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TERCEMEDEN EVVEL BIRKAÇ söz

Biz Türkler için büyük bir k~ ymeti haiz olan bu ufak eseri
bize göndermek lutfünde bulunan muhterem Faz~l Abbas Azzavi
Bey; bu esere yazm~~~oldu~u mukaddimede söyledi~i veçhile
bunu istinsah ettirirken aslolan Sa~ani nüshas~ ndaki birkaç silik
ve bozuk yeri bulup ikmal etmi~lerdir. Bu eseri dilimize çevirirken kendilerinin gözlerinden kaçm~~~olan birkaç sarih istinsah
yanl~~l~~~ n% da biz tashih ettik ise de bu yan l~~l~klardan ba~ka
eserin asl~nda baz~~cümleler aras~nda atlamalar ve eksiklikler
dahi bulundu~u görüldü~ ünden mecburiyetle buralarda yaln~ z
bir mütercim vaziyetinde kald~k.
Eser; tam bir s~ hhati haiz olmamakla beraber — böyle bir
eserin yaln~z yaz~lm~~~olmas~~bile ba~l~~ ba~~na bir ehemmiyeti
haiz oldu~undan — bundan yirmi alt~~y~ l evvel Cahiz'in Türkler
hakk~ ndaki risalesini terceme etmi~~oldu~umuz gibi bunu dahi
terceme hususunda bir an bile tereddüt etmedik.
Biz Türkler ve umumiyetle tarih ve ilim Cilemi için büyük bir
ymet
ve ehemmiyeti haiz olan bu metni terceme ederken mük~
tercim olmaktan ba~ ka bir mes'uliyet kabul etmeyece~imi söyleme!) i
de lüzumlu addeylerim.

s.

Y.
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ABBAS AZZAV~'MN MUKADD~MES~~

Irakta yap~ lacak tarihi tetkikler, bizi; burada ya~am~~~olan
muhtelif milletlerin evsaf ve secayas~~üzerinde durma~a mecbur
eder. Bunlar~n yaln~ z siyasi vekayiini ve umumi ha diselerini bilmek kafi de~ildir.
Bu milletler içinden Türkler ise Irakm yerli ahalisile imtizaç
etmi~~ve onlar ile birle~mi~~olan bir millettir.
Bunlar; Emeviler zaman~nda Iraka gelme~e ba~lam~~~ve Abbasiler devrinde ço~alarak siyasi ve askeri cephelerde büyük
kuvvet ve tesirler göstermi~~ve idareyi ellerine alm~~~ve uzun
müddet bu tesirlerini devam ettirmi~tirler. Bugün dahi Türkler;
Irakm muhtelif cihetlerine yay~ lm~~~bulunmaktad~rlar.
Bunlar~ n; vaktile Iraktaki siyasi ve askeri vaziyetlerini ö~renmek; di~er cephelerdeki ehemmiyetlerini ö~renmekten ve bunlara
müteallik ba~ ka lüzumlu noktalar~~tetkik etmekten bizi müste~ni
kurnaz.
Türklerin orduyu ellerine alm~~~olduklar~~en satvetli zamanlar~nda Cahiz'in [1] bunlara dair yazm~~~oldu~u risale [2] yi okumak
kafi de~ildir. Bu bapta ba~ ka eserlere de ihtiyaç vard~ r. Biz bu
unsurun hakikat ve mahiyetini ö~renmek için di~er vesaik ara~t~rmak ve bunlar~ n Iraktaki tesirlerinin ~eklini daha iyi ö~renmek
mecburiyetindeyiz. Yoksa Mogol ve Türkmenlerin zamanlar~n~~ve
bu zamanlardaki vak~at~~ö~renmemiz eksik kal~r. Binaenaleyh ;
Arap olm~ yan unsurlardan Iraka girmi~~olan milletlerin hepsini
tetkik etmek zarureti aras~ nda; Abbasiler devrinde orduyu ellerine
alm~~~ve kuvvet ve meknot göstermi~~bulunan Türklerin ahvalini
tetkik; hususi bir mahiyet arzetti~inden bunlara müstesna bir ehemmiyet sarf edilmek laz~m oldu~una kanaat~m~z vard~r. Bu hususta
çal~~arak müteaddit vesikalar elde etme~e muvaffak olduk ve
bunlardan istifade ile (tarih-el-~uub-el-irakiye ~ ,i~~ , ~i~ •b,,~; [3] ) de
Türklere dair hususi bir bahis ay~rd~k.
255-868 de Basrada vefat etmi~~olan bu zat Arap müellif ve muharrirlerinin en veludlar~ ndan biridir. Muhtelif mevzularda pek güzel eserler vücude
getirmi~tir. Bu müellif ayni zamanda Mutezile'nin en büriz simalar~ndan biridir.
Miitercim
Türkyurdu mecmuas~n~n 3 te~rinievvel 1329 tarihli olan üçüncü y~l~n~n
ikinci say~s~ ndan itibaren Cahiz'in bu risalesinin taraf~mdan yap~lan tercemesi
ne~redilmege ba~landm~~~ve müteakip nüshalarda bu terceme itmam edilmi~tir.
Miitercim
Bu zat~ n Irakta Mogollar, Celairiler ve türkmenlerin hükümetlerine dair
~imdiye kakar üç cildi ne~rolunmu~~olan büyük bir tarihi vard~r.
Mütercim
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Hulâsa olarak denile bilir ki Türklerin devlet nezdinde mevkileri
bulunmas~~ve sözlerinin nafiz olmas~~itibariyle ve ayni zamanda
etno~rafik vas~flariyle tetkik mevzuu olma~a pek ziyade de~erleri
vard~r.
Ara~t~rmalar~m esnas~nda Türklerin askerlik itibariyle sair
asker olan milletlere tefevvuk ve tekaddümlerini gösteren; ~bni
Hassul taraf~ndan yaz~lm~~~mühim bir esere muttali oldum. Vesaikten madut olan bu küçük kitab, Cahiz'in risalesinden sonra
tarihen en ehemmiyetli olan bir eserdir.
Irakta bir müddet hükümet sürmü~~ve ~rak tarihine yadigârlar
b~rakm~~~olan Türklerden Selçukileri ve Selçuk askerlerini ve
bunlar~ n ilk zuhur devrelerini ihtiva eden bu eser bu hususta
büyük bir k~ ymet' haizdir. Bununla beraber bu risalenin mevzuu
yaln~ z bundan ibaret olmay~b Selçukilerin ashn~~ ve Deylemileri ve
bunlar~ n ikisi aras~nda mukayese ve muhakemeyi de muhtevidir ki
bu cins tarihi tenkitler içinde bu tarzda bulunanlar~na nadir tesadül
edilir.
Bunda Sabi'nin [1] telif etmi~~oldu~u tarihi; Ettaanin [2] ne sebebe
binaen yaz~ ld~~~~hakk~nda malümat bulundu~u gibi ~bni Hassul'ün
Sâbryi tenkitleri dahi görülür ki bundan; o as~ rdaki tarihi tenkitlerin
nas~l vo ne yolda oldu~u ö~renildi~i gibi ayni zamanda ~bni Hassul
hakk~ nda da bir fikir edinilmi~~olur.
Bunlara; Deylemiler ve bunlar~ n kadim hükümetleri ve ahiren
vücude getirmi~~olduklar~~Alibüveyye hükümeti hakk~ nda ö~renilen
mailimatta zam ve ilave edilir ki bu malfunat~n ehemmiyeti dahi
meydandad~ r.
Bu muhtelif noktai nazarlardan bu eserin haiz oldu~u k~ymet
bizim dikkatimizi celp etmi~~ve müessiri hakk~nda muas~r müverrihlerin ve kendisinden sonra gelmi~~olan tercemeihal müelliflerinin sözlerini ara~t~rma~a mecbur etmi~tir. Bu eserin metninde
anla~~lmas~~güç olan noktalar~~izah etme~i ve ayni zamanda
içindeki bahisleri daha ziyade açan di~er kitaplar~~göstermek'
vazif e bildik. Asl~ m~z olan nüshadaki birkaç silik ve bozuk yer
bulup ikmal ettik.
[1-2] Sabilerden olup 313 te do~mu~~ve 384 te ölmü~~idi. Alibüveyh'den

Muizüddevle'nin o~lu Izüddevle islam dinini kabul etmesi ~artiyle kendisine
vezaret teklif etmi~~idise de imtina eylemi~~idi. Adududdevle 367(977) de Ba~dada
geldi~i s~ rada halife ve Izüddevle Bahtiyar hakk~nda yazm~~~oldu~u baz~~mektuplardan dolay~~kendisini hapsetmi~~ve vaki olan ~efaate binaen affeylemek istemi~~idise de bunu Sabl'nin Alibüveyh hakk~ nda yazmak' bir kitaba talik etmi~~idi.
Adududdevle'nin di~er =abi olan Taeülmille'ye nispetle (Ettael) namiyle
Miitercim
mahbeste böyle bir eser yazma~a ba~lam~~~idi.
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Bu mukaddememizde ~u dört noktay~~arzetmek istiyoruz:
1 — Elimizdeki nüshan~n tavsifi
2 — Risaleyi yazan ibni Hassulün hal tercemesi
3 — Sabi ve ~bni Hassul
4 — Hulasa ve hatime
—1—
ELIMIZDEKI NUSHANIN TAVS1FI

Bu nüshan~n üzerinde ~u yaz~~vard~r:
(Sagân1) Çaganiyanl~~Mehmet o~lu Hasan [1] der ki:
« Bu nusha 649 zilhiccesinde aslile mukabele edilmi~tir.»
Bu müstensah nüshan~n Mekkede yaz~lm~~~oldu~u üzerinden
anla~~lmaktad~r.
Baz~~yerlerinde bozukluk ve eksiklik bulundu~undan iyice
okunamamaktad~ r. Bunu; Ebülalâ bin Hassul telif ederek Selçuki
Hükümdar~~Sultan Tu~rul Beye takdim etmi~~ve içinde vezir
Amidülmülk KündurVyi [2] meteylemi~~ve Türklerin vas~flarm~~ ve
ba~ka kimselerde bulunm~yan hususiyetlerini bildirmi~~ve Beni
Büveyh'i [3] ve bunlar~n as~llar~n~~tarif etmi~~ve Ettâcl sahibini
ve bunun bu tarihini tenkit eylemi~tir.
~bni Hassulün bu risalesi edebi bir lisan ile yaz~lm~~t~ r. Müellif
bu risalesile Ettâcl müellifine muaraza etmi~~ve kendilerine tagallüp etmi~~olan Ali Büveyh'in bu tagallüplerine Türklerin katlanmad~klar~n~~ve bunlar~n tab'an asker yarat~lm~~~olduklar~n~, harp ve
darb~n bunlar~n sanatlar~~ oldu~unu izah ile Türkleri muhtelif
cephelerden Deylemilere tercih ve takdim etmi~tir.
577 (1181) de Çaganiyanda do~mu~~ve 650 (1252)de Ba~datta vefat etmi~tir. Lagat ve hadiste yüksek mevki' vard~. Bu mevzularda muhtelif ve müteaddit
eserler yazm~~t~r. Kendisi Sagani-Ça~aniyanl~~diye me~hurdur
Mütercim
Tu~rul Beyin veziri olmakla Selçukilerin ilk vezirleri olmu~~idi. Edebiyatta ve islami ilimlerde mevkii yüksek idi. 456 da Nesa'da katledilmi~tir. Kendisi
Nisabur etraf~ndaki Tureysis'e tabi Kündür nam~ndaki yerde do~mu~~idi.
Mütercim
Bu vezinde olan 4~.)2
do.
vesaire gibi kelimelerin Sibveyh, Sibuye
gibi her iki suretle de okunduklar~~; içinde bu türlu kelimeler bulunan ~iirlerin
vezinlerinden anla~~ld~~~~gibi büyük müverrih ve alimlerin yaz~larile de bunlar~n
her iki ~ ekilde harekelenmi~~olduklar~~taraf~m~zdan görülmü~tür.
Mütcrcim
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~ bni Hassulün edebi kudreti hakk~nda; hal tercümesi yazan
müellif ve müverrihlerin yazd~klar~~sözlerin do~rulu~una kendisinin bu eseri ve bu eserinde köstermi~~oldu~u belagat ve fesahat~~
bir adil ~ahittir.
Bu eseri ke~füzzunun sahibi zikretmi~~ise de, kendi gözile
görmemi~~oldu~undan tavsifini yapamam~~ve risalenin ismini de
nereden alm~~~oldu~unu bildirmemi~tir.
Bundan ba~ka bu eseri, di~er mercilerde görmek ve bulmak
istedik ise de ke~füzzünundan ba~ka bir yerde bir iz bulamad~k.
Bu eser; yaz~ld~~~~asr içindeki edebl eserler aras~nda müstesna
bir k~ ymeti haiz oldu~u gibi ayni zamanda ~rak tarihinde mevkii
olan ve burada cereyan eden mühim ve büyük vakalar ile alakas~~
bulunan bir millet (Türkler) hakk~nda bulunabilecek en mühim ve
en nadir vesikalardand~r.
Bu eserin Türklerin hüviyet ve mahiyetlerini tarif ve tavsif
hakk~ nda ne kadar adilane ve ne kadar bitarafane yaz~lm~~~oldu~unu müessiri olan ~bni Hassulün a~z~ndan dinliyelim :
<~imdi bu milletin yani Türklerin müstahak olmad~klar~~vas~ilar~~kendilerine vermeksizin ve ayn~~zamanda malik olduklar~~
evsaf~~kendilerinden nezetmeksizin; ne lehlerinde ve ne aleyhlerinde bir taassup eseri göstermeden tabiat ve huylar~n~~ vesair
hayati vas~flar~n~~söyliyelim. Biz, bu kitab~m~z~~ her ~eye tenk it
nazarile bakan zatlara ve en ufak nükteyi gözden kaç~rm~yan dikkat erbab~ na arzediyoruz. Ve her zaman ve mekanda ve her din
ve mezhepte nehyedilmi~~olan riyadan ve iki yüzlülükten Allaha
s~~~n~r~z.»
Müellifin bu ~artlar~na sad~ k kal~p kalmad~~~~hakk~ndaki hükmü eseri okuyacak kariler vereceklerdir. Ben, bu hususta reyimi
izhar ederek onlara takaddüm etmek istemiyorum. Yaln~z ~unu
söylemek, isterim ki, müellif .bu eserile bize; tarih ile u~ra~anlar~n
müsta~ni olam~yacaklar~~ve ayn~~zamanda tarihi mevzularda çal~~an zatlar~ n nadir tesadüf edecekleri mühim bir vesika vermi~tir.
~ bni Hassulün bu eserinin yegane nüshas~n~~üstat Kermeli'nin [1.1
kitaplar~~ aras~ nda gördüm ki bu nüsha Irak~n me~hur a~imi
Sa~anl (Ça~aniyanl~)mn nüshas~d~r. Tam bir itina ile bu nüshadan
istinsah~m yapt~rarak mukabele ettim. ve üzerinden uzun zaman
geçmi~~olan bu nüshan~n baz~~yerlerindeki bozukluklar~~kudretim
yetti~i derecede tashih eyledim.
[1] Irak~ n ilmi sahsiyetlerinden olup hususl kütüphanesi Bagdad~n en zengin
kütüphanelerindendir.
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—2 —
~BN~~HAS SUL K~MD tR ?

zat~~bir cümle ile söylemek laz~m gelirse ~öyle deriz:
Sat:4'11in z~dd~~ olup onun tarihini tenkit etmi~~ve hatalar~n~~
bildirmi~~olan zatt~r.
Siyaset ve riyaset erbab~n~n me~ hur ve maruf olanlar~ ndan ve
Qdebi iktidara malik bulunanlardan idi. Ali Sebüktekin devrinde
ve Selçukilerin ilk zuhurlar~~zaman~ nda Rey beldelerinde s~ yt
ve ~öhreti etrafa yay~lm~~~idi. Kendisi Reisi Divan (Divanülinsa
dahil ve harice yaz~ lacak yaz~lar~~yazan divan) idi.
Muas~rlar~ ndan muhtelif zatlar kendisinin hal tercemesini
yazm~~t~rlar.
Tetimmetülyetime
L2 de ~öyle görülür:
«Bu zat; üstat Ebül Ala' Mehmet bini Ali bini! Hasan [1] olup
dir. Kendisi aslan Hamedanl~~
lakab~~Safiyyül Hadrateyn
olup Rey'de yeti~mi~tir. Atas~~olan Ebül Kas~m büyük bir mün~i
olup kitabet ve belâgati ile mesel darp edilir idi. Bugün bu o~lu olan
Ebül Ala naz~ m ve nesirde teklerdendir. Çok zamanlar Divan~~Resail
riyasetinde bulunmu~~ve büyük memuriyetlerin ba~~na geçmi~tir.
Rey de Mahmud bit~~SebilktekVnin y~ld~z~~do~up bayra~~~yükseldi~i
zaman kendisi idal ve ibcale mazhar olmu~~ve bu hükümdar ile
merkezi hükümet olan Gazneye gitmi~~idi. Mahmud'un o~lu Mes'udun saadetinin ~ualar~~makarr~~saltanat ve merkezi izzü saadet
(Gazne) üzerine saç~ l~ nca Ebül Ala. daha ziyade ikram vo inama
mazhar oldu ve kendisinin Rey Divanürresaili Riyasetine tekrar
iadesi muval~ k~~ rey görülmekle bu eski memuriyetinin ba~~na
geçirildi ve h~ Patler giydirildi.
Ben kendisine Nisaburda mülâki oldum ve onun ilim ve iktidar~n~ n nurlariyle nurland~ m ve onun denizinden avuçlar ile su
ald~ m. El'an kendisi zat ve mevkiine lay~ k bir vaziyette Rey de
bulunmaktad~r» [2].
Bu zat hakk~ nda Dümeyetül Kasr .,-.131 Z:-.3 sahibinin sözleri
suniardir :
«Kâtipler içinde en yüksek mertebeyi ihraz etmi~~ve faziletin
her nevinde meleke iktisap eylemi~~olanlardand~ r. Rey de Zamehran yakinindeki evinde kendisini ziyaret eyledim. Bu ziyaretimde:
[Il Do~rusu ~ bni Hassul olup Hasan de~ildir.
[2] Tetimmetülyetime e 1, s. 107.

lbni HassuFün Türkler hakk~ nda bir eseri

241

«Ey Karban~~sevk eden Karbanc~!.. Karurelere - kad~nlara ac~.
Onlar~~dü~ün de develeri sür'atli sürme !!..
Dur!.. Karban~n durmas~~ay~p de~ildir!..»
Beytiyle ba~l~yan kasidemi okudum. O da bana; s~ca~~n so~u~a
tercihi hakk~ nda yaz~lm~~~bir risaleyi nakzetti~ini; so~u~u s~ca~a
tercih yollu bir risale yazd~~~n~~söyledi ve bu risaleyi 443 te Rey
de yazm~~~oldu~unu ilave eyledi.»
Elvafi bilvefeyat
jifril da Safedi ~öyle zapt ediyor:
«~bni Hassul ki Ferruc veznindedir. Künyesi Ebül Al lt olan bu
zat Sahib ibni Abaddan ve lügattan Mücmel nam~ndaki kitab~n sahibi
Ahmet ibni Faris'den Hadis i~itmi~~idi. Vefat~~ 450 dedir.»
Müverrihler ve hal tercemesi yazanlar bu zat~~yüksek vas~flar
ile tavsif etmektedirler [1]. Kendisi muhtelif hükümetler taraf~ndan
lay~k oldu~u mevkie getirilmi~~bulundu~u gibi üdeba ve ~uara da
bunun hakk~nda senalarda bulunmu~lard~r. Naz~m ve nesirde en
bariz ~ahsiyetlerden idi.
aJl, a yazm~~~oldu~u
Ustaz Mehmet ~kba'lin Rahatüssudur
talikatta bu zat~n hal tercemesine dair olan merciler hakk~nda
tafsilat vard~r.
Bu zat hakk~nda söylenmi~~olan ~iirlerin en güzellerinden biri
Basral~~Ebu Mehmet Tahir Binil Hüseyinil Mahztlmfnin ~u ~i'ridir:
«Dediler ki: Ebül Ala'n~n muhabbeti daima tahavvül eder; gölge
gibidir; bazan uzan~r, bazan da k~sal~r
Ben onun yüzünü görmek istiyorum. Onun benim hakk~mdaki
vasl ve hicran arzular~na tamamiyle ram olurum. Dilerse beni
vuslata lay~ k görür, dilerse hicran~na dü~ürür. O nas~l hareket
ederse ben de onun hareketine nefsimi teslim ederim.
Latfu ve güleç yüzlülü~ü beni kendisine ça~~r~rsa, onun yan~na
yakla~~r~m. Yok, beni lütfuna lay~k görmeyüp ka~lar~n~~çatacak
olursa, ondan uzak kal~r ve hasretini gönlümde ta~~r~m» [2].
Bu da ~bnül Hannan [3] nam~nda sakal~n~~ boyayan bir kimse
hakk~nda ~bni Hassul'un bir ~iiridir :
«Ya~~m; Irak~n edibi, zurafan~n süsü olan zat~n ya~~~kadard~r.
Ikimizin ya~~~da biribirinden farks~z olarak altm~~~ alt~d~r. Yaln~z
Bu zat~n hal tercümesini ~bni ~akirillkütbi dahi Fevatül vefeyat~nda almakta [e. 2, B. 298] ve hakk~nda tazimkâr elfaz kullanmaktad~r.
M ütercim
Tetimmetülyetime c. 1, s. 21
Ibnül Hannan; Fevatül vefeyat.
Mütercim
Belleten C. IV F. 16
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.~u fark vard~r ki benim ihtiyarl~~~m meydandad~r. Onunki ise k~l~f
içindedir» [4].
Di~er bir ~iiri de budur:
«Onun saçlar~n~~ok~~yan elimden arar — Badiy2 çiçeklerinden
güzel bir kokulu bir çiçek — kokusu Duydum, sevgilimin zülflerini
öpme~e f~rsat bulmu~~idim. Çünkü biz ay karanl~~~nda idik.» [Sevgilinin siyah saçlar~ndan dolay~]
Bu zat hakk~nda daha uzun söz söyleme~e lüzum hissetmiyoruz.
Yaln~z ~una i~aret etmek isteriz ki bunun hal tercemesini zikretmi~~
olan Tetimmetülyetimek-:;»:(;"
-.sahibi Sealebi 429 da vefat etmi~tir.
~bni Hassul ise as~l bundan sonra ~öhret alm~~~ve fazileti daha
ziyade Selçukiler devrinde ~ayi olmu~~idi.
Kendisinin yine ~bni Hassul nam~n~~ ta~~yan bir amca zadesi
vard~ r ki bunun ad~~ Evhadülmülk Ebu Tahiril Hüseyn bin Ahmettir.
~bni Hassul'ün hal tercemesi hakk~nda buraya kadar olan
nakillerimizi kâfi görüyoruz. Bu bapta son olarak Bindârrnin
muhtasar~~olan Zübdetülnusre ve Nuhbetülusre
sahibi imâdi ~sfehani'nin bu zat~n ahvaline dair baz~~malümat
vermi~~oldu~unu söyleriz.
As~l hal tercemesi kendisinin fazilet ve kudretinin timsali
olan bu eseridir. Bu risalesi bize ~bni Hassul'iin ihticaclarm~n
nekadar kuvvetli oldu~unu ve kaleminin nekadar yüksek bulundu~unu gösterecektir.
—3—
SABI VE ~BNI HASSUL
ETTAC~'YI TENKIT

Tarihi hakikatler ve tarihi vak'alar ve hususiyle siyasi meseleler vukular~~esnas~nda birtak~m ahvalin müdahalesi ve ~urut ve
zuruf un ihatas~~ alt~nda bulundu~undan sahih surette görülemez.
Binaenaleyh çok zamanlar tarihi vak'alar~~ ya~~yan muas~rlara
itimat bizi hataya sevk eder. Tarihi hakikatler — sath~ndan akt~~~~
görülmiyen, alttan akan nehirler gibi— derin ve gizli yollar ile
inti~ar eder. Tarihi haberler ilmi seyahatler, hac ve ticaret yollariyle, ba~kalar~n~n lisanlariyle yay~l~r ve bunlarda da muhtelif
temayüller âmil oldu~undan tarihi haberlerin tebli~leri de muhtelif
[4] Büstani'nin Dairetül Maarifi e. 1, s. 445.
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tarzlarda olur. Bunlar içinde itimada sayan olanlar~~kendilerine
vusuk ve itimat edilecek zatlar~n verdikleri haberler içinde nak~ller
taraf~ndan nazar~~tetkik ve tenkitten geçirilmi~~olanlar~d~r.
E~er elimizde bu tarzda vesikalar ve tarihi haberler olm~ya idi
birçok haberler ya ölmü~~veya türlü türlü te~evvü~lere u~rad~ lmi~~
olur idi. Ayni zamanda müstebit hükümdarlar~n zulüm ve ~iddetleri
ve tazy~klar~~ve bunlar~n hüktlmetlerinin uzamas~~da haberlerin
mahvolmas~na ve te~evvü~e u~ramas~na sebep olur.
Böyle umumi hatlar üzerinde me~gul olm~yarak maksad~m~z~~
söyliyelim:
367 (977) de Adududdevle Ba~dada gelince Sabi'nin yazm~~~oldu~u mektuplar~ndan dolay~~kendisine hiddet ederek hapsettirmi~~ve
~efaatçiler: «Kendisi emir kuludur. Bunu siz affediniz. E~er siz
dahi kendisine kendi atas~~aleyhinde olarak yaz~~yazmas~n~~ emretmi~~olayd~n~z ona da muhalefet edemez idi> gibi sözler söyliyerek
ve faziletini ileri sürerek Sâblyi ölümden kurtarm~~lar idi. Fakat
ona da Ali Büveyh'in tarihi ve measiri hakk~nda bir kitap vücude
getirmesini Adududdevle bu affü itlaka kar~~~ ~art ko~mu~~idi. [1]
Adududdevle'nin Sabryi hapsettirmesi Ba~dada geldi~i y~l~n Zilkadesinde vaki olmu~~idi. Sabi'nin mevkii mali~mdur. Kendisi in~ada
dünyada teklerden idi. Sahib bin Abbat [2] ile bunun aras~ndaki
mukayesede ~öyle denilmi~tir.
«Sahib Abbat : istedi~i gibi yazar !.. Sâbi istenildi~i gibi
yazar !..
Edebi nesirde kendisi üstat oldu~u gibi ayni zamanda ~airdir.
Divanül in~a riyasetinde ve vezaret i~lerinde vezir Ebu Muhammedil Mühellebi'ye niyabet eder idi. Halifeye ve Muizüddevle
bahtiyara da kâtipli~i vard~r. 349 (960) da Divan~~resail riyasetine
geçmi~~idi.
Mahbeste Beni Büveyh'e dair olan Kitabüttacisini telife ba~lam~~~idi ki ~bni Hassulün tenkitlerine u~r~yan kitap budur. Sacit
bu kitaptan itmam etti~i cüz'ü Adududdevle'ye gönderir Adududdevle de bunun içinden baz~~yerleri ç~kar~r ve baz~~noktalar ilave
eder idi. Adududdevle'nin arzusu ve tay ve ilâvesi suretiyle kitap
Yakut, Ir~adtil Erib.
Rüknüddevle'nin o~lu Müeyyedüddevle Ebu Mansur bu zata Essahib arkada~~diye hitap etti~inden buna vezirli~inde Essahip deniliyor idi. Bundan
sonra vezirlere sahip denilmek adet oldu. Gayet alim, edip ve asil bir zat idi
326 (937) de do~mu~~385(995) te Rey de ölmü~~ve cenazesi ~sfahana nakledilmi~~idi.
M iiterci~n
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tamam olmu~~ve Adududdevle'ye gönderilmi~~ve kendisine bu kitap
bir haftada okunmu~~idise de bundan sonra yine tamam bir y~l
Sabryi hapiste b~ rakarak 371 (981) y~l~n~ n Cemazielevvelinde ~tlak
edilmi~~idi.
Hapiste bu kadar kalmas~ na sebep olmak üzere derlerki
Dostlar~ ndan biri kendisini mahpeste ziyaret etti~i vakit tebyiz
ve tesvidle me~gul oldu~u bu kitab~n ne oldu~unu sormu~ ; kendisi
de buna cevap olmak üzere: <kitabet kuvvetiyle süslemiye çal~~t~~~m birtak~m bat~l nesneler ve biribirine çatm~ya u~ra~t~~~m bir
çok yalanlar !..» demi~~olmas~n~~Adududdevle duymu~~ve bundan
dolay~~k~zarak hapsini uzatm~~~idi.
Sabi'nin hapsinin uzamas~na bu sözü sebep olmu~~olsun, olmas~ n ve kendisi bu sözü ciddi veya alay tarz~ nda söylemi~~bulunsun
veyahut bu söz aleyhinde olanlar taraf~ndan kendisine isnat edilmi~~olsun her halde ~u muhakkakt~r ki bu söz onun a~z~ ndan
~üyu' bulmu~tur.
Ettaci böyle bir hava ve muhit içinde yaz~lm~~~ve ~öhreti
afak~~tutmu~~olan sahibi muktedir kâtip bu elim vaziyette b~rak~lm~~~idi.
Kalemiyle her vadide emsaline tefevvuk etmi~~olan bu zat
acaba müverrih say~ labilir mi?.. Ve acaba kendisi hakk~nda söylenmi~~olan: « istenildi~i gibi yazmak » vasf~= üstünde bir
kudret gösterebilir mi ?...
Yoksa yaln~z muhtelif arzu ve mevzular~~yazmaktan ve bunlar~~
temsil etmekten ileri geçemiyen resmi bir katip midir?..
~bni Hassul bu eseri ele alarak müessirinin vaziyetini ve bunun ne gibi sebepler ve âmiller sevkiyle yaz~lm~~~oldu~unu göstermi~~ve zay~f noktalar~ndan eseri, müstesna te~kil edecek bir
tarzda, cerh ve tadil kaidelerinden ayr~lm~ yarak ilmi bir surette
tenkit etmi~ tir ki bu tenkit bize siyasi tefevvuk ve saltanat~~elde
etmek için birbiriyle u~ra~m~~~olan iki mütebay~n unsur, Türk Deylem aras~ndaki mücadeleyi göstermektedir.
Bu iki unsur aras~ ndaki mücadele, ikri'ler ile Sami'ler ve ~ark
ve garp unsurlar~~aras~nda görmekte oldu~umuz mücadeleye benzemektedir. Her taraf kendi hisab~ na söz söyler ve kendi taraf~n~~
tutar. Kendi cinsiyet ve saltanat~ m ileri sürer. Bunlar~n aralar~n~~
fasledeeek vak~a mutab~ k kuvvetli vesikalar ve bitaraf tenkitler
ve vakayi ve hadisat~n ~ahadetleridir.
Her hangi iki taraf aras~ nda cereyan eden mücadelenin saiki
daima yaln~z bunlar~n biribirlerine kar~~~duyduklar~~ dü~manl~k

~bni Hassuriin Türkler hakk~ nda bir eseri

245

hisleri de~ildir. Milliyet ve nesep müfaherelerinin de bunda tesiri
vard~ r. Bu milliyet meselesi bugün en esasl~~meselelerden ve en
hassas noktalardan biri olmu~tur. Binaenaleyh so~uk kanl~l~k ve
itidal üzere bu mevzularda yaz~~yazabilmek bugün için mümkün
Mi bu eserinde evvela Büveyhi'ler taraf~ndan ilmi silâhlar
ile müdafaada bulunmak istemi~~ve bunlara dair fazail ve menakip
zikreylemi~tir. Bu medihagüluk Sübrnin kendisinden bitmemi~tir.
sahibi [1] Hilal bin Muhassin
Bunun torunu Tuhfetülvüzera
[2] ve Devleti Büveyhiye
ve bunun o~lu Rusumül Hilâf e
sahibi Muhammed bin Hilal de bu yolda devam etmi~ler ve bu
ailenin ceddi olan Ebu ishakussabrnin ba~~na gelen felaket
o~ullar~na kâfi bir ibret olmam~~t~r.
Sâbl'nin Ali Büveyh hakk~nda yazm~~~oldu~u bu eser ortaya
ç~k~nca ~bni Hassul bunu reddetmeyi ve kalem kuvvetiyle bât~l~n
hak suretinde gösterilmesine hücum ile bunu y~kmay~~kendisine
vazife bildi.
Bugün bu iki hükümetin ikisi de [ Selçukiler - Büveyhiler ]
ortadan kalkm~~~ve ikisi de yaln~z bir tarihten ibaret kalm~~t~r.
Önümüzde yaln~z hakikat vard~r. Hakikati kabulden ba~ ka gidilecek bir yol yoktur. Bu veya o hükümetin taraftar~~olmak için
bugün bir sebep kalmam~~t~r.
Ben, ~bni Hassulün bu risalesinden nakledece~im ~u birkaç
cümle ile bu mukaddimemde Ettaci hakk~nda bir fikir vermi~~
olaca~~m~~zannetmekteyim
~ bni Hassul Kündüri namiyle maruf vezir Amidülmülk'e hitaben
~öyle söyliyor :
«Sübrnin hayat~n~~kurtarmak maksadiyle yazm~~~oldu~u Ettaci ,
namiyle maruf kitab~n~~ve bunun yaz~l~~~ndaki güzellikleri ve bunda
Deylemilerin evailine dair verilen malf~mat ve bunlar taraf~ndan
te~kil edilmi~~olan hükümetin ve bunlar~ n muharebelerde ihraz
eylemi~~olduklar~~muvaffak~yet ve muzafferiyetler hakk~ ndaki söz
leri be~endi~ini söyliyorsun. Allah senin ömrünü uzun eylesin !..»
359 (969) da do~mu~~ve 448(1056) da vefat etmi~~idi. Ömrünün son günle
Miitercim
rinde islam olmu~~idi.
Bu müellil bu eserini halife Elkaim Blemrillah zaman~nda yazm~~t~r.
Bunun yegane nüshas~~Ezher'de bulunmu~tur. Baz~~yerlerinde kaz~nt~~ve kesiklik
vard~r. Darül asari! Irak~ ye kütüphanesinde istinsah edilmi~~bir nüsha vard~r.
Bu eser; Iraka müteallik tarihi eserlerin en mühimlerindendir ki bunu ~rak
heyeti ilmiyesinden üstad Faz~l Tacii Maruf Pariste bulmu~tur.
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«Bu eserde istihdaf olunan gaye; Adududdevle lakab~n~~ ta~~yan
kimseyi sena etmek ve her ne suretle olursa olsun onu uçurmak
ve onun kemal noktas~ na yükselmi~~oldu~unu söylemektir ki, bir
muar~ z~n muaraza etmesinden emin olan ve bir miinaka~aya u~ram~ yaca~~n~~bilen kimsenin hiçbir kaydü ~arta riayet etmiyerek
sözü uzatmas~~ gibi bu kitapta da söz uzat~lm~~~ve hakku bat~ l
ve yalan ve do~ru biribirine kar~~t~r~ lm~~t~r.»
~u birkaç cümle bütün kitab~n mahiyetini bize k~saca bildirmi~tir.
~bni Hassul kendi risalesinin ba~~nda:
Böyle bir yola gitmekten ve yalan dolandan ve mira ve riyadan
ve havaye uyup bilmedi~i ~eyleri söylemekten Allaha s~~~nm~~~ve
ayni zamanda söyledi~i sözlerde s~tk ve savap yolunu takibe mu
vaffak olmas~n~~Allahtan temenni etmi~tir ki, bu dualariyle hakiki
bir müverrihin ne gibi s~ f atlar~~haiz olmas~~ laz~m geldi~ini söylemi~~ve yalanc~~olan kimselerin bir müverrih olam~yacaklar~n~~ ve
yalan~n tarihe giremiyece~ini bildirmi~tir.
Bundan sonra yine birkaç cümle ile Sabi'nin bu girdi~i yola
bir zaruret saikasiyle girmi~~oldu~unu söyliyerek eserinin bir
uydurmadan ibaret oldu~unu ve kendisinin bu uydurm~ya mecbur
bulundu~unu söyliyerek eserinde bir hakikat olmad~~~n~~ teyit
etmi~tir:
«~unu da söylemeliyim ki Sabi bu hareketiyle levm edilmemelidir. Kendisi bu harekette mazurdur. Çünkü Adududdevle bunun
hayat~na k~yacak idi. ~çinde Sabl'ye kar~~~bir kini var idi. Adududdevle muzaffer olup vaziyete hakim olunca Said' kendi can~n~n
korkusuna dü~tü. Can~n~~ Adududdevlenin elinden kurtarmak için
bu kitab~n~~yazd~.»
~bni Hassul ~u sözleri dahi söylemektedir :
«Sabi'nin bu kitab~nda Adududdevle hakk~nda söylemi~~oldu~u
vak~ a mutab~ k olm~yan evsaf~~Adududdevle kabul etmemeli idi.
Bu müellif Adududdevlc'nin nesebinde ortaya bir mugalata att~.
Kendisinin gaddar olmas~na ra~men ona vefa atfetti. Facir ve
fas~k olmas~na ra~men ona takva isnat etti.»
Bundan sonra Sabrnin Ali Büveyh'i araplardan Beni Dabbe'
den addetmesini ve böyle yalandan bir nesep uydurmas~n~~tenkit
ederken Ali Büveyh'i tarif etmi~~ve bu münasebetle umumiyetle
Türklere ve Selçukilere intikal ile bunlar~ n mevkilerini göstermi~tir. Kendisi fikirlerini sarih ifade eden ve davalar~n~~ ispat için
gayet kuvvetli deliller getiren bir müverrih ve kâtiptir. Türklerin
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Tazail ve measirini ve bunlar~n islam dinine etmi~~olduklar~~hizmetleri söylemi~~ve bu bapta ba~ka bir kimseye söyliyecek bir
söz b~rakmam~~t~r.
Bu kitab~n~~ ~bni Hassul Amidülmülk'e takdim etmi~~ve bunu
Tugrul Beye okumas~n~~kendisinden reca eylemi~~idi. Eserin mevzuu tarihidir. Müessiri büyük bir ak~l sahibi kudretli bir ediptir.
Bizi bu eserde alâkadar eden cihet o zamanki hakiki hali tesbit
ve tarihi tenkitler ve bunlar~n ne derecelerde kabule sayan olduklar~n~~ta'y~ n olup mücerret tenkit veya mücerret methü sena de~ildir.
Bunun için yaln~z muhakemeye ve sözlerin ehem~niyetine bak~yoruz. Ve söz vard~ r ki hakayiki bize görmekten daha iyi bildirebilir.
~bni Hassul tenkitlerinde hiçbir inhirafa ugramaks~z~n hakikati
istihdaf etti~ini söylemekte ve bunu ~u yolda ifade etmektedir:
«Ben sana; Tanr~n~n izniyle; onunla olan muhakememde kendi
aleyhime de olsa haktan ayr~lmadi~~m~~ izah etmek ve bu bapta
en vazih hakikatlere istinat etti~imi bildirmek istiyorum.»
«Müverrihlerin hepsi bilir ve söylerler ki Deylem ile Ciyl kendi
mahal ve meskenlerinde ve ~ehir ve kasabalar~nda bu namda iki
kabilesinden olduklar~~asla i~it~lmis
f~rka idiler. Bunlar~n Dabbe
de~ildir. Ve ne islam devrinde ve ne ondan evvelki cahiliyet devrinde
Dabbe y kabilesinden bir kimsenin onlar~n diyar~na intikal etmi~~
oldu~u da duyulmu~~ ~eylerden de~ildir.»
«Bu kabilenin bir musibete u~r~yarak vatanlari olan ~rak, ~am
ve ma‘,rr~p cihetindeki arap adalar~ndan muhacerete mecbur olmu~~
; bunlar~~Dabbe a kabilesinden
olduklar~~ da vaki de~ildir.
de~il; e~er bir yol bulabile idi Kurey~~kabilesinden yapacak idi.
Halbuki Araplar ile Acemler aras~ndaki nesebi mübayenet cümlenin malümudur.»
~bni Hassul bu arada Deylemilerin as~llar~na dair mühim malilmat vermi~~ve onlar~~ ba~ka bir yerde görülemiyen mükemmel
bir surette tarif etmi~tir. Türkleri de böyle mükemmel bir veçhile
bildirmi~tir.
Bundan sonra edep, felsefe, siyaset te birinci derecedeki rica !den say~lan vezir Amidülmülk hakk~nda tavsifatta bulunmu~~ve
bunu her fende teklerden addetmi~tir.
—4—
HULASA VE HAT~ME
Yukar~da yazd~~~m~z yaz~lardan anla~~ld~~~~veçhile Mi ile
~bni Hassul 'ün gayeleri ayr~ d~r.
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Sâbi hayat~n~~kurtarmak için eserinin her cümlesinde canbazl~k yapm~~~ve her kelimeyi siyaset lisaniyle yazm~~t~ r.
Bu hareketiyle Adududdevle'yi memnun etti~i gibi edebi kudretiyle de eserini okuyan kimseleri memnun ve mahzuz etmi~tir.
Siyasetinin, hususi maksatlar~n~~kabul ettirmek ve gayelerine vas~ l
olmak için yegâne vas~tas~~hitabet ve belâ~attir.
Sâbl'nin bu eseri zaman~n elinden kurtulmu~~ve bugüne kadar
mevcut bulunmu~~olsayd~, elimizde en eski tarihi mercilerden biri
olacak ve ondan iktibaslar yap~lacak idi. Her hangi bir eserin
~âyi olmasiyle iktifa olunmamal~d~r. Yaln~z yoliyle yap~lan tenkittir
ki hakikatin yüzünden perdeyi kald~r~r. ~bni Hassul'ün; Sâbrnin hükümet hizmetinde bulunan bir adam olmas~n~~söylemesi ve binaenaleyh yazd~~~~eserde kaleminin serbest olmad~~~n~~zikretmesi bu
eseri en ac~~bir surette tenkide kâfidir. ~u muhakkakt~r ki her
kavinin kendisine mahsus takdire ~ayân hasletleri vard~r. Muhtelif
kavmiyyetler medeniyyete etmi~~oldu~u hizmetler ile ölçülmelidir.
Yoksa her hangi bir kavnain meziyeti kar~~s~nda di~er kavmin de
baz~~meziyetleri olabilir. Kav~niyyet insanlar~n yekdi~erleriyle
tearüf ve içtimalar~na vas~ta olmal~d~ r. Kavmiyyet taassubiyle ortaya be~eriyet aras~nda adavet tohumlar~~ saç~lmamal~ d~r. Her bir
terakki hatt~~üzerinde bütün milletler yekdi~erlerine tekarrüp için
vesileler icat etmelidirler. Bir kavmin mücerret ~u veya bu millete
mensup olmas~~adavet tevlit etmemelidir. ~slam nazar~nda kavmiyyetler muhteremdir. Bunlara hiçbir taarruz yoktur. Bu; kavmiyyetlerin muhterem olmas~~esas~n~~ kabulünü karde~lik için sebep
k~lm~~t~r. ~nsanlar aras~nda adavet; yaln~z ma'kul ve makbul
esbabR, istinat ederse kabul olunabilir.
Sözü ne kadar uzatacak olursak uzatal~m ; netice ~u olacakt~r:
~bni Hassul'ün bu risalesi tarihi, edebi ve içtimai noktalardan
ehemmiyeti haiz ve itinaya lâyiktir.
Müellif bu risalesinde; Sâbl'nin muhtelif arzular~~yerine getirmek mecburiyetinde oldu~unu ve binaenaleyh kitabet ve in~a
kuvvetiyle bunlar~~telif ederek tarihinde ilim ve hakikat için de~il
yaln~z fantazi için çal~~m~~~oldu~unu ispat eylemi~~ve eseri bir
darbede s~f~ra indirmi~tir.
Tarihi tenkitler ile cerh ve tadil kaideleri üzerinden giderek
eserin zay~f noktalar~n~~göstermi~~ve noksanlar~n~~tesbit etmi~~ve
ihtiva etti~i mebahisi tarih ile tekabül ettirerek tashih ve tadil
eylemi~tir. Nazirsiz bir kudretle bahis ve tetkikinde muvaffak olan
bu zat bize tarihin hiçbir tagyire u~rat~lmaks~z~n yaz~lmas~~ lâz~m
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geldi~ini ve mavaka' oldu~u gibi yaz~l~ p tarihin cereyamn~ n inhirafa
up„rrat~lmamas~~ ~art oldu~unu bildirmi~tir.
Bu eser ile biz; bizimle ya~am~~~ve mukadderat~~ bize ba~lanm~~~ve bizimle beraber ayni havay~~teneffüs etmi~~ve ayni akaidi
ta~~m~~~olan Türklerin bir safhas~m ö~renmis oluyoruz ki, bunu
ö~renmek ve Türkler ile di~er kavimler aras~ndaki di~er esash
farklar~~bilmek bugün yap~ lmakta olan içtimaiyyat ve psikoloji'ye
dair olan tetkikattan daha az ehemmiyetli de~ildir.
Bu kadar ile iktifa ediyorum. I~lere hakim olan Tanr~d~r.
~~LAZ Z AV~~(Ba~dat)
Avukat ABBAS ~~

IBN~~HASSULTN R~SALESININ TERCIDMESI
RAHMAN VE RAH~M OLAN TANRININ ADI ~LE..
Hamd; Jilemlerin Rabb~~olan Tanr~ ya mahsuslur. Tanr~ ;
Efendimiz Muhammede ve onun bütün diine saldt eylesin.
Ya Allah! Ben sözün ve i~in ve yanl~~l~~~ n ve
yaramaz sözlülü~ün ve ayak kayman~ n ve sürçmenin ve e~rili~in ve yalan~ n ve öfke ve kinin
ve haks~ z yere bir kimsenin sözüne muaraza etmenin ve müraili~in
ve utanmamazl~~~ n fitnesinden sana s~~m~r~m.
Ve heva ve hevesin Metinden ve h~rs~ n tahâkkümünden ve
iyice bilmedi~im ve tamamiyle ihata eylemedi~im ve güzelce
anlamad~~nu nesneler hakk~nda haber verme~e kalk~~ maktan da
sana s~~~ n~r~m yarabbi!..
Ve yine; içinden ç~k~l~~~güç olan ~ eylere dalmaktan ve dert
ve belas~~uzayan i~lere sata~maktan ve din ve mürüvvetçe günâh
olan nesnelere dikkat sarfetmekten ve neticede insan~n üzerine
levm ve mezemmet celbeden ~ ey'e hücum etmekten sana s~~~n~r~ m yarabbi !
Ey Allah! ba~lad~~~ m ve bitirüp yeniden ba~laFaziletli müverrihin s~fatlarma nail olmak ve diem ve yap~ p muhkem k~ld~~~m i~lerde ve
ismet ve tevfika maz- yapmalarda senden tevfik ister ve Ismet talep
har bulunmal~~
eylerim. Ve hikaye ve irat ettiklerimde do~temenni.
ruluk ve meydana koyduklar~mda ve koymad~klar~ mda emniyet celbetmek ve hikâyet ve rivayet ettiklerimde
hakka isabet eylemek isterim. Tâki maksad~ m insaf ile hareket
olma~a ra~men zulüm göziyle bakm~~~ve matlab~ m kimsenin aleyhinde veya lehinde bulunmamak olmakla beraber tecavüz ve
taaddi terazisiyle tartm~~~ve ahretini dünyas~na satm~~~ve heva ve
hevesine uyarak do~ru sözü b~ rak~p e~riliklere sapm~~~ve haks~z
yere bir kavn~ i oldu~undan az göstererek ba~ka bir kavme yaranma~a kalk~~m~~~ve haz~ rlara uymu~~olmak için gaiplere hamle
etmi~~ve kendilerinden menfaat beklenen dinlerden ümitler umarak
ölüleri küçültmü~~olm~ yay~ m!...
Mürai müverrihin kötü
s~ fatlarmdan Tanr~ ya
s~~~nmak.
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Bu türlü hareketler; vicdanlar~~ pâk olan zatlarca mezmum
olup ayak sürçme kabilinden [hata etmek] ve alçakca zaferlerden
ve acizden istifade demek olan zebunkü~lüklerden say~l~r ki bu
gibi i~lere ancak dindarl~~~~zay~f olan kimseler ve do~ru yolu
bulamay~ p cehalet ve nadanl~ k içinde yuvarlanan ve kadrini
tecavüz etmi~~ve haddini a~ m~~~olanlar cevaz verirler.
Sen — Allah sana ön~ ürler versin — ~ brahim bin Hilâlissâbinin
Ettaci [1] namiyle maruf olan kitab~n~~ ve bunun yaz~l~~~ ndaki
güzellikleri ve Deylemilerin ensab ve ahbar~n~~istikra edip birer
birer anlatmas~ n~~ve bunlar~ n devletlerinin ba~lang~ ç ve esbab~n~~
bildiri~ini ve bunlar~ n muharebelerde ihraz eylemi~~olduklar~~muzafferiyet ve muyaffak~ yetleri hakk~ ndaki sözlerini beyendi~ini zikr
ediyorsun !... Ve bunlar~n izhar etmi~~olduklar~~ mefahir ve meâsir'erini ve saadetin enva~ na mazhariyetlerini ve dü~manlara kar~~~
muharebe meydanlar~ndaki çarp~~ malar~ n' ve zaman ve akrana
hâkim olduklar~n~~ yazd~~~n~~söylüyorsun ki, bütün bu sözleriyle
onun istihdaf etti~i gaye Rüknüddevle'nin o~lu Adududdevlenin [2] methü senas~ nda bulunmak ve onun
maruf
Ettaci amyle
n i
hakk~nda bildi~i ve bilmedi~i ~eyler ile onu
tarih.
göklere uçurmakt~ r. Bu hususta o kadar ileri
gitmi~ tir ki Allahtan ba ~kas~~için mümkün olm~ yan kemali bile
onun hakk~ nda iddia etmi~~ve Peygamberlere, hususiyle bizim
Peygamberimize has olan i'caz~~ ona ispat eylemi~tir. Bir muar~z~n
~nuarazas~ ndan emin bulunan ve bir münaka~aya u~ram~yaca~~ n~~
bilen kimsenin hiçbir kaydü ~arta riayet etme~e lüzum hissetmeksizin sözü uzatmas~~ kabilinden sözü uzatm~~~ve hakku bat~l~~ ve
yalan~~ ve do~ruyu biribirine kar~~t~rm~~~olmakla müsamaha ile
muzayaka ve te~ dit ile müsahele bu kitapta biribirine kar~~m~~t~ r.
Hayat~ ma yemin olsun ki bu zat böyle hareket etmekte mazurdur. Binaenaleyh levm ve takbih edilmemelidir. Çünkü Adududdevle taraf~ ndan hayat~na kastedilece~ini haber alm~~~ve bir
(11 Deylemi devletine ait bir tarihtir. Müellifi 384 (994) te vefat etmi ~~olan
ve onun
Ebu ~shak Ibrahim bin Hilalissabidir Adududdevle nam~na telif etmi~~
( Tacülmille ) lakab~ na nisbetle Ettaci ad~n~~ vermi~ tir. Ibaresi belig bir kitapt~ r.
füzzunu~3da
~ bni Halligân bu kitab~~zikretmi~~oldu~u gibi bu kitab~ n ismi Ke~
dahi görülür.
[2] 367 (977) de Bagdada geldi~i vakit Halife Ettayilillah kendisini (Adudud(levle) ye ilâve olarak Tacülmille ( Eddevle ) lakabiyle telkip etmi ~tir. Ilk defa
s. 144. Bu
iki lakapla lakaplanan kendisidir. Rusumu Harülhilafe, 4)c.ibbçy
kitapta Adududdevle Bagdada girdi~i vakit kendi hakk~ nda icra olunan merasime
dair malâmat vard~ r. S. 120 - 131.
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anda bütün saadetlerinin mahvedilece~i tehlikesi alt~nda ezilmekte
bulunmu~~idi. [1] Bunun sebebi de Adududdevle; kendisinin amca
zadesi ~züddevle Bahtiyar~~ s~k~~t~rmak için farstan Ba~dada yürümek ve buna Ba~datda rakip olmak ve onu Ba~datdan ç~ karmak
istedi~i vakit Halife Ettayi taraf~ndan Adududdevleye hitaben
Sâbrnin yazm~~~oldu~u bir cümle idi ki bu cümle Adududdevle'ye
çok a~~r gelmi~~idi.
Sâbl bu yaz~s~nda Adududdevle'ye emir ve nehide bulunmu~~
ve Rüknüddevle zaman~nda aralar~nda geçen bir maceradan dolay~~
kendisine itap etme~i f~rsat bilmi~~idi.
Bu yaz~ da Adududdevle'nin Sâbl hakk~nda kinini davet eden
cümle ~udur:
«Biz ; ~züddevle'ye ~ahin~ah lakab~n~~verdik. Ona müsavat iddia
etmek sahas~ndan çekil!! »
Adududdevle bu cümlenin kendisine yaz~lmas~ ndan Halife Tayilillah~n ve izüddevle'nin bir sun'u tesirleri olmaks~ z~ n Sâhfnin
kitabet sanati saikasiyle böyle bir cümle yazmay~~tercih etmi~~ve
bu cümleyi s~ rf kendisi intihap eylemi~~oldu~una hüküm vermi~~idi.
Adududdevle tamamiyle muzaffer olup ~züddevleyi öldürttükten
sonra Sâbl kendi can~n~n korkusuna dü~tü.
Bu hükümdar~n merhametini celbederek vukuu muhakkak olan
helâke u~ramamak ve bu hükümdar~n pençesinden ve az~~ di~lerinden kurtulmak için bu kitab~~ tasnif etti.
Ölümden kurtularak hizmete al~nd~ ktan sonra bu bapta : az~~
ço~altmak, ço~u azaltmak ve eksi~i tamamlamak, tamam~~eksiltmek ve övmek, k~namak ve buhl etmek semahet göstermek ve
uçmak, konmak ve parlamak, sönmek suretleriyle sözü uzatmaktan
çekinmedi. Adududdevle'ye yak~~an; kendi nefsinde bir eseri bulunm~yan ve hiçbir vechile kendisinin istihkak~~olm~yan medhleri
kabul etmemek ve nesebi hakk~nda yap~lan mugalatay~~ bir ak~ ll~~
adam olmak s~fatiyle reddetmek idi.
Gaddar oldu~u halde kendisinin vefah oldu~una ~ahadet edilmesini ve fâcir oldu~u halde takva sahibi gösterilmesini ve kendisinde hilimden bir eser bulunmad~~~~halde hilm ile vasfedilmesini ve gömle~ini s~rt~ndan c~karm~~~iken gayret ve hamiyyet ile
tavsif edilmesini reddetmek kendisinden beklenir idi. Bunlar~~
Adududdevle kabul etmemeli idi.
[1] Adud-el-devle kendisini File ezdirerek öldürmek azminde idi.
Mütercim
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Ben; onunla kendimi muhakemede insaftan ayr~lmad~~~m~~ve en vazih hakikatler ile isti~had
eyledi~imi ve davalar~m~~ isbat için en kan deliller getirdi~imi
sana -Allah~ n izniyle- izah ve isbat edece~im.
Deylem ve Cil ve bu Müverrihlerin haber verdiklerine göre bunlar;
ikisinin kollar~,
kendi maruf yerleri ve me~hur yurtlar~nda ve
asil vatanlar~ nda iki f~ rka idiler. Cil'in [1] birçok dallar ve budaklara ayr~ lan kabileleri ve ~ ube ve nevileri var idi.
Deylem; ~ staniye ve Lanciye namlariyle iki f ~rka idi. ~staniye;
Deylem diyar~n~n da~lar ve kalelerinde ve sarp yerlerinde otururlar.
Bunlar~n ba~lar~ ndaki valileri bugüne kadar Vehsudaniye [2] dir.
Deylemide Lanciye ve Lanciye sahralarda ve ovalarda sakin olurlar.
Cüstaniye.
Bunlar~n padi~ahlar~~Cistaniye [3] idi bugün de
öyledir. Bunlar alevi dâilerin mesaisiyle islam dinini kabul etmi~lerdir.
ve kendiDeylemilerin ço~u ~ii- Bu dailer bunlar~n içlerine girmi~~
dir.
lerini Allah~ n dinine ve Peygamberin sünnetine
ve Ali bin Ebi Talib'in imametine ve onun di~ er sahabeye tafdil olun
mas~ na davet eylemis idiler. Bunun için bunlar~n ço~u Siadand~rlar.
Hanefiler ve Saf ~ilerden baz~~alimler dahi bunlar ile ihtilat etmi~~
olduklar~ ndan bunlar~ n az bir k~ sm~~Sünni mezhebi üzeredirler.
~n islam
Cil'in ço~u Sünnidir- Cil'de sünnilik galiptir. Çünkü bunlar
dinini kabulleri kadimdir.
ler,
Deylemde Te~ eyyu galiptir. Çünkü bunlardan islam edilmi~lerdir.
Müellifin mesle~i.

Burada müellif bunlar~n kabilelerini saymad~ . Cüveyni Cihankü~a's~nda
bunlar~n ~ ehirleri ve eski emaretleri hakk~nda mühim malamat vermektedir.
Kadiriyye tarikatinin müessisi ~eyh Abdül Kadiri Cili bu Cile mensuptur.
Evliya Çelebi de bu zat~n Kerkük livas~ na tabi Iraktaki gil' den oldu~u görülür.
Zal ile.
Müverrihler ; Deylemin kabileleri hakk~nda bu izahat~~vermiyorlar. Müelliften Cistaniye ve Vehsuzaniye'nin bunlar~n padi~ahlar~~olduklar~n~~ ö~reniyoruz. Tarih ve Co~rafya kitaplar~ nda bunlar hakk~ nda malt~mat vard~ r. Bu maltimat~n bir k~sm~~ Seyyid Ahmet Küsrevi'nin ( ~ehriyaran~~gümnam ) adl~~ eserinde
görülür. Bu zat ; bunlar için bir silsile icat etmek istemi~~ise de muvaffak olamam~~t~ r. Bu eser ortaya ç~kt~ ktan sonra Seyyidi Ahmet Küsrevi'nin mesaisinin
bo~lu~u bütün bütün anla~~lm~~t~ r. Burada görüldü~ü veçhile Vehsuzaniye ile
Cistaniye ayr~~ ayr~~ hükümdar silsileleri olup yekdi~eriyle aralar~nda saltanat~~
taksim etmi~~idiler. Bunlar~ n biribirleriyle mezç olunmalar~~do~ru de~ildir. Ali
Misafirin de bunlardan birine irca ~~ mümkün olamaz. Binaenaleyh tarihi metinleri
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Nas~ riyy [1] taraf~ ndan islam edilmi~lerdir.
E~er bunlar Dabbe
kabilesinden olsa idiler, Resulullah~n
mensup oldu~u ~ ecereye nisbetleri olaca~~ ndan gerek sünni ve
gerek ~ii alimler bunlara bu ~ erefi bildirir ve bu esalet ve neeabeti onlara söyler ve onlar da harplarda dü~manlara kar~~~neseplerini bildirirlerken bu ~ ereften uzak olan akranlarile kar~~~kar~~ ya geldikleri vakitlerde bununla iftihar eder ve ~iirlerinde bunu
terennüm eylerler idi. Böyle bir hareket ne onlar~n hat~rlarma
gelmi~~ve ne kendilerinden böyle bir dava i~itilmi~tir.
~iirlerinde, ve hutbelerinde cid ve hezellerinde buna dair bir
sözleri bile yoktur. Bunlar~ n hiçbir reisine; Beni Dabbe
den bir
kimsenin hicvedilmi~~olmas~n~ n güç gelmi~~oldu~u vaki olmam~~~
olmakla beraber onlar~ n her hangi bir mefharetlerine ehemmiyet
vermi~~ve bunlar~n ay~plar~~tadat olunurken s~k~lm~~~de~ildirler.
Ve ayni zamanda ne cahiliyet ve ne islam devrinde Dabbilerden birinin onlar~n diyar~na intikal eylemi~~oldu~u veya Beni Dabbenin ba~~na bir bela gelüp
onlar~~ ~rak, ~am ve magr~ p havalisindeki Cezairi Araptan ç~kmak&
mecbur etmi~~bulundu~u vaki de~ildir. Çünkü bunlar; Muaviye
bin Ebi Sillyan~ n himayesi alt~ nda rahate ermi~~ve onunla beraber
Osman bin affan~ n demini talebe i~tirak eylemi~~ve Ali'ye kar~~~
muharebe etmi~~idiler.
Beni Dabbe
kabilesi.

Bunun delili de onlardan birinin ~u ~iridir :
«Biz ; yani eshab~~cemelden olan Beni Dabbe ~ bni aftan (0sman)~ n ölümünün intikam~n~~ karg~lar ile al~r~ z. Bizim ~eyhimizi
(Osman) bize iade edin. Edin ki o bizim taraf ~ m~ zdan ibcal ve
ikram edilsin! ...»
takrib etmekdeki fazilet ve iktidarlar~~münker olmamakla beraber üstatlarun ~ z
Kisrevi ve Kazvint'nin tetkikleri de kâfi olmad~~~~anla~~l~r.
Cüveynrnin Cihankü~as~ na bak~n~z. C. 3, S. 432 - 445.
[1] Bu Nas~ riye ; Cüstaniye ve Vehsuzaniye ile muas~ r idiler. Bunlardan
daii evvel namiyle maruf olan Hasan bin Zeyd ve daii sani olan bunun karde ~i
Muhammed bin Zeyd ve daii sa~ir denilen Hasan bin Ali me ~hurdurlar. Tarihlerde
bunlar~n vak~at~~görülür. Toplu olarak Cüveyni'nin Cihankü ~as~ uda üstat Kazv~ ni'
nin verdi~i maltimata ~nüracaat edilebilir.
[C. 3, S. 43 ve müteakip ] Deylemde bu zatlar ~ n islâm dinini ne~retmek
hususunda göstermi~~olduklar~~ sayü gayret pek yüksektir Elimizdeki metinde
görülen izahat ba~ ka bir tarihte yoktur.
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Sabrnin bu taifeyi (Deylemller) Beni Dabbeye
nisbet etmesi Beni Dabbenin çok ve kar~~~ k
olmalar~ na binaendir. Bunlar; Kurey~, Temim, Tay, Kays, Handef
ve Akkil kabileleri gibi nesepleri muhafaza edilmi~~olan ve arapil& merkezini te~kil eden zümrelerden de~ildirler. E~er Sabl bir
yol bulayd~; bunlar~n Kurey~ten olduklar~n~~iddia eder ve bu suretle
Adududdevle'nin imametini takrir eder ve hilafeti ona temin eyler
idi ki Adududdevle'de üzerinde bir eseri bulunm~yan bu izzü ~erefe
istihkak kesbeder ve kendisinde hiçbir zerresi olm~yan bu mefharete nail ve vas~ l olurdu.
St~bi ve Beni Dabbe.

Sabrnin bu kitapta ilk yapt~~~~zulüm bu vali
(hükümdar) yi meçhul bir nesebe mensup k~lmas~~ ve onu aldat~lm~~~mevkiine getirmesidir. Sonra bu araba
mensubiyet meselesini unutmu~~gibi görünerek onu Behram cuvra
nisbet etti. Herkes bilir ki Araplar ile Acemler aras~nda nesepce
mübayenet vard~ r. Yaln~ z neseb ilmini bilenler bunlar~n Ibrahim
Peygamberde birle~tiklerini söylemektedirler. Acemler ; söylendigine göre Ishak'~n o~ullar~d~rlar. Resulullah ise Ismail evlad~ ndand~ r. Kendilerinin [ben iki kesilmi~in o~luyum..] buyurmalar~~bunun
delilidir. Bu iki kesilmi~in biri Ismail di~eri de kendi atalar~~
Abdullaht~ r. Çünkü büyük atalar~~Abdülmuttalib o~lu Abdullah~n
kesilmesi ve fidye verilip kesilmemesi için kur's çekmi~~ve birçok
deve mukabilinde kendisi kesilmekten kurtulmu~~idi.
Sabi'nin ilk zulmü.

E~er Sabrnin dedi~i gibi Deylemiler Arap olurlarsa onlar~n Ismail zürriyetinden olacaklar~~
iktiza edecek ve Resulullah~n mensup oldu~u ~ecereden hangi
noktada ayr~ lan bir cedde mensup bulunduklar~n~~ö~renmek ihtiyac~~
has~l olacakt~r. E~er bunlar~ n mensup olduklar~~ ced Resulullaha
yak~n bulunuyorsa o zat~n o nisbette ~erefi artacak ve Deylemiler de o nisbette bu ~ereftei~~hissedar olacaklard~ r. Resulullaha
yak~n olanlar~n mefharet ve ~erefleri bu yak~nl~klar~~nisbetindedir.
Ve hasebü nesepleri de o nisbette vaz~h ve as~llar~~o nisbette belli
olmu~~olur.
•
Kurey~~Resulullah ile Nadr bin Küttate
birle~mededirler. Bundan ötürü Peygamberimizin ~11: ~mamlar ; Kurey~~kabilesinden olmal~d~ r..» sözleriyle bunlar; imamete müstahak olmu~lard~r.
Abdi Menaf ve Ha~ im ve Abdülmuttalip o~ullar~~Peygomberimizin en yak~n akrabalar~d~ rlar. Ve Peygamberimiz: «Ben; Atikeler
kavlince
Deylemiler.
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ve Fat~malar~n o~luyum ! » diye iftihar etmi~lerdir ki bu Mike
Abdülmuttalibin k~z~~ ve Fat~ ma dahi Abdi Menaf~n k~z~d~r.
Bu karabet ile Deylemilerin nerede ve ne zaman iftihar ettikleri
olmu~ tur ?!... Onlar; ne vakit böyle bir ~erefin ucuna yap~~ m~~lard~r?.
Deylem kelimesi yaln~z Anterenin muallâkas~ndan olan ~u
M~sramda duyulmu~tur:
"Devem Deylemin havuzlar~ ndan su içmekten nefret eder.
[1]

Firuz ; araplara kar~~~açm~~~oldu~u bir muharebede Deylemihri uyuz karga toplan~ r gibi toplam~~~ve bunlar~~ araplara kar~~~
sevketmi~~idi.

Alimler ve nesep ilmini bilenler ve eski tarihler ~ unu söylemekte müttefiktirler ki hükümdarlar Feridun devrinde ~ubelere ayr~lm~~~idiler, Feridun Dahhak'i
öldürüp bunun memleketlerini istilâ ettikten sonra Fariside Yurasel denilen bu Dahhâk hakk~nda Fürs aras~ nda birtak~ m hurafat ve
ebat~ l deveran eder. Güya bunun omuz ba~lar~ nda iki y~lan varm~~.
Bunlar ac~k~nca Dahhâk'i ~s~ r~rlar imi~~ve bunlara her gün ahaliden
bir gencin beyni verilirmi~. Bu türlü ~eyler akl~~ba~~ nda olanlarca
merduttur. Bu Dahhâk; zâlim ve insafs~z bir cebbar hükümdar
oldu~undan ahali korkular~ ndan bunu böyle garip ve korkunç bir
~ ekilde tasvir ve tasavvur etmi~lerdir. Bu Dahhak'tan evvel tarih
zaptedilmemi~~olmakla bütün haberler ba~~~bo~~kalm~~~idi.
Sahih surette tarih Fe- Sahih surette tarih zaptolunmak dünyay~~elde
ridun devrinde ba~lar. etmi~~olan Feridun devrinde ba~lam~~t~r. — Tur,
Selem ve ~reç nam~ndaki üç o~lundan her birine yer yüzünün bir
taraf~n~~vermi~tir.
Seleme arap beldelerine var~ ncaya kadar Rum isabet etmi~~idi.
ireç'e bütün beldelerin en güzellerini havi olan dördüncü iklimin
merkezi isabet eylediki bu iklimin merkezinin bütün beldelerin
en güzeli ve e~ref i olmas~ n~ n sebeplerini izah edecek olursak bu
kitab~n maksad~ndan d~~ar~ya ç~km~~~oluruz.
Fürsün neseplerinin
§ubelere ayr~lmas~,

Tur ma~r~ktan ~imale do~ru meskün olm~yan
yerlere kadar olan mahalleri ald~. Bu Tur Selem
ile beraber olup ~ reç üzerine yürüdüler. Ve bunu yenip öldürdüler. Menuvçeh zuhur etti~i zaman ~reç'in kan~n~~dava ile hasm~ndan intikam ald~~ ve kendisine miras kalan beldeleri elde ederek

Türklerin ceddi olan
Tur simal cihetini ald~,

[1] Mueem-el-büldamn Deylem maddesine ve Muallekalara bak.
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oralara yaln~z kendi hakim kald~ . Bugüne kadar Tur o~ullariyle
~reç o~ullar~~aras~nda adavet bakidir. Bu iki f~rkadan biri di~erine
galebe ile arada uyumu~~olan adaveti zaman zaman uyand~rmaktad~ rlar. Hususiyle Efrasiyab bu diyare yürüyüp buralar~~alt ve
üst etti~i tarihtenberi bunlar~n aras~ndaki adavet ~iddetlenmi~tir ki
Efrasiyab bunlar~~haraca ba~l~yarak istismar etmis ve yirmi y~l
buraya hüküm eylemi~~idi. Keyhusrev ve &ilim Rüstem ( Rüstemi
Zâl ) nihayet kendisini ma~lüp edip elinden memleketleri ald~ lar.
Bu tarihtenberi bu iki cins aras~nda (Iran ve Turan) adavet eksik
olmam~~t~r. Daima bir taraf galip, di~er taraf ma~lüp olarak aralar~nda harp devam ede durmu~~ve bu harpler arapça ve farsce
manzum ve mensur kitaplarda ~erh edilmi~tir. [ ~ehnamenin en
parlak parças~~siyavutfun intikam~m almak için Rüstem' Zâlin ve
di~er Iran kahramanlar~n~n Efrasiyabe kar~~~olan cenk ve cidallerini tasvireden k~s~md~r.]
Bu kitab~~yazmaktaki maksatlar~m~ zdan biri,
Türklerin nesebi.
Türklerin neseplerini göstermek ve onlar~n
~an~~büyük bir hükümdar~n o~ullar~~olduklar~n~~söylemektir ki bu,
galip bir saltanat sahibi olan hükümdar~n ve bunun o~ullar~=
etrafa sald~klar~~korku saikasiyledir ki Iran~ehirde görülen bunca
kaleler yap~lm~~~ve nihayet Türkler bu kalelere malik ve vâris
olmu~lard~r.
Selem o~ullar~~olan Rumlardan Iskenderi Zülkarneyn dahi Iran~ehire sahip olmu~~ve veziri
Aristonun tedbirleriyle bunlar ikiyüz sene kadar buray~~ellerinde
tutmu~lard~r.
[Muhakkak ki bu; onun hörmet etmekte oldu~u din ve ayni
zamanda; öldürmü~~oldu~u bir kimseye mukabil kendisinin öldürülmesi icap eden her hangi bir kimseden ba~ka bir kimsenin
haks~z yere kan~n~n dökülmesini meneden ak~l~~kar~~s~nda yanl~~~
bir rey olur.] [1]
[Sonra o kadar be~eri ihtiva eden bilad~n çabuk yeti~en ekinleri nas~l biçilir ?..!
Buradaki beldelerin insanlar aras~nda taksim olunmas~~ve onlar~ n muhtelif mertebe ve tabakalar~na müsavi surette verilmesi ve

Selemoffidlan - ~skender.

[11 Kavs içine ald~~~m~z bu cilmlenin bundan evvelki cümle ile bir irtibati
ifiitercim
olmad~~~ndan arada bir eksiklik bulundu~u görülmektedir.
Belleten C. IV F. 17
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bu suretle onlar~ n hudutlar~~ üzerinde yekdi~erleriyle u~ra~t~r~ lmalar~~ muvaf~ k bir tedbir olaca~~ndan öyle yap~ ld~] [1]
Bunlar~n riyasetlerine ~skender ve ondan sonra onun zürriyetinden ve akrabas~ndan olan kimseler geçtiler. Ve bu tedbir sayesinde Rumlar ikiyüz y~ ldan ziyade ~ran~ehire malik kald~lar. Ve
bunlara mülükü tavaif denildi.
Erdi~ir bin Babek zuhur edince bu kaideyi bozdu ve bu tedbiri
kald~ rd~ .
Bu Erdi~ir; ~ecaat ve ak~ l ve tedbir ve teenni
ve hasafet ve siyaset sahibi idi. Kendisinin
neseben bir hükümdara ve maruz bir zata intisab~~yoktu. Bunun
için: «benim nesebim benden ba~lar, dü~man~m~ n nesebi de kendisinde biter! ..» demi~~idi.
Erdi~ir ayni zamanda ahlak ve ilim ve marifet sahibi olmak gibi
~ahsi meziyetlere istinad etmeyen nesebler ile iftihar etme~i, vazetini~~oldu~u siyasi kanunlar ile meneylemi~~idi.
Kendisi islam dininin zuhuruna kadar devam etmi~~ve dünyaya hakim olmu~~olan sasanilerin ilk hükümdar~~idi ki islam bunlar~n saltanatlarma nihayet vererek bunlar~~ söndürmü~~ve bunlardan iman edenler müstesna olmak üzere di~erlerinin bütün
~ereflerini sona erdirmi~~ve kendilerini küçüklü~e mahküm
etmi~tir.
Erdi~ ir bin Babek.

Erdi~ir; ilk defa do~ru siyaset takip etmi~~ve adlii salah ile
'nükmederek insanlara r~fk ile muamele eylemi~~ve beldelerin
üzerindeki a~~r teklifleri kald~rm~~~olan hükümdard~ r.
Hazmü ihtiyat~n~ n neticesi olarak Türk hükümdarlariyle daima
iyi geçinmi~~ve memleketinin bir çok yerlerinde bunlar ile hemhudut olmaktan çekinmi~~ve kendisine varis olacak hükümdarlarada Türklere kar~~~daima bu siyaseti takip etmelerini tavsiye
etmi~tir.
~imdi Türklerin - müstahak olmad~ klar~~ vas~flar~~kendilerine vermeksizin ve ayni zamanda
malik bulunduklar~~ vas~f lar~~ kendilerinden nez' etmeksizin ve ne
lehlerinde ve ne aleyhlerinde bir taassup ve taraftarl~k eseri göstermeksizin ve onlara ho~~görünmek ve takarrüp etmek gibi bir
Türk Milleti.

[1] Yine kavis içine ald~~~m~ z bu cümlelerin de evvelki cümleler ile irtibat~~
bulunmad~~~~gibi, mana cihetiyle de pek dogru olmad~~~ ndan arada baz~~eksiklikler oldu~una hükmolunur.
Miitercim
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maksat görünmeksizin - tabiat ve ahlaklar~n~~ve hallerini ve yolla
r~n~~ve cihetlerini zikredelim!..
Bizim bu kitab~m~z; mana ve laf~zlar~; daha do~rusu göz k~rpma
ve göz uciyle bakmay~~bile tenkit edeceklerini bildi~im zatlara
arz olunacakt~r.
Bütün ~ eriat ve mezheplerde ve bütün zaman ve mekanlarda
nehyedilmi~~olan riyadan Allahu taalaya s~~~nd~k.
~nsan~n nefisi nat~kas~n~n en ~erif olan kuvveti
~ecaatt~r. Çünkü aile ve çoluk, çocu~a uzad~lan
el bununla def edildi~i gibi, dü~man ile de bunun sayesinde ugra~~hr
ve zafer bununla temin edilir. Dü~manlara ma~hip olmaktan ve
hukuk ziyama u~ramaktan insan~~bu vas~f vikaye eder. A~iret ve
kavim ve kabile oununla korunur. Medhe ~ayan olan k~skançl~ k
ve kimseye ba~~e~memek ancak ~ecaat sayesinde icra edilebilir.
Memleketler bununla zaptolunur. Yollar bununla muhafaza alt~nda
bulundurulur. Binaenaleyh biz de Türklerin bu vas~flariyle ba~hyal~m!.
Bütün milletler içinde cesaret ve ~ecaatca onlardan daha
ileride olan ve büyük maksatlar~~ elde etmek u~runda onlardan
daha ileri gidebilen bir millet yoktur. Allahu taala onlar~~arslan
suretinde yaratm~~t~ r. Yüzleri enli ve burunlar~~bas~kt~r. Bilekleri
yogundur. Yavuz yarad~l~~tad~ rlar. içlerinde ince belli ve uzun
yüzlü ve büyük gözlü olanlar~~nadirdir. (Onlar~n yiyecekleri gash
etmemeleri ve cürüm ve cinayetten imtina etmeleri de nadirdir [1]
Asker içinde bunlardan ba~ka di~er cemaatlardan her hangi bir
ferdin te'dip edilmesi o ferdin mensup oldu~u cemaata göz dag~~
olur ve onlar~n hepsini sindirir. Fakat, yaln~ z Türklerdir ki zecr
umumi olmad~ kça onlardan hiç bir kimsenin ve cemaat~n gözü yilmaz.
Bunlar; bütün yiyeceklere eti tercih ederler. Ve bunu iyi pi~irme~e ve iyice y~kama~a riayet ve itina etmezler.
Bunlar ancak gasbedilmi~~olan eti iyi bulurlar ve yaln~z kapmak
suretiyle elde ettikleri ette lezzet duyarlarki bu avc~~hayvanlar
ve ku~lar ve segirdici, atlay~c~~arslanlar~n adetidir.
Bunlar; k~rlara ve otsuz, ocaks~z çöllere al~~~kt~rlar. iPab~ndd
az bir nesne ile günlerini geçirme~e katlan~rlar. Bunlar bask~nlarda elde ettikleri nesneler ile ya~ama~~~ya~ay~~~n en güzeli ve en
bolu sayarlar. Bunlar~n kaçan bir geyi~i ve bir yaban e~effin~~
avlamak için gösterdikleri tahammülün ve bu hususta katland~klar~~
Türklerin aecants.

[1] Bu kavis içine ald~~~m~z eümlenin dahi elimizdeki arapça asl~nda bozukluk görülmektedir. Tereeme takribidir.
Mütereim
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me~akkatin dereceleri yüksektir, o kadar ki yorulmu~~ve takatleri
kesilmi~~zannolunduklar~~ halde; altlar~ ndaki hayvan~~ sürmek ve
da~lar~n tepelerine ç~ kmak ve tehlikelere at~ lmak ve yolu izi belli
olm~ yan yerlere girmek hususunda bunlar ilk ni~at ve ne~velerini
muhafaza ederler.
Onlar~n tabiatlar~ndaki ~ eref e ve himmetlerindeki büyüklü ~e
delâlet eder ki, islam dini her beldedeki muhtelif milletlerden olan
mü~ rikler ve milletler ile gaza etme~i farz etmi~~oldu~u gibi onlardan olan kâfirler ile de gaza etme~i farz etmi~tir. (?)
Onlardan esir al~ nanlardan hiç biri yeme, içme, giyme ve binmede efendisinden a~a~~~kalma~a raz~~olmaz.
Bunlar; ba~ ka kölelerin ve sebiy ve istirkak edilenlerin kullan~lmakta olduklar~~ev süpürmek ve hayvanlara bakmak ve bunlar
gibi küfür zilleti alt~nda kalm~~~ve kendilerini kahr ve galebe
eli yakalam~~~olan ba~ka kölelerin yapt~klar~~i~lerde kullamlamazlar.
Gerek Hindli ve gerek Rum ve gerek Ermeni veya bunlar gibi
köle olan her hangi bir kimse olursa olsun biz; bunlar~~gördük güreli ne k~ ratta olduklar~n~~ve meydanda ne kadar se~irdebileceklerini biliriz.
olTürk ancak asker ku- Türk ba~~~çözüldükten sonra askere ba~bu~~
mandanhima raz~~olur. mak veya perdedarl~ k etmek veya bir f~rkan ~n
ba~~ na geçmek veya bir cemaate emir ve nehyde bulunmaktan
ba~ka bir i~e raz~~olmaz onlar~ n bu hali kendi beldelerine hembudut olan ve kendi diyarlar~na biti~ ik bulunan Horasan'a mahsus
de~ildir. Mesela, onlar~n men~ elerine en uzak yerlerden olmakla
beraber dillerini hiç bilmeyen M~s~r~~alal~ m. Ve isterseniz Irak~~
alal~ m - ki arap, kürt ve Deylemilerden muhtelif s~n~flara mensup
askerleri ihtiva etmekle beraber buran~n hükümdar~~da Deylemi
olup burada kadim bir asalet, ve kadr ve itibarlar~~bulundu~unu
iddia etmektedir [1] - Bununla beraber bunlar~n hali hep böyledir.
Halifeler ve Deylemden olan hükümdarlar Karnlarca bunlar~n kendileriyle boy ölçü~ melerine ve hükümdarl~klar~nda kendilerine
rakip olmalar~ na ve bunlar~n yavuzluklar~na sabru tahammül etme~e mecbur oldular. Kendilerinde hiç bir zaman onlardan intikam
almak ve onlar~~ sindirmek kudretini bulamad~ lar.
Bunlar~ n kadirlerinin yüksekli~i ve büyüklü~ü ve minat ve
kuvvetlerinin derecesi hakk~nda Resulullah~n:
[1] Metnin buras~nda dahi bir bozukluk görülmektedir. (bir asalet) diye
terceme edilmi~~olan kelimenin (intikam) diye tercemesi de mümkündür.
Miitercim
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«Türkler sizi b~rakd~ klar~~müddetçe siz de onlar~~
b~rak~ n !...» Sözü kâfidir. Resulullah bu sözünü
kendisinin buyurdu~u veçhile : «siyah ve k~ rm~ z~ya ba's edilmi~»
ve nübüvveti bütün arap ve aceme ~amil bulunmu~~oldu~u ve:
«bütün insanlar ile islam kelimesi olan: [ yoktur tapacak, tanr~d~r
ancak !..] sözünü söyleyip iman camias~~ alt~ na girinceye kadar
mukatele ile memur bulundu~u halde söylemi~tin
Bunlarda en garip olan ~ey; bütün gördü~ümüz milletlerde hususiyle Cil milletinde hemen hemen kötülük umumf oldu~u halde
bunlar~ n içinde halis Türk olanlardan böyle bir ferd hiç bir kimse
taraf~ndan görülmü~~olmamas~d~r.
Bunlar~ n içinde sözlerinde ve i~aretlerinde; giyini~~ve sairelerinde biraz kad~ n gibi olanlar varsa bunlar bu diyarda do~mu~~ve
buralarda bulunanlardan huy kapm~~~olan Türklerdir.
Türklerin muaraza ve münazaa kabul etmiyen
Türk Hükümdarlar~.
menk~belerine i~aret ettikten sonra onlar~n cinsinden olan hükümdarlar~~ve bunlara kom~ u bulunan Samaniler ve
saire gibi Horasan hükümdarlar~n~~ve Sebüktekin ve bunun evlâdü
ahfad~~bulunan Mahmud, Muhammed ve Mesud'u zikredelim ve
bunlar~ n bu Türkler sayesinde nas~ l kuvvet kazand~klar~n~~ve bunlar~n eliyle di~er hükümdarlar~n memleketlerini nas~~istilâ ettiklerini ve maksatlar~n~ n Türklerin eliyle nas~l ortaya at~l~p nas~l
itmam edildi~ini ve bunlar~ n günlerinin Türkler sayesinde nas~l
parlad~~~n~~ve sancaklarm~n nas~l muzaffer oldu~unu söyliyelim.
Bugün ise âlemin sultan~, islâm~n padi~ah~~ulu ve yüce ~ahin~ah
Rüknüddin ; G~ yasülmüslimin ; Allah~ n dininin ziyneti ve Tanr~n~n
beldelerinin sultan~~ve kullar~n imdatc~s~~ Tu~rul bey Ebu Talib
Muhammed bin [1] Mikail Yemini Halifetullah Emirülmüminin'in
emrine ram olmu~lard~r. Allah o zata yard~ m etsin ve onun hükümdarl~~~n~~teyit eylesin!.. Dü~manlar~n~~har ve hakir k~ls~ n ve bayra~~n~~mansur etsin !..
islii~n padi~ah~~Tu~rul Türkler bu padi~ah~n ~ahs~ nda adli yer yüzüne
Bey.
~amil olmu~~ve ünü ~ark ve garbi tutmu~~ve
kendisinden sonra hiçbir kimsenin liyakat kesbedemeyeee~i bir
milk kendisine verilmi~~[2] ve kendisinin yüceli~i nisbetinde kendisinden evvel hiçbir hükümdar görülmemi~~ve her müslime taati
Resulun (3, a) Türkler
hakk~ndaki sözü.

Mi Selçuk tarihi ve ~bni Ebi Uzeybe tarihi ve ~bni Halligan ve ~bni Esir
ve sair tarih kitaplar~nda hal tercümesi vard~r.
35x 38 deki ayete isarettir.
Miitercim
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taayyün eylemi~~ve gizli ve a~ikâr onun dostlu~undan ayr~lmamak ve gece, gündüz onun nusrata mazhar olmas~~ duas~n~~dilden
dü~ ürmemek farzolmu~~bir zat bulmu~lard~r.
Bu zat~n gözümüz ile gördü~ümüz ve kulaklar~m~ z ile i~itti~imiz adil ve ihsan~n~n asar~ n~~ve Allah~ n r~ zas~ n~n nerede oldu~unu
ara~t~ rmas~n~~ ve hiddet ve süktin hallerinde Tanr~n~ n kullarma
merhamet ve ~efekatini ve kendinden evvelki hükümdarlar naza
r~nda ehernmiyetli say~lan mal ve akaret istihkar~n~~ a~a~~ da zikredecek ve bunlar~~ temellük, riya, kizb ve tahminden ari olarak
söyliyece~iz. Çünkü bizim bir havf ve tama~ m~z ve riyakarl~~a
bir ihtiyac~ m~z yoktur. Maksad~ m~z zati itibariyle matlup olan
s~ tku sadaket ve hakku hakikat yoluna gitmek ve bu padi~ah~')
eyyam~ nda nail olmu~~oldu~umuz emnü amane ve onun saltanat~n~ n gölgesinde bulundu~umuz rahate te~ekkür etmi~~ve bu nimetin
hakk~n~~ ödemi~~olmaktir.
Bu kitab~~yazmak ve bunu telife çal~~mak hu~eyh Amidül Kündüri.
susunda en kuvvetli sebep, ~eyh Âmidülmülk
Imadüddin Ebu Nasr Mansur [1] Muhammede itimad~ rnd~ r ki - Allah
onun rilatini daim eylesin !.. - Kitab~= mâna ve laf~zlar~n~~hakkiyle
tenkit ve onun ihtiva etti~i makas~t ve hülasalar~~tahkik ve onda
bulaca~~~hatalar~~ ihtar ve tenbih edecek ve benim yanl~~lar~ma
kar~~~lehde ~ehadet etmekten yüksek bulunacak ve sonra kitab~ m~~
Tu~rul beye - ki onun eyyam~~bu vezirin vücudiyle saadet ve onun
~aniyle ~anu ~eref kesp etmi~~ve onun eliyle ve diliyle yükselmi~tir. - Türkçe tefsir ve izah edecekdir.
Faziletler be~er aras~nda taksim edilmi~tir. Herkesin di~er
kimselerden imtiyaz noktas~ n~~ te~kil eden bir fazileti olur. Bir
kimsenin bütün faziletleri kendinde toplam~~~olmas~~mümkün
de~ildir.
Ahiret ilimleri
Ilimler; ahirette necat~~ temin eden ilim ile
(Tevhit).
dünyada mai~et için laz~ m olan ilme ayr~l~r.
Tanr~n~n merhamet ve aff~na dönüldü~ü vakit ki~iye laz~ m olan
ve ahiret yolculu~unun az~~~ n~~te~kil eden ilim tevhit ilmidir ki
bununla Tanr~~ gere~i gibi bilinir ve bununla kendisine kendi azametini tezyit eden s~fatlar verilir. Ve noksan ifade eden safatlardan
tenzih k~ l~ n~ r ve varl~~~~ve birli~i ve saire ispat edilir. Ve ayni
[1] Devleti Mi Selçuk s. 9 (Muhammed bin Mansur) da hâltercemesi ev s. 28
s 98 ve Fevatülvefeyat
de vefat~~mezkürdur. Ve rahatüssudur
e. 2 s. 488 - 492 de dahi hal tercemesi vard~r.
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zamanda bu ilimle umumi surette Peygamberlerden ve Peygamberlerin mucizelerinden ve hususiyle kendisiyle ~eriatler hatrnedilmi~~
ve mezhepler neshedilmi~~olan Peygamber, yani Muhammed (s, a)
den bahs k~ l~ n~r.
Bundan sonra dinde tefekkuh ve din yolunu
Dinde tef kkuh.
tafzil ve Peygambere verilen ve Rabbi taraf ~ ndan onun kalbine indirilen Kur'an mucizesini izah etmek ve bunun
garibini ve i'rab~n~~ve helal ve haram~ n~, muhkem ve müte~abihini,
nasih ve mensuhunu ve hangi ayetin hangi sebep üzerine tar~z ve
tasrih veya hafi ve celi suretler ile indi~i ve farziyet veya sünniyyet
ifade eyledi~ini bilmek gelir. Bundan sonra da lisanlar aras~ nda
~erafete malik olan ve ehli di~er lisanlar ile konu~anlara tafzil
edilmi~~bulunan Arap lisan~ n~ n ibare ve kitabet ve naz~ m ve nesir
ve ihtisar ve ~ tnab ve i~aret ve ishab~na itina etmek vard~ r. Bunlar
din ve ~ eriat ilimlerine taallük eden maddelerdir.
Burada bunlardan ba~ka Tanr~n~n yaratm~~~olFelsefe ilimleri.
du~u y~ld~ zlar ve felekler ve tabiat ve g~rizeler
ve mazarrat ve menfaatler gibi e~yan~ n hakikatlerinin bilinmesine
taallük eden ilimler vard~ r ki bunlar~ n her birine mahsus kitaplar
ve tertip edilmi~~kanunlar ve kendilerine iktida olunan ve kendilerinden ahzü iktibas edilen ve kendilerine müracaat k~ l~nan alimler vard~ r. Fakat bu filmlerin hepsinde ileri gitmi~~ve hepsinde
iktidar göstermi~~bir kimsenin vücudü nadirdir. E~er böyle bir
kimse bulunacak olursa parmakla gösterilir bir imam ve me ~hur
faz~ l ve kendisinin lehinde ~ ehadet edilen alim ve zekasiyle gaye
ve ninayete vas~ l bir zat olmu~~olur. Bunlar~ n hepsini ihata etmi~~
ve kemaliyle bunlar~ n alim! olmu~~ve bunlar~ n umumi ve hususi
~ ubelerinde, güçlerinde ve kolaylar~ nda tek olacak kadar yükselmi~~olan bir ferdi ne duyduk ve ne de gördük ve ne böyle bir zat
bulundu~unu haber ald~ k ve ne kendimiz böyle bir kudrete malik
zat ile kar~~la~t~ k.
Bu yüksek ~eyh Âmidül Milk Amid — Tanr~~
~eyh Amid ve ilimler.
onun devletini korusun!.. — Bunlar~ n her birinde; gençli~iyle beraber i~lerinin çoklu~u ve ~arku garbin ve
Arap ve Acemin idaresi ile bütün zamanlar~~ me~gul oldu~u halde
güya bütün ömründe ondan ba~ kas~ n~~okumam~~, ondan ba~kas~na
ömür sarfetmemi~~kadar kudret ve kuvvete maliktir. Ve her
birinde tektir.
Bu ise Allah~ n müstesna bir tevfiki ve nadir tesadüf eden
saadet ve ~eref ile bir do~uma mazhariyet ve büyük ve yüksek
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bir tali neticesidir. Benim bu zat hakk~ ndaki sözlerim tecrübe ve
imtihan ve istikrar ve mübahaseye ve bu ilimlerin yaln~ z birinde
ihtisas sahibi olan zatlar~n birer birer ~ahadetlerine müstenittir.
Ben bütün bunlardan sonra bu sözlerimi söylemekteyim.
Peygamberin: «Tanr~~ bir ki~i hakk~ nda hay~ r murad ederse
ona sad~ k bir vezir ve mü ~avir ihsan eder ki o vezir, o ki~i unutacak olursa - her hangi bir nesneyi - and~ r~ r ve and~ klar~ n~~ yapmakta ona yard~ m eder..» Hadisi intibak edecek mahal bulmu~tur.
Bunun-Tanr~~ onun livas~n~~ mansur eylesin - ne zamandanberi
hükümdarl~ kta bulundu~u malümdur. Onun gerek cürm ve kabahat
irtikâp edenlere kar~~~gösterdi~i hilm ve gerek lûtfü ve kerem ve
seha ve ibzali ve büyük memurlar~~ tevk~r~~ ve asil aileleri görüp
gözetmesi ve ~üpheli i~ lerden kendisini uzak ve yüksek tutmas~~
gibi güzel hareketleri ve takdire ~ayan halleri hep bu müeyyet
~ eyh onun hizmetiyle ~erefyap olal~~ ve hükümdara ihtisas kesp
edeli ve memlekette onun verdi~i emirler yürüme ~e ba~l~ yal~~ ve
hükümdar onun nasihatine temayül edileli vaki olmu~tur.
Emir Sipehsalâr
Seyfüddevle.

Bu hükümdar~ n bu takdire ~ayan hareketlerinden biri budur ki: Emir Sipehsalâr Seyfüddevle
ebi ~shak ~ brahim bin Yusuf esir olarak huzuruna getirilmi~~ve
korkudan yüre~i atmakta ve heyecandan duramamakta ve Sultan
taraf~ndan kan~n ~n heder edilece~inde herkes taraf~ ndan hüküm
verilmekte ve onun ölümiyle intikam hisleri tatmin edilece~inde
kimsenin ~ üphesi bulunmamakta iken kalk~ p onun boynuna sar~ld~~
ve dermiyan etti~i özrü yalan, do~ru her ne ise kabul etti.
Adududdevle amcas~~oldu~u halde. ~züddevle Bahtiyar~~ ma~lup
etti~i vakit bunun z~dd~n~~yapt~ . Onun aleyhindeki intikam' onu
öldürmek ve kesik ba~~n~~ bir tas içinde kendi önünde görmek
suretiyle sükün buldu. Bu sönmez kin kar~~s~ nda bu büyük aff ~~
görmiyen Sâbi nerede?!...
Bu hükümdar~ n - Tanr~~ onun yüksekli~ini daim k~ls~n!. - Isfahan ehalisine kar~~~gösterdi~i güzel muamele de zikre ~ayand~ r.
Bunlar kendisine aç~ ktan aç~~a isyan etmi~~ve mukateleye k~ yam
eylemi~~ve fiilen hainliklerde bulunmu ~~ve türlü türlü sözler söylemi~~ve kendisini beldeyi muhasara için birçok mal sarf~na
mecbur etmi~~olduklar~~ ve ~ zhar ettikleri temerrüde kar~~~bunlar~~
yola getirmek için türlü türlü suretlerle u~ra~d~ rm~~~bulunduklar~~
halde belde k~l~ ç ile fethedildi~i ve ehali kat'i bir ma~lübiyete
giriftar k~l~ nd~~~~zaman bunlar~ n hepsi âlemleri hayrete dü~üren ve
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sab~k hükümdarlar~~utand~ ran bir affa mazhar oldular. Her nekadar
bu haslet tabiatindeki kerem ve hin~ metteki yücelik ve zatteki ~eref
ve yükseklik neticesi ise de ulu ~eyh Amid, Amidülmülk - Tanr~~
onun devletinin haf~z~~olsun!... - onu daima hükeman~n haberleriyle
ve gizli gizli meva~ziyle ikaz etmi~~bulunmaktad~r.
Adududdevle Ba~datl~lar~~ma~liip etti~i ve ~ZBa~dat ehalisi
züddevleyi öldürdü~ü vakit ehaliye bunun z~dn
nimetlerini ellerinden alm~~~ve kendilerine
onlar~
yapm~~,
d~n~~
~iddetle ukubet göstermi~~ve ba~lar~ na ate~ler ya~d~ rm~~t~ r. Bunun
bu zulüm ve ~iddet gösterdi~i beldenin hilafet merkezi olmas~~
ayr~ca zikre ~ayand~r.
Bu hükümdar~ n nesebi - Tanr~~ona nasr~~aziz
Sultan~n nesebi.
ihsan eylesin!...- Kafi derecede ~erefi haizdir.
erleri
gibi
onun
soyunda köle olan ve s~ytü ~an~~ bulunm~ yan
Di~
meçhul kimseler yoktur. Bunun ecdad~ ndan Siircük 11.1 vard~r ki
Hazar hükümdar~n~~k~l~ c~yle vurmu~~ve elindeStreik - Selçuk.
ki amud ile o kadar dövmü~~idi ki bu hükümdar~n alt~ ndaki hayvan yere kapanm~~~ve o da yüzükuyun dü~mü~~idi.
Bu i~ i; hür bir nefis sahibi olan kimseden ve himmeti ayyuka
kadar yükselmi~~bulunan bir zattan ba~ ka biri yapamaz. Selçuk
devleti bu zattan ba~lam~~~ve bu devlet ve hükümet bu zattan ne~et etmi~tir.
Valilik fern~an~~ve bunda Bu sultan~n — Tanr~~ona nasr~~ aziz ihsan eyle~art ko~ulun nesneler. sin... — Hükümdarl~~~n~ n daimi olaca~~ na ve bu
hükümdarl~~~ n esaslar~n~n payidar kalaca~~ na ve hiçbir zaafa u~ram~yaca~~ na bence kati delil te~kil eden; gözümle gördü~üm vera'
ve takvas~ ndand~ r ki: Emir Züreyr bin Alâtiddevle Cerbazakan valili~ine tayin olundu~u vakit kendisine büyük mezuniyet verilmi~~
ve iktidar~~tahdit olunmamak. ve bu verilen salahiyet geri al~nmamak ~art edilmi~~idi. Ben bu hükümdar~n ; kendisine bu büyük
mezuniyet ve salahlyeti verdi~i vakit te~ kil olunmu~~olan yüksek
mecliste haz~ r idim. Hükümdar; — Tanr~~ onun kudretini h~ fzeylesin !... — Derhal; ahaliye zulüm ederse ve bir mülkü kabz ve
gasbeylerse bu mezuniyet ve salahiyte elinden al~n~ r ve bu hareketlerine kar~~~ses ç~ kar~ lmamak olmaz!. dedi ki mecliste haz~r
bulunan kad~ lar, vezirler, katipler ve erbab~~adil ve hakkaniyetten
il] Tarih kitablar~n~n ço~unda 353-3u; tekak - dekak o~lu Selcuk suretiyle
görülür. Baz~~ kilaplarda da dekak yerinde yekak görülürse de bunun dogru
olmad~~~~zannolunur.
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hiçbir kimsenin bu istisna akl~ na gelmemi~~ve hüküm dardan ba ~ka
hiç bir kimse bu ~ erefli sözü söyliyememi ~~idi. Ve Cenab~~ Hak
~ahittir ki ben; onun hizmetiyle ~erefyab oldu~um ve devletine
intisap eyledi~im vakittenberi onun kap~ s~ na ümit ile gelmi~~olan
bir kimseyi bo~~çevirmemi~~ve hiçbir âlimden
Ilükümdar hiç bir zülyüz döndürrnemi~~ve hiç bir zulme meydan
me meydan vermedi
ye hiç bir günaha ruh- vermemi~~ve hiç bir günaha ruhsat göstermealtta e mayül eylemedi. mi~tir. En ufak vasf ~~ ve yüksekliklerinin en
a~a~~- tabakas~~ bu gibi ahval olan hukümdar~n
di~er hallerinin ve vas~flarm~ n ne olaca~~n~~art~ k sen tasavvur eyle!...
Ben bu hükümdar~ n eyyamiyle saadet bulal~~ ve onun ikram
ve inam~ na müsta~rak bulunal~~ onun hakk~ nda Tanr~n~ n her y~l
bir derece daha kolayla~t~ rd~~~~fütuhatm~ n asar~n~~ tafsilden sonra
yüce ve yüksek olan Amidülmülk'e - Tanr~~ onun dü~ manlar~ n~~ hâr
ve zelil eylesin.. - döner ve benim; onun yüksek kap~s~ ndan
uzak kalmam dolay~siyle asar~ ndan fevtetmi~~oldu~um nesneleri
zikreylerim. Tevfik allahtand~ r. Ve tevekkül onad~ r. Ve nihayet
varaca~~ = yer onun huzurudur. Ve bize o; kâfidir. Ve o; ne
güzel yardunc~ d~r.
Alla; Efendimiz Muhammede ve onun Anne salt ve selâmlar
eylesin!. 649 y~l~ n~ n zilkadesinin ortas~nda yaz~ lmas~~ tamam oldu.
**

*

Kitab~ n sonunun hami~ inde

ibare vard~ r:
. . . . [1] naklonunan nüsha ile mukabele edildi. Allâtun haremine s~~~nm~ s olan Hasan bin Muhammed bin Hasenis Sagani yazd~.
Allah onu [2] kendi mahallerinde sakin k ~ ls~ n ve oralardan di ~er
yerlere intikal ettirmesin. Yaln~z [3] 6 [4] 9 y ~l~ n~ n zilhiccesinde...
Allaha hamd ve Peygambere salat [4] edici oldu~u halde!...
~u

[1] Okunam~ yan bir kelime
[2-3-4] Buralarda dahi kesiklikler ve bozukluk vard~r.

