artile
bu defal~ k ölümden kurtulabildi. Fakat, Ilhan~ n bu iradesi bütün
nüfuzunu ve manevi varl~~~n~~ tamamile öldürmü~ tü.
Re~ idüddin bu zamandan itibaren, resmen vezarette kalmakla
beraber, bütün i~ leri rakibine b~ rakm~~ , yeni bir badireye kar~~~Emir
çoban~ n himayesine s~~~nm~~t~.
Vaziyet bu ~ ekilde devam ederken günün birinde Olcaytu,
müthi~~bir isha; ve kay neticesinde öldü.
iktidar mevkiine geçen (Ebu Sait Bahad~ r) zaman~ nda devlet
niifuz ve kudreti Re~ idüddinin hamisi Emir Çobana geçti. Yeni
vaziyet Ali~ ah için pek tehlikeli idi. Fakat Re~idüddin bu f~ rsattan
istifade etmek istemedi. Hatta saltanat~ n tebeddülü üzerine
Ali~ah~n nüfuzunun k~ r~ld~~~n~~ gören baz~~ ekabir, Re~ ide müracaat ederek ikli~ ahl imha için birlikte çal~~ mak teklifinde bulunduklar~~halde, ihtiyar vezir bu teklifleri reddetti.
Fakat Ali~ah hiçde böyle dü~ünmiyordu. Evvelce Re ~ide
müracaat ederek Ali~ ah aleyhine harekete geçme~i teklif eden
fakat kabul ettiremiyen rical de bu defa Ali~ah ile birle~tiler. Bütün bunlar elbirli~ile çal~~ arak ve Mogol ümeras~ na rü~vetler
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vererek, onlar~~Re~idüddin aleyhine çevirme~e muvaffak oldular.
Emir Çoban da adamlar~ndan Ebubekir Akan~ n tahrikile Re~id
aleyhine döndürüldü. Nihayet ihtiyar Re~ id vezaretten azlolundu [1].
Fakat çok geçmeden tecrübeli vezirin divanda bulunmas~~
lüzumu anla~~ld~. Emir Çoban, Re~ idi azletti~ine nadim oldu. Onu
tekrar iktidar mevkiine davet etti. Alisah ve hempalar~, ihtiyar
vezirin tekrar iktidar mevkiine getirilmek istenildi~inden haberdar
olunca çok ürktüler. Çünkü ~lhan Ebu Sait, Emir Çoban~n sözünden
ç~km~yordu. Re~ idüddin Emir Çobam mahmisi olarak iktidar mevkiine gelecek olursa Alisah ve taraftarlar~~ tamamile y~k~lm~~~
olacaklard~. Bu müthi~~akibete o~ramamak endisesile Re~ idüddinin
Olcaytuya ilaç yerine zehir vererek öldürmü~~oldu~u yolunda bir
iftira uydurdular. Olcaytunun hususi tabibi Harranl~~Celalüddini de
elde ederek bu iftiray~~ okadar mükemmel bir tarzda yapt~lar ki
nihayet hem Emir Çoban hem de ~lhan Ebu Sait Re~ it taraf~ndan böyle bir suikastin yap~lm~~~oldu~una inand~lar.
~ bni hallegan zeylinde verilen maltimata göre Emir Çoban Re~idüddini (Medinei Sultaniye) ye celbederek isticvap etti. Bu kitab~n
ifadesine nazaran, Re~it, kendisinin evvelce fakir bir yahudi aktan~~
ve tabibi iken mücerret Sultan Gazanla karde~i Ilhan Olcaytunun
teveccühleri sayesinde vezarete kadar ç~ karak bütün mali ve
idari i~ler kendisine tevdi olundu~u ve bu yüzden pek çok
servet kazand~~~~halde böyle bir cinayete nas~l cüret edebilece~ini ileri sürdü. Bunun dü~manlar~~ taraf~ ndan mahirane tertip edilmi~~bir iftira oldu~unu söyledi. Bunun üzerine Olcaytunun husus' tabibi Harranl~~ Celalüddin celp ve isticvap
olundu. Celalüddin ~ u ifadeyi verdi: «Sultan Olcaytu ~iddetli bir
mide rahats~zl~~~ ndan muztarip bulundu~undan beni ça~~ rtm~~t~.
Gittim. ~ lhan sürekli bir isale tutulmu~tu. Ayni zamanda da mütemadiyen kusuyordu. Di~er ettibay~~ da davet ederek Re~idüddinin
riyaseti alt~ nda bir konsolto yapt~ k. Hepimiz mide ve emay~~ takviye edecek kab~ z ilaçlar verilmesi reyinde bulunduk. Yaln~z
Re~ idüddin sultan~n mide imtilas~na u~rad~~~ ndan bahisle evvela
midenin tasfiyesi laz~mgeldi~i ve binaenaleyh müshil verilmek
icap etti~i mütaleas~ nda bulundu. Bunun üzerine Re~idüddinin reyine
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göre sultana müshil verildi. Müteak~ben yetmi~~defa ishal vaki
olarak sultan~n ölümünü intaç etti. Re~it de vakan~n bu suretle
cereyan etmi~~oldu~unu tasdik etti. Bunun üzerine Emir çoban
Re~idüddinin katil emrini verdi. Ba~~~Turize götürüldü. Orada bu ba~~
kelamullahl tebdil eden yahudinin kafas~d~ r, Allah~n lâneti üzerine
olsun... diye ba~r~larak sokaklarda dola~t~r~ld~~[1]. Cesedi de parça
parça do~ranarak her bir parças~~ilhaniler idaresindeki ülkenin
bir kö~esine gönderildi [2]
Re~idüddininin ölümü hicri 718 (1318 senesi 13 eylülünde)
vukubulmu~tur. Kendisile beraber o~lu ~brahim de katledilmi~tir.
Re~idüddine Yahudilik isnad~, Yahudilerle fazla dü~üp kalkmasile alâkadar görülebilir. Re~idüddin, büyük entirikal~~ i~lerde daima
yahudileri veya yahudi dönmelerini kullan~r, hafiyelik gibi hususlar~~ da bunlara gördürürdü. Bu sebepten yahudilerle fazla ve gizli
temaslar~~çok olurdu. Kendisinin Musa dininin ince noktalar~~
hakk~nda da geni~~malt~mat~~vard~. Bu gibi ahvalin yahudilik isnad~n~~ kuvvetlendiren âmillerden olaca~~~tabiidir.
Daha evvel, Olcaytü huzurunda vezir Sadüddinin de yüzüne
kar~~~Re~ idüddine yahudilik isnat etmi~~olmas~na bak~l~ rsa, yahudilik
meselesinin büsbütün esass~z olmad~~~n~~kabul etmek icabeder.
Devlet~ah tezkeresinde görüldü~ü üzere Timurlenkin o~lu
Miran~ah, Re~idüddinin baz~~azas~n~n defnedildi~i kabri-ki Tebrizde
kendi nam~na nisbetle Rab'~~Re~idi denilen mahallede idi - açt~rarak kemikler~ ni Yahudi mezarl~~~na naklettirmi~~olmas~~ da bu
isnad~n halk aras~nda kuvvetle yerle~mi~~oldu~unu göstermektedir.
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Re~id~ n katlini müteakip, gerek kendisinin ve gerek di~er
mensuplar~n~n emval ve e~yalar~~kâmilen garet edilmi~tir. ~ayan~~
teessüftür ki bu ya~ma hengâmesinde Re~idüdittinin o asr~n sanat
abidesi olarak Tebrizde in~a ve tesis ettirmi~~oldu~u Re~idiye
mahallesinde ki mebani de kamilen tahrip edilmi~. Hatta. vak~flar
bile istirdat olunmu~tur. [1]
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