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"Ulu~~Bey ve zaman~,, 1) adl~~ eserinde, Wilhelm Barthold,
~ah-Ruh'un hâkimiyeti zaman~ nda telif edilmi~~oldu~u için, bilâ
tereddüt "~ah-Ruh anonimi„ ad~n~~ verdi~i, British Museum'da
mevcut anonim bir kronikten de [ bak, Ch. Rieu Or. 159, ] 2)
istifade etmi~tir. Bu Londra yazmas~, sadece eserden bir parça
oldu~undan, müellifinin tâyini imkans~zd~~ ; önsözü ihtiva eden
bir miktar yapra~~n eksikli~inden ba~ka, nihayette de, esas yaz~n~ n nereye kadar devam etti~i hususunda bir ipucu vermiyecek kadar noksanl~ k vard~ r. Önsözde, telifin sebebi hakk~ndaki en mühim k~s~ m yoktur; yaln~z varak: 8 b, ~u ba~l~~~~ihtiva ediyor: Sebeb-i te'lif-i kitab ; fakat müteakip sahifeler kaybolup gitmi~tir.
Ch. Rieu, ~ah-Ruh ve Ba~~Kumandan~~ ~ahmelik'in icraat~n~~ mufassalan ve süsleyerek tasvir etmesinden ve yine bu hükümdar~ n fermanlar~ ndan harfiyen iktibaslarda bulunmas~ ndan,
meçhul kronikçinin 3), ~ah-Ruh'un zaman~ nda bir saray memuru
*) Z D M G, cilt: 90 (1936) cüz: 2, s. 357-398.
Asl~ nda, 1918 Petrograd'da, Zapiski Rossijskoj Akademii Nauk po Istoriko-filologiçeskomu otdeleniju (Rus ilim akademisi m~~ ht~ ralar~, tarihi filolojik
k~ s~ m) III. iincü seri, cilt: XIII. No. 5 de inti~ar etmi~tir. Bununla beraber,
lüzumu takdirinde, müracaatlar için bu eserin taraf ~ mdan haz~ rlanarak 1935 de
Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes (cilt : XI, No. 1, Leipzig) de
ne~redilmi~~olan Almanca tercümesi tercih edilmi~tir.
Catalogue of the Persian Manuscripts in the British Museum, cilt: 1
Londra, 1879, s. 180.
Ayn~~ eser, s. 181,
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olmas~n~n ve Kraliyet Divan~ na mensubiyetinin çok muhtemel
oldu~u neticesine var~ yor. Barthold da, müellifi tayin etme~e
te~ebbüs etmi~~ve bu hususun temini için de, i~e Timur Tarihine ait menbalara bir ku~bak~~~~ ile ba~lam~~t~ ; bu hususlar,
biraz ileride k~saca izah edilecektir.
Timur'un Tarihi hakk~nda ba~~menba olarak görünen biricik kronik, Y e z d'I i Giyâ s u d-D t n Ali'nin kroni~idir 4). Bu
adam~n ~ahsiyeti hakk~nda malüm olan ~ey, bizzat kendisinin,
kitab~nda verdi~i malümattan ibarettir. Bir gün, do~du~u ~ehir
olan Yezd'e, Timur'un itimad~n~~ haiz olanlardan biri ( bu kimsenin ne ad~~ ne de buraya geldi~i an malüm de~ildir), geldi~i zaman, Giyâ s u d-13 in Al i, ona, biri Farsça, di~eri Arapça olmak
üzere telif etti~i iki risaleyi takdim etti. Bu risalelerin muhteviyat~~hakk~nda hiç bir ~ey bilmiyoruz, fakat kendi ifadesine göre,
mûellif o zamana kadar bilhassa "Ulümu Diniye„ ile i~ti~al
etti~i için, bu risalelerin, bu ilim ~ubesine ait olmas~~ muhtemeldir.
1
Timur, bu risaleleri tetkik ettikten sonra Gi ya s u d-D i n
Al i'yi baz~~ seferlerinin, bilhassa Hind seferlerinin tarihini kaleme alma~a memur etti. Bu tavzifin, Hindistan'a hücumundan
(1398) evvel mi veya sonra m~~ vukubuldu~u tesbit edilemiyor;
keza Giyâ s u d-D in Al i'nin, orduya a~a~~~yukan bir harp muhabiri olarak m~~ refakat etti~i, veyahut da verdi~i malümat~n
esaslann~~ di~er her hangi bir kimsenin ifadeleri mi te~kil etti~i ayn~~ derecede gayri malümdur ; nihayet, mesaisini ikmal
etmek üzere, Semerkand'a m~~ ça~~r~ld~~~, yoksa eskisi gibi
Yezd'de mi kald~~~~hususlar~~da tamamen ~iiphelidir. Bütün görünü~e göre, tarihi eserinin - 1402 senesi olmas~~tahmin edilen - hitam~ndan biraz sonra ölmü~tür 5).
Timur'un emrine göre, eser, bir farsça önsözle, Timur'un
Barthold'un te~vikile, Teksty po istorii Srednej Asii (Orta Asya tarihine
ait metinler) , (ilk say~ ) da: Dnevnik Pochoda Timura V Indiju Gias-ad-dina
Ali adile L. A. Z ~ m ~~ n taraf~ ndan (Petrograd 1915) ne~redimitir,
Tekstg 8. XXXV ve 13; ZVO (Zapiski Vostocnago Otdelenija Imperatorskago Russkago Archeologiceskagoc Opacestva) (Petresburg Rus impara-

torluk arkeoloji eemiyetinin ~ark ~ubesi muht~ ralar~ ) XV, s. 219 ve dv.
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daha önceki sava~lar~n~ n k~ sa bir fasil içine s~k~~t~r~ lm~~~bir
tasvirini ve Hindistan'daki harp faaliyetlerinin mufassal bir
ruznamesini ( Tagebuch ) ihtiva edecekti; uslup, basit ve kolay
anla~~l~r olacakt~.
Bu plan~ n aksine olarak, Giyâs u d-D in Al i, kitab~ nda
Timur'un Muzafferi'lere kar~~~yapt~~~~mücadeleye husus! bir
fas~ l tahsis etti ( kitab~n Z~m~n taraf~ndan yap~lan ne~rinin 29
ve müteakip sayfalar~~ ). Hint seferinin tasviri 43 üncü sayfadan
ba~lar. Ciing-netnid-h'd ~erh dihad ( s. 13, sat~ r 7 ) notu, müellifin
bu k~s~mda dahi yaz~l~~ menbalar~~ kullanm~~~ oldu~unu kat' i
olarak gösterir. s. 50, sat~ r 1 de, hakim Nas ~ r u d-D I n 0m e r' in, muharebeye i~tirak etmek suretiyle telif ederek Prens
Halil ibn Mtran~ah'a ithaf etti~i "Hint fetihleri ruznâmesi„ [Rüzrzeimii-yi
HinclüstânJ adl~~ bir eser zikrediliyor. Bu ruznâmenin
Giyâs ud-Dtn Ali'nin RC~~ndmii-yi gazavât-i Hincliistân adl~~
eseri için bir esas te~kil edip etmedi~i, veyahut Gi yâs u d-D I n
Ali'nin hakim Nas ~ r ad-Din Ome r'le beraber Timur'un
Hint seferi Kronikçileri aras~nda bulunup bulunmad~~~~hususunda
bir hüküm vermek zordur.
Giyâs u d-D in Ali'nin Kroni~inin, Timur'un hâkimiyetini tasvir eden fakat onu memnun etmeyen ve bu sebepten
Nizâm ~ am rnin a~a~~ da zikredilecek olan eseri ile halledilmi~, veyahut daha iyisi telâfi edilmi~~olan bir tarihi yazmak
hususunda ilk te~ebbüs oldu~una katt nazariyle bak~labilir.
Timur'un memnuniyetsizli~i, Ni zam ~~âmt taraf~ ndan bol bol
- ~ üphesiz her türlü mükellef uslupdan ictinap etmek suretiyle istifade edilmi~~olan Giyâ u d-D In Al i' nin bu Kroni~inin
muhteviyat~ na kar~~~itirazlardan ziyade a~dal~~ uslübundan ileri
geliyordu.
2
Yukar~da da söyledi~imiz gibi Timur'un arzular~n~n tatminine, ancak, telifi i~ini, 804 (1401-02) de Nizam u d-D In ~ am tye havale etti~i Kronik kâfi geldi. ~~â m t, Irak-~~ Garb'in Timur
vas~ tasiyle fethedilmesi senesi olan 1393 senesinde Ba~dat'da
ya~~yordu ve bu ~ehirde, Timur'un " Hali öpme „ ~erefine layik
gördü~ü ilk kimse idi. 6 Nisan 1404 de " Hülügü Taht~~ „ n~n
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( yani Iran Mo~ollan Imparatorlu~unun), Timur'un torunu
Ömer ibn Mtrân~ah'a tevcihi esnas~ nda, hutbeyi Nizâm ~ â mi
okudu 6).
Ni z â m ~ âm I'nin eserine, Z af e r-N â m e ad~n~, bizzat Timur verdi; takriben iki senede telif edildi, zira eserin muhtevas~~ 806 Ramazan~n~ n ortas~ nda ( 13 Mart 1404 ) biter. 1393
senesinden, yani Ba~dat'~ n i~galinden önceki hadiseleri Nizâm
~~â m t, ~ahsi mü~ahadesine göre de~il, fakat ~ifahl veya tahriri menbalara göre tasvir edebilmi~tir. Bununla beraber 1402
de, elinde yaln~ z Giyâs u d-D in Al i'nin Timur'un takdirine
mazhar olmayan mezkür eser de~il, ayn~~ zamanda ihtimal daha
ba~ka müteaddit harp ruznameleri de bulunuyordu 7 ). F. Tauer
taraf~ ndan iki cilt halinde yap~ lan bir tab~, ( cilt: 1. Faris!
metin; Cilt II : methal , tavzihat, fihrist ) k~sa bir zamanda
Monografie Archiv Orientalniho'da ne~redilecektir x).
814 (1411) senesinde, Hâf~ z-i Ebrü, ~ah-Ruh'un emri üzerine bu Kroni~e,-Timur'un ölümüne kadar ( 18 ~ubat 1405 )
devam etmek üzere- bir zeyil yazd~ . Bu zeyil, Istanbul yazmalanna göre, F. Tauer taraf ~ndan Archiv Orientalni'de ( Cilt: VI.
Prag 1934, s. 429-65 ) ne~ redilmi~tir.
3
Kerman% ~ eyh Muhammed Zeng! Acem adl~~ bir
kimse, Timur'un sa~l~~~ nda, onun icraat~~ hakk~ nda Ci2~~u-Hurii~~
ünvan~ n~~ ta~~yan bir destan! ~iir-kroni~i telif etmi~ti. Bununla
beraber ~eyh, 1403 senesinde, eserini ikmal edemeden Tiflis
civar~nda Küra'da bo~uldu ve yar~m eserinden, ~imdiye kadar
hiç bir kopye, malûm olmam~~t~ r 8).
Timur tarihine ait olup bizce ismen malt~m muas~ r menbalar meyan~ nda, Timur'un kâtipleri taraf ~ ndan Uygur dil ve
M, Barthold, Ulug Bey ve zaman~ , s, 47; (Almanca); ZN (The Zafarnamah by MauMnil Sharfuddin Ali of Yard, edited by Maulawi Muhammad
Ilahdâd, cilt: 1, Calcutta 1887; cilt II. ayn~~ yer 1888) II, 571,
ZVO, XVII, 04. Teksty s, XXVII.
x) Bahsedilen bu eserin Ix. cildi yani farsca metin k~ sm~~ Monografi Ar.
Or. V. cildi olarak 1937 de Beyrut'da tabedilmi~tir.
ZN II, 533-34; Z VO, XV, 188, XVII 04-05; Elândemir (Habib us. Siyer,
ta~~basmas~ ), Tahran 1271-1855, III, 177.
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yaz~s~~ ile telif edilmi~~olan Tarih-i Hânt adl~~ manzum kronik
ile Hândemir taraf~ ndan bahsedilen Mevlânâ Saf t u d-D t r~~
Hut t elâ n rnin Türkçe kroni~i de vard~ r 9).
4
Ulu~~Bey hakk~ndaki risalesinde, Barthold, yaln~z iki kopyesi malüm olan umumt mahiyette bir tarihi eserden de istifade
etmi~tir. ( British Museum yazmas~, 15,0. 66 r. Catalogue of the
Persian Manuscripts in the British Museum, III. s. 1062-64 - ve
Petersburg Akademisi Asya Müzesi 566 bc numaral~~ yazmas~).
Barthold, bu esere, müellifinin Timur'un torunu ~skender ~bn
Omer-~eyh ile s~ k~~ münasebetinden dolay~~ k~saca "~skender
anonimi „ ad~ n~~ vermi~tir 10).
Barthold daha sonra D ev let ~ â h'~n bir notuna istinaden,
bu anonimin, Natanz'll Muin u d-D ~~ n'e 11) ait oldu~unu tesbit etti 12).
Barthold, daha sonraki bir tetkikinde, Munteheb ut tavarih-i
Muini nam~~ alt~ nda Iskender'e de~il ~âh-Ruh'a ithaf edilmi~~
de~i~ik bir nüshas~ , Pariste ( Bibliotheque Nationale, Suppl ement Persan No. 1651)
bulunan bu kroni~-e tekrar
dönmü~ tür 13). Bu yazmadan, Çin'deki son Mogol Imparatoru
hakk~ nda - tereddütsüz hayali addedilebilecek - ifadelerde bulunan
E. Blochet de istifade etmi~tir 14).
~u halde, biz, Muin ud-Din-in kroni~inin bir birinci telifinden (Iskender için) , bir de ikinci telifinden (~ah-Ruh için)
ZVO, XV, 188, XVII, 051; ZN, I. 23; Handemir, Hint tabi (1847 tarihli)
III, 91; Revue du Monde Musulman, cilt: 28, Paris 1914 s. 245,
Ulu~~Bey ve zaman~~ 'Almanca tercümesi» s. 245.
Opredelenie «Anonima lskendera» («~skender Anonimi» nin tayini)
Doklady Akademii Nauk Soju~a Sovetskich Socialisticeskich Republik
(USSR ilimler akdemisi haberleri) B, No. 6, Leningard 1927 s. 115-16.
The tadhkiratu'sh Shu'ara (Memoirs of the Poets) of Dav~ latshdh
bin al~~~ ud-Da~dla Bakhtishah al Ghdzi of Samarqand, edited by Edward G.
Browne (Persian Historical texts, yol. I,) London-Leyden 1901 s. 371, sat~ r 14.
Es ce oh Anonime ~skendera (tekrar ~skender anonimi hakk~ nda),
izvestija Akademii Nauk Sojuza S.S.R. (USSR ilimler akademisi haberleri),
seri VII, humanist ilimler bölümü, 1929 y~ l~ , No, 3, s. 165-180,
introduction d l'Histoire des Mongols de Fadl Allah Rashided-Din
(Gibb Memorial Series, cilt: XII) , London-Leiden 1910 s. 74 76,
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bahsedebiliriz. Birincisi 816 (1413-14) de Fars'da ~skender'in
saray~nda meydana gelmi~tir; ikincisini ise, müellif, ~ah-Ruh'a
7 Te~rinievvel 1414 de garpten avdetinden, yani ~skender'in
azlinden sonra Herat'da takdim etti.
Birinci telifte ~skender'in lehine olarak ~ah - Ruh'u küçük
dü~üren bütün yerlerin ( Lüristan Atabeyleri, Fars Muzafferileri
ve bilhassa Timur tarihi hakk~ ndaki fas~llarda oldu~u gibi), ikinci
telifte de~i~tirilmi~~olmas~~ icap etti~i kendili~inden anla~~l~ r.
~ah-Ruh'un "tabiat~nda mevcut bir nebze ~ecaat~~ ye~eni
Iskender'e medyun oldu~u ve yine münhas~ ran ~skenderin tesiri ile hakimiyeti elde etme~e çal~~t~~~~„
yolunda birinci
telifte geçen ifadeyi misal olarak dermeyan edelim 15). Bu
sebepten ~ah-Ruh için can s~ k~c~~ olan bütün yerler, Paris
yazmas~ nda yani II. ci telifte dikkatli bir tarzda yok edilmi~tir.
Öyle ki birinci telifle bir araya getirilmedikçe gayri vazih olarak kal~yor. Mesela ~ah-Ruh'un Mazandaran'da ald~~~~idari'
tedbirler hakk~nda Il. ci telifde verilen malümat meyan ~ndan,
birinci telifte ~skender hakk~ nda söylenmi~~olan her ~ey ç~ kar~lm~~t~ r; bunun yerine, birinci telifte ~skender'in GarbI Türkistan'a muvasalat~ n~n tabii neticesi olarak tasvir edilen hadiseler
bildiriliyor. Böylece, II. telifte bu ayn~~ hadiseler, ~ah-Ruh'un muvasalat~n~n tesiri neticesi olarak görünüyor.
~skender 21 sene Fars Eyaletini mükemmel bir tarzda idare ettikten sonra 1413 senesinde hükümdar~~ ile aras~ nda, nihayet ~ skender'in
sukutu ile neticelenen bir gerginlik husule geldi. ~ah-Ruh, Mâzenderân'da k~~lamak, ve ilkbaharda " Karakoyunlu 16 ) hükümdar~~ Kara Yusuf'a kar~~~sefer etmek üzere 15 te~rinievvel
1413 de Herat'tan hareket etti. ~skender, maksattan haberdar
edilmi~~olmas~na ra~men ~ah-Ruh'un sefer planlar~ n~, kendine
müteveccih addetti. Ve aç~ ktan aç~~a isyanla cevap verdi. Bu
sebepten 4 Nisan 1414 de, ~ah-Ruh, Mâzenderân'dan ~skender' e
kar~~~yürüdü, May~s sonu veyahut Haziran ba~lang~c~ nda
Isfahan surlar~~ alt~ nda ma~lup edildi ve uzun bir muhasaradan
sonra 20 temmuzda esir edildi ve ~ah-Ruh taraf~ ndan, bu hadiseden sonra Isfahan'~~ tekrar ele geçiren karde~i ( ~skender'in)
Ulu~~
Bey ve zaman~, "Almanca tereumesi» sahife 49 not 3,
Bk. W. H i n z, irans Aufstieg zum Nationa ltaat im 15 Jahrhundert,
Berlin und Leipzig 1936, s. 127.

TIMURILER TARIHI HAKKINDA MENBA TETKIK'

91

Rüstem'e teslim edildi. Rüstem, iskender'i daha ayn~~ gün kör
ettirdi. ~ah-Ruh, Herat'a avdet edince, yukar~da da dedi~imiz
gibi, Mutn ud-Dtn Natanzt, Kroni~inin, bu s~ rada bitmi~~olan
ikinci telifini kendisine takdim etti.
ihtimal daha ilk telifde, Munteheb ut-tevârth-i Muini ünvan~n~~
ta~~yan bu tarih! eserin bir k~sm~, L. Z ~~ m ~ n taraf~ ndan ha~iyeli
frans~zca tercümesi ne~redilmi~tir 17 ).
5
Çok defa Mum n ud-Din'in Kroni~i ile kar~~t~ r~lan 18 ),
umumt bir tarih eseri de Muhammed !bn Emir Fazlullah M~lsevr nin eseridir. L. Z~m~ n, daha 1914 de bu iki Kroni~in (Mum n ud-Din
ile Müsevrnin Kroniklerinin ) birbirinden farkl~~ olduklar~ na i~aret
etmi~di; fakat o da tarihlerini tamamen biribirine kar~~t~ rm~~t~r 19).
Telifine, 1428 Nisan veya May~s~ nda ba~lad~~~~Müsevr nin
Kroni~inin ad~~ Tarih-i Hayrdt 20 ) d~ r. Eser, elimize üç muhtelif yazma halinde geçmi~tir, en eskisi (1440 tarihlisi) Oxford'da
Bodleiana 21 ) de, eskilikçe ikincisi British Museum 22 ) da
bulunmaktad~ r.
Ba~l~klar~ nda görülen ayk~ r~ l~ klar, -~imdi zikredilen bu ilk
eseri birbirleriyle münasebettar addetmesine ra~men- Rieu'nün,
bir ve ayn~~ eser oldu~unu anlamamas~ ndan ileri gelmektedir.
1397-1404 senelerine ait hadiseleri mevzubahs eden bir fas~ l
üzerinde Barthold taraf~ ndan icra edilen bir mukayese, pek
ufak farklardan sarf mazar, tam bir mutabakat~n mevcudiyetini
meydana koymu~tur. 1490 tarihli üçüncü bir yazma, ~stanbulda
17) Les exploits d' Emtrzlide Omar Cheikh fili de Timour, a Kachghar,
en Fergana et en Mongolie, (Revue du Monde Musulman) cilt: 28, Paris 1914
s. 243, 258.
18)W,Bartho1d, Turkestan v epochu mongolskago masestvija
(Mogol
zamanina kadar Türkistan) cilt: II, St. Petersburg 1900, 5. 55
ve 57; ZVO, XVII, 06 ve dv.
A.a.0. (Revue du Monde Musulman) s. 246.
W. B a r t h o 1 d, istorik Musevi kak Avtor
(Tarihi Hayrat
miiellifi olarak miiverrih Müsevi) JAN, Petrograd 1915 s. 1365-68.
21)H.Ethe ve E.Sechau, Catalogue of the Persian Manuscripts
in the Bodleian Library, Part I., Oxford 1889, No. 32 5. 21.
22) Ch. Rieu, CPM, Supplement, London, 1895 s. 270, No. 423.
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kütüphanesinde bulunmaktad~ r 23 ).
Tarhan Hatice Sultan
Bodleiana katalo~unda bu Kronik Asahh ut-Tavdrih ünvan~ n~~ ta~~yor. Bu yanl~~~ismi vermede kabahat, do~rudan do~ruya W. Ouseley'e racidir. Zira o, Travels in varions countries of
the East ( Cilt I., s. 295 ) adl~~ eserinde " 1427 de telif edilmi~~
mükemmel tarihi bir eser „ diye Asahh ut Tevdrih adl~~ bir
yazma zikreder. Filhakika, Bodleiana yazmas~, Ouseley kolleksiyonundan de~il, bilakis Elliot kolleksiyonundan ç~ km~~t~ r;
lakin, Ouseley'in bu notu, Sachau ve Eth&y~~ yan~ltm~~t~ r. Zira
Asahh ut Tevdrih ad~~ yazman~ n ba~~nda geçmekle beraber, bu
ad~~ ifade etmedi~i ve ad~ n~n daha ziyade Tarih-i Hayrat oldu~u vaziyetten istintaç edilebilir.
Kroni~inin önsözünde, Müsevi menbalar~ n~~ say~yor (British
Museum yazmas~nda, varak 1 b) ; sonunda bu sayd~ klar~~
meyan~ nda muas~ r~~ Hafi z-~~ E b r C~'nun olup, kendisine, seleflerine ait Kroniklerin ihtiva etti~i bütün mevzular~ n hülasas~~
olarak görünen eserini de zikrediyor 24 ). Müsevi, Haf ~~z -1
E b r ü'nun bu eserinden, ezcümle Timur zaman~~ hadiselerinin
tasviri esnas~nda, istifade etmi~tir; büyük Semerkand camiinin
in~as~n~~ tasvir ederken, Haf~z-~~ Ebür'nun co~rafi - tarihi risalesindeki hemen hemen ayn~~ ifade tarz~na rastlayoruz 25 ).
hakimiyetine ait hadiseler, Müsevi taraf~ ndan
Tim ur'un
oldukça k~sa mevzuubahis edilmi~tir; buna mukabil, Timur'un
torunu Muhammed Sultan'la ~skender Sultan aras~ nda 1400 senesinde
vuku bulan çarp~~may~~ tasvir eden k~s~ m nisbeten daha mufassald~ r.
Musevr nin bu tasviri, ~ eref ud-D 1 n'in saray Kroni~i Zafer-Akime'den epeyce farkl~d~ r 26 ).
Bak: F. Ta uer

Archiv Orientalni cilt III., Prag

1931, s. 102,

No. 41.
Hilf ~ zi Ebrü'nun tarihi eseri hakk~ nda F. Tane r'in Archiv Orientalni
(cilt IV, Prag, 1932, sa: 250-56) daki ~u makalesine: Vorbericht über die Edition
des Zafernüme von Nizam ~ümi und der wichtigsten Teile der Geschichtrwerke
Halis Abru's (Nizam ~âminin Zafernamesinin ve Haf ~ z Ebur'nun tarihi eserinin en mühim k~ s~ mlar~ n~ n ne~ri hakk~ nda önsöz) ve ayr~ ca W. Barthol d'a
(E i, II, 225-26; ZVO, XVIII s. 0138-0144, bak).
Baron Victor von Rosen için ç~ kan Festschrift'deki W. Barthold metni
(Al- Muzaffariya: Sbornik statej ucenikov professora barona Viktora Romanovica Rozena), St. Petresburg 1897, s. 14).
ZN, II, 221 ve dv.
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British Museum'daki yazmamn son fasl~, müstensih taraf~ ndan
de~i~tirilmi~~ve ~~â h-R u h'un zaman~ na kadar getirilmi~tir; halbuki
Oxford yazmas~~ içinde bulunan bir orjinal telif ( Urfassung ), - burada, Müsevr nin hakikaten aynen takip etti~i Zaferndme gibi
Timur'un ölümünden sonra, hadiseleri Hali l'in tahta culusuna
kadar tasvir etmektedir. Sonra bunu ( t~ pk~~ Zafer-Nâme'de oldu~u
gibi ) Timur'un ölümü üzerine söylenmi~~~iirler ve kendisinin meziyetlerinin hikâyesi takip eder 27 ).
6
Timur'un ve haleflerinin tarihine dair ilk kaynaklar hakk~ nda
yapt~~~m~z bu ku~bak~~~ ndan sonra, ba~lang~ç noktas~ na, yani
Barthold taraf~ ndan ~ ah Ruh anonimi ad~~ verilen Kroni~e
dönüyoruz. Bu Kronik, Timur'un ölümünü takip eden hadiseler
için, ~üphesiz ba~~menba~~ te~kil eder. Pek me~hur ve mufassal
Zafer-Nâme'nin müellifi ~ eref u d-D In Ali Ya z d t, bu Kroni~e
istinad etmi~tir 28). Malum oldu~u veçhile, Timur, harp ve sulh zamanlar~ nda yan~ nda daima, bütün vukuat~~ kaydeden Fars ve Uygur kâtipleri bulundururdu. Kaydedilenler, Timur taraf~ ndan s~ k s~ k
kontrol edilirdi; ~üpheli hallerde, hadiseleri bizzat görenlere so rulur ve yahut yaz~l~~ raporlar talep edilirdi; hatta husus! elçiler
vas~tasiyle. ~ eref u d-13 In Yez d t'nin bu kay~tlar~, Nizam
~~â m i'ninkilerden, hem de büyük mikyasta, daha fazla itimada
~ayand~ r, çünkü Yezdt, ~imr nin eserindea istifade etmekle kalmam~~, onun eserinde bulunmayan teferruat~~ da dercetmi~tir.
Barthold, bu Zafer-Ndme'nin anonim ~ah-Ruh Kroni~i ile
olan münasebeti hakk~ nda ~unlar~~ söylemi~tir 29 ): " Muhtelif hadiseler, son zikredilen eserde, ~ eref u d-D n'in Zafer-Nâme'sinden daha do~ru anlat~lmakta ve izah edilmektedir. Or. 159, un bu
yazmas~ ndan ( Anonim yazmadan ) istintac edilebiliyorki, - ~ eref
ud-Dt n'in eserine istinaden farz edilebilece~i gibi-Tim ur'un ölümünden sonra harbi Çine kadar devam ettirmek maksad~~ güdülmiyordu; Belki te~ebbüsün en yak~ n hedefinin tahakkuk ettirilmesi,
ZN, II, 715 ve 729.
Daima ZN ~eklinde k~ salt~ lm~~t~ r; Hind tabi, ~imdiye kadar münte~ir
biricik tabidir, Ikin tamamen tenkitsiz olmas~~ itibariyle kâfi görülmeyebilir;
bir defa ZArin Hintce adlar~~ do~ru tabedilmemi~tir.
ZVO, XXIII, s. 20-21.
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yani Orta Asya Mokollarma bir darbe indirilmesi dü~ünülüyordu.„
Daha sonra Barthold, Zafer-Ndme ve anonim Kronikten mütekabil iki parçay~~ bir not halinde dercediyor ki bundan bu iki menba~n yekdigeriyle olan s~k~~ münasebeti, yani Zafer-Ndme'nin anonim
Kroni~e tâbiiyeti tebarüz ediyor.
Anonim eser müellifinin te~hisi hakk~ nda, Barthold, müellifin
yukar~da zikredilen Giyâs u d-13 In Ali Yez dr nin o~lu ~ ehâb
u d-D In Muhammed M un ~~rnin ~ahs~ nda aramak icapettiki
faraziyesini ileri sürüyor 30 ). Filhakika Hint seferi hakk~ ndaki bu
son anonim Kronikte, Ta~kent yazmas~ n~n müstensihi taraf~ndan
~ ehâb u d-D I n'in - Timur'un son muharebelerini yani Suriye'nin
ve Anadolu'nun fethi ile ~âh-Ruh'un muharebelerini ihtiva etmek
üzere - babas~n~ n eserine devam etme~e karar verdi~i i~aret olunuyor. Bu Kroni~in ne zamana kadar uzanacak' hususunda oldu~u
gibi müstensihin bu notunun zaman~~ hususunda da bir kay~t yok;
fakat her halde, ~âh-Ruh'un zaman~~ mevzuu bahistir.
~~e hâ b u d-D I n'in tarihi eserinin itimada ~ayan bir kopyesi
bulunmam~~t~ r. ~imdiye kadar yaln~z A. Zeki Velidi 31 ) ( Bu makalenin yaz~ld~~~~ s~ rada Bonn'da idi) bir Türkistan yazmas~ nda keza Zafer-Ndme unvan~ n~~ ta~~yan - bu Kroni~e ait bir kay~t buldu ki, yukar~da da söylendi~i veçhile, Barthold bunu ~âh-Ruh
anonimi ile birle~tirmek istemi~tir.
7
Bununla beraber, Barthold'uu bu telâkkisi art~ k tutunamaz.
Filhakika, Istanbul'da " Lala Ismail Efendi „ kütüphanesinde,
304 numarada " ~âh-Ruh Anonimi „ nin tam bir yazmas~~ bulunmaktad~ r 32 ). ( Hiç bir husus! unvan ta~~mayan ) bu Kronik
müellifinin ad~~ Tâc Selmânrdir ve a~lebi ihtimal ~irazl~d~ r. 176
varak tutan ve Bursal~~ Mehmet ibn Imam taraf~ndan ~aban 988 ortas~ nda (Eylül 1580 sonu) güzel bir nesih ile yaz~lm~~~olan bu yazmadan
Teksty 5. XXIII.
ZVO, XXII, 310.
Bak: F. Ta u e r, Les manuscripts persans historiques des Biblioth4ues de Stamboul; Troisime Partie, (Archiv Orientalni, cilt II!., say~: 3,
Prag 1931, s. 478 No. 414). Prof. Zeki Velidi sayesinde, bu eserin bir nüshas~ n~ n da Ayasofya (No: 3028-3029) bulundu~u ii~renilmi~tir ki Tauer'in ad~~ geçen
makalesinde de dereedilmi~~bulunan bir parças~~ Fatih (4305) dedir.
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istifade edebilmek imkân~n~, H. Ritter'in dostlu~una borçluyum.
"Anonim„ eserin Barthold taraf~ndan Ulu~~Bey ve Zaman~~ adl~~
eserinde (bilhassa s. 80) dercedilen parças~~ ile yap~lan bir mukayese, ayn~~ ve bir tek eser kar~~s~nda bulundu~umuzu itiraza mahal
b~ rakm~yacak bir tarzda meydana koymu~tur.
Müellifi hakk~ nda, yeni olarak, ancak bizzat kendisinin, tarihi
eserinde bildirdi~i ~eyler malümdur. Bu ifadeye göre, Tâc Selmânt,
800 senesinde (24 Eylül 1397) ~iraz'dan Semerkand'e, Timur'un
nezdine gelmi~tir. Burada, hükümdar~n, Yesi'de ( Türkistan ~ehri)
~eyh Ahmet Yesevrnin türbesine hediye etti~i sanca~~n üzerine
bir kaside kaleme almak vazifesiyle tavzif edildi. Tâc S elmâni
nihayetinde Ser-i alem-et ( 800) (29 a) kelimeleriyle bir tarih dü~ürerek - ~üphesiz sun'i olm~yan - bir ~iir yazd~. "Zaman~ n kasavet
dolu te~evvü~üne ra~men„ , Tâc S elmân I, Timur öldükten sonra da hepsi 807 (1405) tarihini ihtiva eden bir s~ ra ~iirler yaratt~~
(34 b); bu münasebetle, kendisini "Saray~n âciz hâdimi„ olarak
gösterir.
Bunu takip eden zamanda da, ~üh-Ruh'un divan~nda kald~.
Tâc Se 1 mân I, 29 Nisan 1410 da, - bu suretle ~üh-Ruh'un Semerkand'i kat'! olarak fethetmek üzere hareketinden on gün öncekendisinin de i~tirak etmi~~oldu~u, Herat'ta icra edilen bir Saray
içtima~ndan bahsediyor, ona göre bu içtimada ~unlar mevzubahis
olmu~tur (4 b - O a): annesi ölünce, Fars Atabe~i ~ah Muzaffer, hayat~nda insanlar için farzolan namaz~~ ihmal etmemi~~bir kimsenin,
musalla'da imaml~ k yapmas~ n~~ istedi. Bütün aramalara ra~men, bu
evsafta hiç bir imam bulunamay~ nca, hükümdar bir seccade istedi
ve imaml~ k vazifesini bizzat deruhte etti. Bundan, herkes, ~âh Muzaffer'in, hayat~nda Allah~n insanlara emretti~i ibadeti asla ihmal
etmedi~ini anl~yacakt~. Tâc Selmâni ayn~~ ~eyin, dindâr ~âh-Ruh
için de bir hakikat oldu~unu ilâve ediyor.
~âh-Ruh'un, o~lu Ulu~~Bey'i naip olarak b~ rakm~~~oldu~u Garbi
Türkistan'a kar~~~yapt~~~~muzaffer zaferden avdetinden takriben
bir ay sonra, yani 1410 senesi Eylülü ba~lang~c~nda, Herat'ta aktedilen bir saray toplant~s~nda yine Tâc Selmâni de vard~, zira
bu toplant~da, ~âh-Ruh do~rudan do~ruya ona dönmü~~ve kendisini, Timur tarihinin, bu zamana kadarki mabadini kaleme alma~a
memur etmi~ti ( 10 a ve müteakip). ~âh-Ruh'un, bununla Nizâm
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~~
m !'nin Zafer-Nd~nesi'nin bir devam~ n~~ telif ettirme~i, - t~ pk~~ bir

sene sonra (1411) yine Nizâ m'~ n yukar~da bahsetti~imiz kroni~ini,
Timur'un ölümüne kadar tamamlatt~ rma~a Hâf ~~ z-i E b r ü'yu memur etmesi gibi - dü~ündü~ü kati ~ekilde tavazzuh ediyor.
~ah-Ruh, "Tc Selmâni„ den (7 b - 9 a) mü~rikli~in aleyhine
olarak islâml~~~ n terakkisini de mânidar bir tarzda tebarüz ettirecek olan, Timur'un ölümünden sonraki hâdiselerin bir tasvirini istedi. Eser iyi bir uslubla telif edilecek, vazih ve kolay anla~~ l~ r
olacakt~; a~~r~~ mukayeseler ve süslü seciler olm~yacakt~. (Bu talimatla Rieu'nün netice hakk~ ndaki mülâhazas~ n~~ mukayese ediniz 33):
(Uslâbu Vassdf'~ n uslubu gibi, içine arapça ve farsça ~iirler ve darbimesellerin serpi~tirilmi~~bulundu~u fevkaldde a~dal~~ ve suni bir
nesirdir). Tâc Selmân t evvelâ, bu vazifenin icras~ na hakikaten
muktedir olup olmad~~~~hakk~ nda endi~eler izhar etti. Bununla beraber, kabul etti, fakat pek muhtemeldir ki bu, Timur'un ve ~ahRuh'un ba~~kumandan~~ olup eserini yazarken malâmat~ndan istifade etti~i ~ âhmali k'den gördü~ü himaye sayesinde olmu~tur.
( Varak : 114 a; Tâc Selman t, onu di~er bir yerde ( 12a ) "Farsça
bilen bir Türk „
J/ ,.:~ç diye zikrediyor.)
Tam olan ~stanbul yazmas~~ eksik olan British Museum yazmas~~ ile kar~~la~ t~ r~ld~~~~zaman, bu sonuncu eserin tam eserin ancak
2-5 ini te~kil etti~i meydana ç~ k~yor. F~ lhakika eksik nüsha, tam
nüshaya ~u ~ekilde tetabuk etmektedir:
Tc Selmâni :
Varak : la-4a
4b-34b
: 35a-100b
101a-176b

Anonim, Or. 159.
Varak: la-8b

1,

Varak : 9a-119b

:

Londra yazmas~ , takriben, Timur'un ölümünü müteakip husule
gelen umumt kar~~~ kl~ k ve heyecaa~ n tasviri ile ba~lad ~~~~halde
( varak 10-17 ), tam yazmada bu fasla gelinceye kadar daha 12b34b varaklar~~ bulunmaktad~ r. Ba k~s~m ba~ ka Kroniklerde bulunmayan muhtelif tafsilât~~ ihtiva etmektedir. Meseh, Timur'un, torunu Ulu~~Bey'e kar~~~besledi~i husus! temayül ~u suretle ayd~ nlabilyon "~am'~ n ( 1401 ) i~gali esnas~nda, Tatarlar taraf~ ndan fevkal33) CPM I, 181.
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üde k~ymetli bir k~l~ç ele geçirildi. Timur, bu k~l~c~n üzerine sevgili torunu Ulu~~Bey Bahadur için bir itihaf ( &dicace ) hakkettirdi ve k~l~c~, Suriyeden avdetinden sonra, o zaman 8 ya~~nda
olan çocu~a hediye etti„ ( 13b-14a ).
Tü c S almân I, varak 15 de, Ulu~~Bey'in, " Kân-i Gül 34 )
yurdunda yap~lm~~ ,, olan dü~iinünün tasviri münasebetiyle, 807
Rebiülevvel ( 7 Eylül 1404 ) tarihli izdivaç mukavelesinin metnini
aynen dercediyor. Dü~ün ~enlikleri mufassalan tasvir edilmi~tir.
( 23a-15b ). Sonra ~u ~ekilde devam ediyor:
"Bundan sonra Timur, vakti münasipde ( yani y~ld~zlarla tayin
edilen bir zamanda ) Mo~ol memleketini Çin hudutlar~na kadar
torunu Ulu~~Bey'le di~er Prenslere tevcih etme~e karar verdi.
Bundan maksad~, say~s~z fetihlerine bu sahalar~~ da ilâve etmekti.
Zira Ulu~~Bey'i, di~er bütün ahfad~ndan daha çok seviyordu ve
di~er bütün Prensler, kendi hisselerine dü~en Prenslikleri daha
önce tasarruf etmekte bulunduklar~~ için, Ulu~~Bey'in de ~imdi
büyük bir sahay~~ almas~~ laz~md~. Bu maksadla Timur, Garbt Türkistan'dan, Irak~~ Acemden ve kad~nlariyle, çocuklariyle ve sürüleriyle tebdili mekâna tabi tutulmu~~olan küçük Asya'dan toplanacak 20.0G0 süvariden mürekkep bir ordunun ~eyh Nur ud-Din,
~âhmelik, Rüstem Barlas ve di~erleri gibi ordu ~eflerinin kumandas~~ alt~nda, fethedilecek sahay~, taht~~ tasarruf ve idaresine almak
için Ulu~~Bey'in emrine verilmesi yolunda bir emirname isdar etti.
Bundan sonra, Timur, y~ld~zlar~n uygun dü~tü~ü bir zamanda, 807
Cemaziülulâ ( 5 Te~rinisani 1404 ) de Mo~ollara kar~~~ harp etmek üzere hareket etti„ .
Varak 25b-31b, Aksulat yahut Otrar k~~la~~n~~ tasvir eder;
1404-05 k~~~ n~n so~uklan o kadar sertti ki, bir defa Timur'un
çad~nnda evrak mühürlenirken, ya~~mühür donarak kü~~da yap~~t~; Mo~olistan'~~ istilâ için 3 ordu dire~inin rekzinin tasviri de ayn~~
varaklardad~ r 35 ).
~u tafsilât da ba~ka kaynaklarda yoktur: Timur, Aksulat'dan
hareket etti~i zaman, kendisi ile birlikte ordunun aras~nda bulunan
Prens ve Prenseslere, kendisine Yesi'ye ( Türkistan ), ~eyh Ahmet
Zeki Velidrnin bildirdi~ine göre böyle okumak Iiiz~md~r; Barthold Kön-i
gel ~eklinde yaz~ yordu.
Bey ve zaman, s. 65-68.
bak: W. Barthold, Ulu~~
Belleten: C. VI, F. 7
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Yesevi'nin türbesine kadar refakat etmeleri- böyle bir hac, u~ur
getirece~i için- talimat~ n~~ verdi. "Biz buradan Mo~ollara kar~~~yürüyece~iz, siz ise Semerkand'a dönünüz„ ( 30a ). Fakat Yesi yolu
üzerindeki Otrar'da, 18 ~ubat 1405 de Timur'un mukadderat saati
çald~ , öyle ki Prensesler ve Prensler, haclar~n~~ eda etmeden önce
dönme~e mecbur oldular.
Buradan itibaren, iki yazma, son hadise olarak Belh hakimi
Pir Muhammed'in ilerlemesi, Halil taraf ~ ndan 23 ~ubat 1406 da
yenilmesi, ve bu haberin Ulu~~Bey ve ~ahmelik vas~tasiyle Herat'a
yay~ lmas~ n~~ ihtiva eden Londra eksik yazmas~n~ n hitama ermesine
kadar tekrar biribirlerine tevafuk etmektedirler ve bu, ~stanbul
yazmas~ n~n 100 b varak~ na tekabül eder, ~stanbul yazmas~n~n
geri kalan 76 varak~~ ise, Timuriler tarihi hakk~ nda yeni ve do~rudan do~ruya muas~ r bir menba te~kil eder.
Yazman~n geri kalan bu k~sm~ n~ n muhteviyat~n~~ teferruatiyle
dermeyan etmek, çok uzun olur. Biz, bu k~s~mda muhtelif taht varisleri aras~nda yani bizzat Timur taraf~ ndan vasiyetname ile halef
nasbedilen Pir Muhammed, Türkistan~ n fili hâkimi olan Halil Sultan, Horasan Hükümdar~~ olan ~âh-Ruh ve Mezopotamya'da bulunan
Prens Mirân~ah ve Ebü Bekir aras~ nda ç~ kan hâkimiyet münazaalar~n~ n bütün teferruatiyle tasvirini bulmaktay~z. Hepsi de birbirlerine kar~~~muhtelif cephelerde mücadele halinde idi. Bu say~s~z
kavgalar ve entrikalar içinde daha büyük ehemmiyeti haiz olan~,
22 ~ubat 1407 de Pir Muhammed'in öldürülmesi idi. Kâtil Pir Ali
Tâz hakk~ nda, T â c S elmâ n I, di~er menbalardan daha mufassal
malümat veriyor. Abd'ur-Rezzâk Semerkandi'ye göre, baz~~ zaruri
sebeplerden dolay~~ Pir Ali Tüz'~~ bizzat Pir Muhammet yükseltmi~ti 36). Buna mukabil T â c S elmâni bu hususta ~u malümat~~ veriyor (139a-141a):
"Prens Halil Sultan, a~a~~l~ k bir adam olan Pir Ali Tâz'a mutemed bir süt gönderdi. Babas~~ Menel-Timur, türlü türlü rezil hareketlerinden dolay~, müteveffa Emir Hüseyin taraf~ndan (Çagatay
Emin i Kazagan'~ n torunu) ölüme mahküm edilmi~ti. Timur, sonradan 12 ya~~ndaki çocu~una kar~~~bir alâka duymu~tu. Vaktiyle,
babas~ n~ n kumandan~~ bulundu~u bin ki~ilik bir kuvveti (hezdrii)
kendisine tevdi etmekle Pir Ali'ye olan teveccühünü gösterdi.
36) Ayn~~ eser, s. 90, not 4.
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Timur'un ölümünden sonra, Prens Halil'in yukar~da bahsedilen elçisi gelerek, efendisi Pir Muhammed'i bertaraf etmesi için ikna
edinciye kadar onun maiyeti erkân~ ndan idi. Maiyetinde bulundu~u
Pir Muhammed'e kar~~~ bu i~i yapt~~~~taktirde, (Pir Ali Tâz) Pir
Muhammed'in bütün mal~ n~~ alacak ve onun bütün arazisi kendisine ik'ta olarak verilecekti. Pir Ali münasip bir f~ rsat~~ elde edince,
Timur taraf~ ndan nasbedilmi~~taht varisini, alçakcas~ na öldürdü ve
Pir Muhammedin haremini ald~.„
Yazma, Garbi Türkistan'~ n ~âh-Ruh ve müttefikleri taraf~ ndan
kati olarak fethedilmesine hemen tekaddüm eden hadiseler hakk~nda verilen malümatla nihayete eriyor. 29 Mart 1409 tarihinde
Prens Halil'in esareti haberi Semerkand'a vas~ l oldu (176a); bunun
üzerine Prens Muhammed Cihângtr (Timur'un torununun çocuklar~ ndan biri) mutemet kimselerle beraber "hazine ve ma~azalar~ n
kap~s~ n~~ mühürlemek ve ortadan s~v~~m~~~olanlar~n mal ve mülkünü müsadere etmek„ üzere gönderildi (176b). Tc Selmâni'nin eseri bu sözlerle bitiyor; bu suretle bu kronig-in tavzifiy-le telifine
kadar geçen takriben birbuçuk senelik bir müddet, (tavzifi Eylül
1410), nazar~~ itibara al~ nmam~~t~ r.
~~~
Profesör I. K rack o vski j'nin dostane lütüfkârl~~~~sayesinde
bu senenin May~s ay~~ ba~lang~c~nda (1936) Zapiski Instituta Vostokovedenija Akademii Nauk (Ilimler akademisi ~arkiyat Enstitüsünün
muht~ ralar~, Leningrad 1936, s. 5 - 42 den ayr~~ bas~ m) Wilhelm
Barthold'un - besbelli ki terekesinden ç~kan - Novy istocnik po istorii Timuridiov (Timuriler Tarihi hakk~ nda yeni bir menba) adl~~ bir
risalesini ele geçirme~e muvaffak oldum. Yukar~da söylenenleri
tamamlamak üzere Barthold'un bu makalesinin Almanca tercümesini
a~a~~ya al~yorum.
Yazman~ n Tavsifi

Leningrad Devlet Umumi Kütüphanesinin yazmalar~~ aras~ ndaki
Farsça yazmalardan, görünü~e göre, yegâne olan bir yazma (P e r s.
N oy. Serija 201-eski fihriste göre III, 2, 10-) hususi bir ehemmiyeti haizdir. Fihristte Tavârih-i Enbiyâ ve Mulük (Peygamberlerin ve Krallar~ n kronikleri) nam~~ alt~ nda gösterilmi~~bulunuyor.
Fakat besbelli ki bu ad, metinden de~il bilâkis beyaz varaklardan
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birinin serlâvhas~ndan iktibas edilmi~~ve sahibi taraf~ndan veyahut
da okuyucular~ndan biri taraf~ndan diledi~i ~ekilde tesbit edilmi~tir. Fihristte, ne müellifin ad~~ ve ne de yazman~n men~ei ve zaman~~
hakk~nda hiç bir ~ey söylenmiyor.
Yazman~n ebad~, 24X16 santimetre ve metnin ebadi 18X11,5
santimetredir; 20 sat~rl~ k 338 varaktan ibarettir. Ba~~~ve sonu noksand~r, öyle ki ne müstansihin ad~, ne de istinsah tarihi kay~tl~d~r.
Yaz~~ tarz~na göre bir netice ç~ karmak icabederse, yazman~n 16 ~nc~~
asra ait oldu~u ileri sürülebilir.
Ba~tan ancak bir veya iki varak noksand~ r; elimizdeki metnin
ilk sahifelerinde; - serlevhalar~~saymak suretiyle - kitab~n muhteviyat~~ bildirilmektedir. Birinci varak da geçen ilk kelimeler ~unlard~r:
(37
Kitap alt~~ k~sma bölünmü~tür : 1) Adem'den Nuh'a kadar ilk
atalar; 2) mutad oldu~u veçhile dört tabakaya ayr~lm~~~olan Iran
krallar~~ Pi~dâdiyân, Keyâniyân, E~kâniyân ve Sâsâniyân; 3) be~~
tabakaya taksim edilmi~~olan Peygamberler ve Halifeler: Ehli sünnet Halifeleri, ~it Imamlar~, Emevtler, Abbâstler; 4) 10 tabakaya böler,
lünmü~~olan sultanlar: Saf fârt' ler, Sâmânt' ler, Gaznevt' ler, Buveyhr,
Deyle~nt'ler (Ziyartler) ve Gilan sultanlar~, Selçukt'ler, Gürt'ler, Rum
Selçukt'leri, Hârezm~ahlar, Ismailtler (Mulâhide); 5) Türkler (hususile Mo~ullar); bu meyanda Fars, ~rak ve Lur Atabeyleri de zikrediliyor; 6)Timur ve Timur'un ölümünden sonra bu kitab~n telifi zaman~na kadar (tâ râz-i tahrir-i in kitâb) geçen hadiseler.
Birinci (varak: 4 a) ikinci (varak: 9 a) ve üçüncü fasl~n (varak:
65 b) ba~lang~çlar~, metinde vaz~han farkediliyor. Üçüncü fas~lda,
varak 186 d a - Abbâstler hakk~ndaki mebhasda - siyasi tarihe ait
hadiselerin tasviri sona eriyor; varak: 187-202, - kronolojik s~raya
s~k~~ bir ~ekilde riayet etmeksizin - evliyalar~ n (Heiligen) ve âlimlerin biyografisini ihtiva ediyor; lâkin, araya sokulmu~~olan bu parçan~n (Intercalation) ne ba~~~ne de sonu vard~ r; tekrar siyasi
tarihe ait hadiseler mevzubahsediliyor, fakat 4 üncü k~sm~n yaln~z
sonu, yani Selçuktlere ait hadiselerin ortas~ ndan ba~layan varaklar
mevcuttur. Bundan sonra, Gürtler'den (213 b), Rum Selçuktlerinden
(215 a) ve Ismaililer (216 b) den bahsediliyor. Hârezm~âh'Iara ait
37) Tabiatiyle buna tekaddüm eden varak (.ue) kelimesiyle biter.
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bahis noksand~ r. Varak 218 b, den itibaren, - bununla be~inci k~sm~n ba~lad~~~na i~aret edilmeksizin - Çingiz Han tarihi mevzubahsediliyor. Çingiz Han'~ n haleflerinden, ancak ügedey zikrediliyor.
Bunun tarihinden sonra (221 b), Hülâgü'nun (222 b) ve iran Mogollar~n~ n tarihi ba~l~ yor. Bunu, daha ileride, Fars Atabeyleri (228 b),
Kerman Prensleri (229 b), küçük (230 b) ve büyük Lur (232 a) Atabeyleri Muzafferfler ( 234 a), Celayiriler ( 247 b) ve Hormüz adas~~
Prensleri (250 a) takip ediyor.
Timur tarihi, varak 251 a dan ba~l~yor; lakin, 6. c~~ k~sm~n
ba~lad~~~~burada da söylenmemi~tir. Timur'un tarihi, tabiatiyle
~ eref u d-D in Yezd 1'nin Zafer-Nâme'sine istinaden tasvir edilmi~tir. Zafer-Nâme'de oldu~u gibi, 38) bu kronikde de Timur, Seyyid
Bereke'nin ayak ucuna defnedilmek arzusunu izhar etmektedir (ve
merâ zir-i pâ-yi Segyid Bereke defn kunid: 293 a); ~ eref u d-Din'
in eserinde oldu~u gibi, 39) Timur'un defni hikâyesini, Buhâral~~
~smetu'llâ'~n ~üphesiz ~eref ud-Din deki gibi tam de~il - uzun bir
~iiri takip ediyor; bizim müellifin eserinde, son beyit ~öyle diyor:

(40 Lçr
Halbuki ~ eref ud-DI n'in eserinde, ()) kafiyesiyle bitti~i
için, husus! bir ~iir nevi arzeden daha 11 beyit dercedilmi~tir.
Tahmin edilebilece~i veçhile, ~ah-Ruh'un hakimiyetine (14051447) ait hadiseler hakk~nda, muas~ r olmak itibariyle, yaz~l~~ kaynaklara tabi olm~ yan müellifin verebildi~i malümat büyük bir
ehemmiyeti haizdir. Sona do~ru ( varak 332 b ve dv.) ~ahRuh'un torunu Muhammed Han'~ n "saltanat~n~n ba~lang~c~ndan„
bahsediliyor. Malüm oldu~u üzere, isyankâr hatt~~ hareketinden dolay~, ~ah-Ruh'un, Garbe, bu Prense kar~~~de husus! bir sefer terZN (The Zafarnamah by Maulana Sharfuddin Ali of Ya~d), ne~reden
Maulawi Muh. Ilahdad, cilt: I., Kalküte, 1887, cilt11,ayni yer 1888 II, 719. Bak:
ZVO (Zapiski Vortocnago Otdelnija Imp. Russkago Archeologiceskago Obscestva-St. Petersburg imparatorluk arkeoloji cemiyeti ~arkiyat bölümü muhtaralar~ ) cilt XXIII, s: 26 ve dv.
ZN, II, 715
Bu beyit, ZN' in 718, ci sallifesinde bulunmaktad~ r.
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tip etmesi lüzumu has~ l olmu~tu 41). Tasvir, 1446 senesi hadiselerine kadar uzan~ yor ve bu Leningrad yazmas~ nda, cümle ortas~ nda
nihayetleniyor; metnin son sözleri, ~u ba~l~~~~ihtiva ediyor: "~ahRuh'un Irak'a seferi hakk~ nda malf~mat„; Fakat ba~l~~~n tekabül
etti~i metin noksand~ r. Eserin son k~sm~n~ n, 1447 senesi Mart~ndan
sonra ve 1452 senesi kânunusânisinden evvel yaz~ld~~~na hükmolunabilir : 12 Mart 1447 Pazar günü ölen ~ah-Ruh'dan yani önce
ölmü~~birinden bahsetti~i gibi, 1452 Kânunusani ba~~ nda öldürülmü~~olan 42) Sultan Muhammed'den, yani henüz hayatta bulunan
birinden de bahsediyor.
Eserin Miiellifi

Eserin, ~ah-Ruh'un hâkimiyetini tasvir eden k~sm~ nda, müellifin kendinden bahsetti~i ve ismini bildirdi~i bir tek yer vard~r.
~ah-Ruh'un o~lu ve Sultan Muhammed'in babas~~ Baysunkur'un 19
Kanunuevvel 1433 Cumartesi günü vukubulan ölümünü 42a) tasvir
ederken, müellif ~ unu ilave ediyor (varak: 312b) "ölümünden sonra defni için ba~ ka hiç bir yerde görülmemi~~yükseklikte bir bina
in~a edildi; bu korni~in müellifi Ca'f er t i bn Muhammed a IHuse yn t, bu prensin matemiyle ~u ~iiri yazd~ „. Bunu, sonu ~öyle
biten bir ~iir takip ediyor (313a):
"C a'f er I, ~imdi sözün nihayet bulsun;
Ruhuna hediye olarak dua edilsin.„
Bilindi~ine göre, biricik kopyesi Berlin'de bulunan, Hârezm
tarihine ait eserlerden birinde yani Mengit Baba Cân b. Hudayberdi kroni~inde, Tar ih-i Ca'f er t adl~~ bir esere de i~arette
bulunulmaktad~ r ki bizim müellifin eserinin kasdedildi~i ~üphesizW. Bar t hol d: Ulu~~
Bey ve zaman~, W. Hinz taraf~ ndan yap~ lan
Almanca tercümesi (Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes cilt XXI,
No. 1 ) Leipzig 1935 5.179-80.
Bu hususta Devlet~âh'daki (The Tadhkiratu' sh-Shu'arii-« Memoirs of
the poets"-of Dawlatshah bin ata ud-Dawla Bakhtishah al Ghazi of Samargand,
edited by Edwar d G. Br o w n e, persian Historical texts, Vol. I. ,Londre- Leiden 1901 (s. 41, sat~ r 2) ~öyledir:
Hicce 835; Haftan~ n günü ay
tarihine uymuyor. Ayn~~ yerde, "Zü'l-Hicce 835; ay~ n~ n ortas~ " ~ ndan bahseden
~iir de vard~ r. Bir Pazar günü, bu bahsedilen ay~ n 16 s~ nda yani 9 Kanunusani
1452 de vard~.
42a) Abdur-Rezzak Semerkandi de (Leningrad Üniversitesi yazmas~~ No;
157, vr. 243a) verilen tarih, Cernaziyülevvel 837 dir; Bak: El, I, 621.
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dir 43). Kendisi ve eseri hakk~ nda ~imdiye kadar daha fazla malumata rastlanamam~~t~ r.
Bu suretle, yaz~l~~ haberler itibariyle zaten fevkalâde bol olan
Timuriler zaman~~ için bir tarihi menbaa daha sahip bulunuyoruz.
Daha önce, ba~ ka bir yerde de izah etti~im gibi 44), burada da,
müdekkiklere "materyal yoklu~undan de~il, bilâkis muhlelif kütüphanelere da~~lm~~~bulunan ve tenkidi bir tetkike ve her~eyden
önce tenkitli tab'a ihtiyaç gösteren madde bollu~unun güçle~tirici
bir tesir yapt~~~„ ~ark Tarihinin k~sa devirlerinden biri mevzuubahistir. Muhteviyat~~ itibariyle ehemmiyeti, materyal'in miktar~na tekabül etmeyebilir ; 15 inci as~ r müverrihleri, ufuklar~ n~n geni~li~i
ve edebi ifadelerinin mükemmelli~i itibariyle seleflerinden yâni 13
ve 14 üncü as~ r müverrihlerinden 45) daha geri olabilirler; yaln~ z
bir ve ayni mevzu üzerine yaz~lm~~~muhtelif kroniklerin ifadelerini
biribiri ile mukayese edebilmenin, münferit menbalar~~ tetkik hususunda (onlar~n k~ymetlendirilmelerinden sarf~ nazar) ehemmiyeti vard~r. Bu zaman~n hemen hemen her müverrihi, selefinin yapt~~~~ i~i
bir daha yapmay~~ ve Ademden ba~lamay~~ lâz~m ve zaruri addederlerse de yine, onlar~n hemen hemen hepsi, eserlerini, kendi zamanlanna kadar ~etirmi~lerdir.
Bu sebepten Timur devrinin müstakbel müdekkiki, mahiyeti ve
tasvir etti~i ~eyleri itibariyle ne kadar az ehemmiyeti olursa olsun,
C a' f e r Vnin bu eserini ihmal edip geçemez. Müellifin, faaliyetlerini
bütün tafsilâtiyle ve di~er kronikçilerin aksine olarak hakk~ nda
daha müsait kalem oynatt~~~~Sultan Muhammed b. Baysunkur'un
~imdiye kadar bildi~imize göre- biricik müverrihi oldu~u tebeyyün
edince, bu yazman~ n son varaklar~~ hususi bir ehemmiyet arzeder.
Fakat müellifin kendi muas~ rlar~ndan bahsetti~i yerlerde de, görünü~e göre, ba~ka menbalar~ n ihtiva etmedi~i ~ayan~~ dikkat malümat vard~ r.
Bizim nüshan~ n, ya Hârezm de veyahut da bir hârezmli taraf~ ndan sat~ n
al~ nm~~~oldukunda ~üphe yoktur. Beyaz varakalara, Hürezm tarihi hakk~ nda
yani 1804 senesinde !nakli ~ltazar Han'~ n vekili olan Muhammed Emin Han~ n
hiikümdarl~ k~ n~ n ba~lang~ c~ ndan, 1846 senesinde taly~-P cülüsuna kadarki zaman
hakk~ nda yap~ lan kay~tlar bunu göstermektedir.
Mir A ii ~~
i r. Sbornik k pjatisotletiju so dnja rozdenija(Mir Ali ~ir.
doku~unun be~yüzüncü y~ l~ n~~ kutlulama Festschrift'i) Lenningrad 1928 sa. 100.
45)E.G.Browne, A. History of persian Literature under Tartar Dominion. Cambridge 1920, sa. 424.
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C a'f e r !'nin eserinde, ruhaniler ve ilimler hakk~ nda verilen
malfimat~n ne kadar yer i~gal etti~i tamamen vaz~ h de~ildir; her
halde, bunlar hakk~ nda verilen malümat da müellifin zaman~ na kadar uzanmaktad~ r. Ruhanilerden son olarak ~eyh Ömer Lur dercediliyor. Eserde, hakk~nda ~öyle denmektedir. ( varak: 193b ): "Ruhi
alemin büyüklerinden idi ve Kâbede nurland~r~lm~~d~. Takriben 20
y~l, Kizerün da~lar~ nda ( Farsda ) ömür geçirdi; ancak Prens ~skender, onu halk aras~ na getirdi. Daima oruç tutard~ . Orucu bozarsa, ancak suda halledilmi~~arpa unu ile bozard~. Birisine bir~ey
ar~ z olunca, elini dokunurdu ve bu suretle fenal~ k zail olurdu.
Tab'an~ n yüklerini hafifletmek için, saraya gitti. 836 ( 1432-33 )
senesinde öldü.
Harman Tarihi Hakk~nda
C a' f e r rnin Kroni~i, Hormüz Prenslerine hususi bir fas~l tahsis eden nadir Iran umumi dünya tarihleri meyan~ndad~ r 46 ). Hormüz veya Cerün adas~ , bir zamanlar, muhtelif adalardan mâda
gerek Iran ve gerekse Arabistan sahillerindeki üsleri de içine alan
müstakil bir hükümdarl~~~ n merkezi idi. Hind ve Çin'le yap~lan
deniz ticareti sayesinde hükümdarlar~n~n elinde büyük vas~ta ve
imkânlar bulunuyor ve bu sebepten ücretli k~t'alardan mürekkep
oldukça kuvvetli bir kuvyet ç~ karabiliyordu; karada bulunan en
kuvvetli Prensler bile, Hormüz'ün istiklâline dokunmak iktidar~n~~
gösteremiyorlar, bilakis pek az bir vergi ile iktifa ediyorlard~. 1396
senesinde torunu Muhammed Sultan'a, Hormüz'ü ikta' eden Timur,
böyle bir kaideye al~~ mak mecburiyetinde kald~ . Hormüz senede
topu topu 300.000 47 ) dinar yani takriben 75.000 Mark ödeyordu;
Timur devri müverrihlerinden Mu'in
Natanzi ( ~skender Anonimi» Asya Müzesi yazmalar~~ varak: 191a-193b) de, Hormüz hükömdarlar~ na, husus1 bir fasit ay~ r~ yor. 14 üncü as~ rda 30 sene saltanat süren Prens Törân~âh
da (görünü~e göre 1348-78), &h-ne~me nam~~ alt~ nda mensur ve manzum bir Hormüz tarihi telif etti; Portekiz Teixeira (Pedro Teixeira, Belaciones d'el origen,
descendencia y succession de los Reyes de Persia, y de Hormüz. Amberes-Antwerpen 1610; ingilizce tercümesi: W. F. Sinclai r, The Travels of Pedro
Teixeira, Londra 1902) bu eserden istifade etmi~tir. Hormiiz'e dair yaz~ lan yaz~ lar hakk~ nda, Enzyklop~idie des Islam (II. 345 ve müteakip) deki Hormüz
maddesine bak; bundan mada E. Sachau, Ein Verzeichniss Muhammedanischer
Dynastien (~slam sülâlelerinin bir fihristi) Berlin 1923, s. 24 (Müneccim ba~~ ya
göre) ve E. Zambauer Manuel de Genealogie et de Chronologie pour Mistoire
de l'islân~, Hannover 1927, s. 260.
Bu zamanda Dinar'~ n k~ ymeti hakk~ nda bak: Mir-Ali-~ir s. 116.
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buran~n hilkümdan, daha önce, dört sene - tabiatiyle Muzafferiler
hanedan~'n~ n sukutu neticesi olarak- hiç vergi vermemi~ti; ~imdi ise
bütün dört senelik harac~~bir k~sm~n~~nakit para, inci ve kuma~~
vermek suretiyle pe~in ve bakiyesini de veresi olarak ödeme~e
âmade oldu~unu bildirdi 48 ). Kronikçi Mu'tn ud-Din Natanzt'nin
sefere muvaffak olmam~~~nazariyle bakmas~~gayet tabiidir; tarihi
eserinde, Muhammed Sultan'~n, bir yeri elde edemedi~i için, geri
döndü~ünü bildiriyor 49 ). Timur'un me~gul oldugru Hormüz Prensi
Muhammed ~âh hakk~ nda Calerrnin verdi~i malü'mat, Muzafferiler
devrine aittir; Muhammed ~âh'~ n emrinde, külliyetli askeri kuvvet
bilhassa deniz kuvveti-bulundu~u ~u ifadelerden anla~~l~yor ( varak:
250b ) :
"Bütün adalara50)-Kays, Culfâr, Ki~m, Baraft, Bahreyn'e Ketlf,Kelküt'a ve Omman'a kadar Arabistan sahiline valiler nasbetti;
VIrâb emin ile aralar~ nda dü~manl~ k has~ l oldu; bu sebepden, 300
gemi gönderdi ve yakalatt~ .
Cerf~ n'a pek muhtelif sahalardan insanlar geldiler, ondan hediyeler ald~ lar. Fars ve Kerman Sultanlar~ na, her sene birkaç e~ek
yükü sar~sab~ r, amber ve inci gönderirdi. „
Muhammed ~ah, 30 sene ya~ad~; saltanat~~zaman~nda, sahilde
Hormüz Prenslerinin makberleri ( Grabstâtten ) in~a edildi; kendisi de, hanedân~n~ n müessisi ve seyyah ibn Babtuta'n~n muas~n olan
Kutb ud-Dtn'in makberine defnedildi 51 ).
Muhammed ~âh~n halefi 52), o~lu Kutp ud-Din Ftrüz~üh oldu;
zaman~nda, veziriâzaml~ k makam~n~, Ali Ba~dâdt i~gal ediyordu.
Prensin en ya~l~~ o~lu Seyf ud-Din, veziri öldürdü ve babas~n~~çekilme~e ve Ki~m adas~na geçme~e mecbur etti. Seyf ud-Din, C a'f e r t
de zikredilen Hormüz prenslerinin sonuncusudur. 820 (1417-18) den
840 (1436-37) tarihine kadar 20 sene saltanat sürdü. C a'f e r i'nin
ZN, I., 811.
Asya Müzesinin 566 be yazmas~, varak, 193a: J.,..›)"
Baz~~isimlerin telâffuzu ~üphelidir.
Voyages d' ~bn Batoutah. Texte arabe accompagn d'une traduction

par C. D ef r em er y et le Dr. Sanguinette, Paris 1853, cilt : II., sa: 240.
Mu.in ud Din Natanzi'ye göre, Muhammed ~ahin halefi. prens Iskender'in harcgüzari olan o~lu Behmen ~ah idi.
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verdi~i malûmat, bu prensler ve onlar~n saltanat tarzlar~~ hakk~nda
çok vaz~ h bir fikir vermektedir:
Sultan Seyf r~d-clin /dekar Hakk~nda Malfl~nat

Hakimiyeti eline al~ nca, Türklerden, Lar'lllardan ve Târim 53),
l~ lardan mürekkep hepsi de ücretli büyük bir ordu toplad~. Saltanat ~ekli, babalar~n~ n ve dedelerinin saltanat~ ndan bamba~ka idi.
K~ t'alara birçok arazi da~~tt~, hükmünün geçti~i muhtelif mahallere
- Kettre, Bahreyn'e, KelkAt'a, Vtrâb'a, Omman'a, CulfAr'a, Hormüz'e
54), Menügân'a 55) e ve sahil kalelerine 56) - valiler (hokkâm) gönderdi ve hudutsuz kudretini kurdu. Bir müddet sonra, babas~~ Ftdiz~ah, haccetmek üzere Kâbeye gitmesine müsaadesini rica etti;
bütün haz~rl~klar yap~ld~ ktan sonra, bütün maiyetile Necd ve Lehsâ
üzerinden büyük Kâbeye do~ru yola koyuldu; cömertli~i sayesinde
b~ rçok fakirlerin hac ifa etmesi mümkün oldu. Hac seyahati bittikten sanra, yerine avdet etti ve Ki~m adas~na yerle~ti. Seyf ud-Din'in
saltanat~, 820 senesinde ba~lad~ ; takriben 20 sene devam etti. Bu
müddet zarf~nda, Çin'den müteaddit defalar, Çin mahsulleri ve
büyük miktarda dokumalarla birlikte Cunk (Dschunken), lar geldi.
Onlara, türlü türlü inciler satt~ , mukabilinde hazinelerini doldurduku birçok alt~n , gümü~, kuma~~ve porselen i~leri ald~.„
Seyf ud-Din, Hormûz'de filen 840 (1436-37) senesine kadar saltanat sürdü. Azli hakk~ ndaki teferruat, Semerkandl~~ Abdur Rezz A k'da vard~r 57). Karde~i Fahr ud-Dtn Türân~âh, babas~~Ftrüz~âh
ile anla~arak, isyana te~ebbüs etti. Seyf ud-Dtn'in içinde ya~ad~~~~
seleflerini gölgede b~ rakan ha~met, vergilerin yükselmesine sebep
oldu~u için, halk Asiler taraf~n~~tuttu. Türân~âh, gemiye bindi, yola
koyuldu. Bedevilerin yard~ m~~ile ordu toplad~ . Bütün Hormüz imparatorlu~u - gerek adalar ve gerekse sahil üsleri - âsilerin eline
53) Lâr ve Târim, Farsda kain iki saha ad~d~ r. Mevkileri hakk~ nda, bak G.
Cambridge 1930, s. 291 ve

le Strange. The Lands of the Eastern Caliphate,

dv.

Burada, kayal~ k sahildeki eski Hormüz kasdedilmi~tir.
Bu ~ehrin ad~, ekseriya Menr~gan ~eklinde de yaz~lm~~t~r.
55) Bu nevi kalelerden yedi tane vard~; ZN (I. 809- 10) ve Abdur-Rezzâk,
da rnünderiçtir: 1) Teng-i Zindan; 2) Ka~ken; 3) ~ernil; 4) Minâ (Minâb);
5) Menücân (Menügân); 6) Terzak; 7) Taziyan.
57) Leningrad Üniversite Kütüphanesi yazmas~ , No. 157 varak 248a ve
müteakip.
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geçti; Seyf ud-Din k~ ymetli ~eylerini yan~ na alarak, 3 May~s 1437 de
vas~l oldu~u ve 12 Hazirana kadar kald~~~~Herat'a gitti. AbdurRazzâk, ~ah-Ruh'un saray~ nda, Hormüz prensine gösterilen dostane kabulü tasvir eder, kendisine fili yard~ m vadedildi ve isyan~~
bast~ rmak üzere, Fars ve ~ rak k~ t'alar~ na talimat verildi.
Bununla beraber, Türân~ah, Hormüz' ü tehdit eden tehlikeyi,
müzakerelerle bertaraf etme~e muvaffak oldu. Bunda, tabiatiyle
esas rolü, daha önce Seyf ud-Din'in yapt~~~~gibi, Hormüz hazinesinden takdim edilen hediyeler oynad~; bundan maada, müteaddit
hakimler, müftüler ve o zamanki Hormüz ricali Herat'a gönderildi.
Türân~ah, elçileri vas~ tasiyle, Seyf ud-Din, Mekke ve Medineye müteaddit defalar hac etmek üzere gitmi~~olan babas~ n~~ (ki ~ah-Ruh'
un nazar~ nda, fevkalade bir meziyet olabilirdi ) 58) ~iddetle rencide
etti~i ve tebas~ na zulüm yapt~~~~için, isyan~ n gayri kabili ictinap
oldu~unu anlatt~ ; y~ll~ k harac~ n tediyesi hususunda, Türân~ah vecibelerini, seleflerinden daha sad~ kane ifa edecekti. Bunun üzerine
sefer durduruldu; bir muahede imzaland~ , buna göre Seyf ud-Din'e,
iklimi di~er Hormüz kalelerinden daha iyi olan bir tek Terzak
kalesi tahsis edildi 59).
Verilen bu malümat, Hormüz prenslerinin, karan~ n en kuvvetli
hükümdar~~ ile yapt~ klar~~ müzakerelerle, ehemmiyetlerini ne dereceye
kadar muhafaza edebildiklerini vaz~ han gösteriyor. M u 'in u d-D t n
N at anz i'nin verdi~i tafsilât vaz~ ht~ r. Buna göre, Muzafferiler hanedan~ n~ n müessisi Muhammed (1395 senesinde azledilmi~tir) Hormüz sahas~n~~ "hile ve gadir„ yolu ile taht~~ tahakkümüne alma~a,
tabii beyhude yere, müteaddit defalar te~ebbüs etti. Adaya hiçbir
silahl~ n~ n - hattâ, mukavele mucibince harac~~ tahsil etmek üzere
gönderilen elçi bile olsa - b~ rak~lmamas~~ bir adet halini ald~~ ( bu
maksatla gelen elçilerin de silah ve teçhizat~~ al~ n~ r ve ancak ayr~l~ rken geri verilirdi). Kronikçi, bu ihtiyat tedbiri sayesinde hâkimiyetin, bugüne kadar bu sülâlenin elinde kald~~~ n~~ ilave ediyor 60).
Baysunkur o~lu Sultan Muhammedin tarihi hakk~nda

Tamamen yeni malûmat, tahmin edilece~i veçhile, C a'f e r i'nin
kroni~inin, ancak, Sultan Muhammed'in tarihine ait olan k~ sm~ nda
Ayn~~ eser, varak 248a ve dv.
Ayn~~ eser, varak, 250b.
Asya Müzesi Yazmas~ , No. 566b, varak, 193a.
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bulunmaktad~ r. Yukar~da da bildirdi~imiz gibi, Sultan Muhammed,
Kânunsani 1452 de ölmü~ tür; Abd ur-Rezzâk 61 )'a göre, 43 sene
ya~ad~, ~ u halde ihtimal 1418 de do~mu~tur. Büyük karde~i Alâ'ud-Devle, 1417 62 ) de küçük karde~i Eb'ül-Kas~ m Babur, 1422
63 ) de do~mu~tur. Yaln~ z C a' f e r i, Sultan Muhammed'i-babas~~
Baysunkur gibi-Giyds ud-Din lakabile zikrediyor; di~er menbalarda, Sultan Muhammed Kutb ud-Din lakab~ n~~ ta~~yor. Baysunkur'un 1433 de vukubulan ölümünden sonra, ismen kendine ait
olan fakat f~ len kendisi taraf~ ndan idare edilmeyen sahalar~ n varidat~ ndan mürekkep muazzam bir servet kald~~ 64 ) . Devlet~âh, bu
varidat~~ 600 Tunuin- yani birbuçuk milyon Mark-olarak gösteriyor.
Baysunkur'un halefi olarak, en büyük o~lu Alâ'ud-Devle, hükümdar ve " Divan~~ Ali'nin Reisi,, ilan edildi; geri kalan iki karde~ine, irsi hisselerine göre para tazminat~~ verildi 65 ).
Sultan Muhammed, 1442 senesinde, ~ah-Ruh'un Garbe yapt~~~~
sefere i~tirak etti~i zaman siyaset sahnesinde göründü. Bu sefere
Sefid-rûd'un bir kolu olan ~ahrüd'un sahilindeki Rüstemdâr sahas~ n~n hakimi Keyûmers'in isyankâr hatt~~ hareketi sebeb olmu~tu;
Keyûmers, o zaman, ~ah-Ruh'un hiç bir valisi bulunmayan Rey'e
bir askeri k~ta göndermi~ti. Keyûmers'e kar~~~icra edilen harp
hareketlerini, ve yine onunla yap~ lan müzakereleri, di~er menbalardan daha mufassal tasvir eden C a' f e r 1, ~ah-Ruh'un harp hedefi olarak Flrf~z~ûh'u gösteriyor, bu seferin yap~lmas~ na, ezcümle
Keyûmers'e kar~~~mücadele esnas~ nda Yusuf Hoca'n~ n ma~lubiyetinin ve emir Abd ul-Ali'nin ölümünün de tesiri vard~ r. Son olarak
Me~ hed'den Hoca Melik Semnâni gönderildi; Keyûmers mazeretler
beyan etti, bununla beraber elçiyi serbest b~ rakm~yordu; A b d urR ezzâ k 66 )'a göre, ~ah-Ruh, Ni~abur'dan pek az ilerlemesine
ra~men, harp devam etti; burada Keyûmers'den kati tarziye ald~~
ve bunun üzerine seferi durdurdu. C a' f er i'ye göre, ba~~nda SulLeningrad Üniversite Kütüphanesi, No. 157, varak 2936. Buna göre, o,

Mir-Ali-~ir de yanl~~~olarak dendi~i gibi (s. 109), 1442 senesinde art~ k küçük
yasda de~ildi.

W. Bar t hol d, Ulu~~Bey ve zaman~, s. 178 (Hâfiz-i Ebril ve Abd
ur-Rezzak,a göre).
Ayn~~ eser, s. 181.
Devletsâh (Browne tabi) s. 351, sat~ r 23.
Leningrad Üniversite kütüphanesi yazmas~ . No. 157 varak 244a.
Ayn~~ eser, varak 257b.
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tan Muhammed'in bulundu~u öncü k~t' as~, hemen hemen Semnan'a
kadar vard~. Herat'a avdetten önce, ~ah-Ruh ( C a' f e r i'ye göre )
Sultan Muhammed' e Kum' u, Sultâniyye' yi, Hemedân~, Kazvin' i, Rey' i
(Abd ur-Rezzâk'a göre) Sultaniyye ile beraber Kazvin ve Rey'i iktâ
etti; ne beriki ne öteki variante'de, Iran Imparatorlu~unun(Perserreich)
Baysunkur'a ait biricik ~ehri olan Ka~an zikredilmemi~tir 67).
C a'f e r i'ye göre, Ka~an ~ehrine hudut olan saha, bundan pek k~sa
bir müddet evvel ölen Yusuf Hoca'dan sonra, art~k kimseye tevcih
edilmedi; ölümünün, Keyümers'le yapt~~~~mücadele esnas~ nda vukubuldu~u muhakkakt~r.
Irak], Acem valisi olmak itibriyle Yusuf Hoca, A bd u r-R a zz â k'da, 68) ancak daha önce mühim hadiseler hakk~ndaki haberler
meyan~ nda zikrediliyor; 832 senesi ba~lang~c~ nda, ( Te~ rinievel 1428)
Karakoyunlu Türkmen Prensi emir ~skender ibn Karayusuf'un
Sultaniyye'yi i~gal etti~i ve Yusuf Hoca bin Ilyas Hoca ( Sultaniyye,
Ebher, Kazvin ve Zen-Cân valisi ) yi esir etti~i haberi, Herat'a
vas~l olmu~tu. ~ah-Ruh k~talann~ n müzafferiyetinden sonra Yusuf
Hocan~n esaretten avdet etti~i, yeniden vali nasbedildi~i ve 1442
senesine kadar hayatta kald~~~~hakk~ nda A bd u r-R e z zâ k'da hiç
bir ~ey söylenmiyor. C a' f e r i'ye göre, emirleri aras~nda Ebu Said
Ibn Finiz~ah ve Sa'âdet Hand~ah da say~ lan Sultan Muhammed'in
yan~ nda Yusuf Hocan~n o~ullar~~ da bulunuyordu; Prens ( Sultan
Muhammed), kendisinin ia~esi için, bir hayl~~ tumân ald~ . Sonra,
Kum'a vas~ l oldu; A bd u r-R e z z a k'a göre, emir Firüz~ah, ihtimal
Ni~abur'dan itibaren, Bistam'a kadar kendisine refakat eder.
Sultan Muhammed, malûm oldu~u üzere, Yezd'h ~eref ud-Din
Ali'ye teveccüh göstermi~di; ( bunu takip eden zamanlarda onun
bu teveccühüne mukabele etmek f ~rsat~n~~bulacakt~ r ) 69). Kum'a
muvasalat~ ndan sonra, Prensin, kronikçiye, nas~l bir at, bir kat~r
ve 5000 Kebekdinar~~( takriben 1250 Mark) gönderdi~i, C a' f er tde teferruatiyle anlat~lm~~t~r. Sonra ~ eref u d-D In Ali bir taht~ revan içinde Kum'a getirildi. Ihtimal yine Yezd'den Prensin Pâyende adl~~ kar~s~~da getirildi; Sultan Muhammed, kar~s~n~~Ka~an'dan
kar~~lad~~ ve onu bahara kadar ( 1443 ) kald~~~~Kum'a götürdü.
Sultan Muhammed'in 1446 senesine kadarki faaliyeti, Ab d u rDevlet~âh, s. 351, sat~ r 25.
Leningrad Üniversite kütüphanesi yazmas ~ , No. 157, varak 235b.
Mir-Ali,~ir, s. 110.

110

WALTER HINZ

R ezz k'dan ve di~er kroniklerden oldukça daha mufassal bir
tarzda, ~ üphesiz 850 senesi seferinde ( 28 Nisan 1446 ) Isfahan'a
yap~ lan sefere kadar her hangi bir tarih vermeksizin, tasvir ediyor.
En mühim harp hadiselerinin-Sultan Muhammed taraf ~ ndan Ka~an'~ n
fethi gibi-tarihi bile noksand ~ r. Abd u r-R ezzâ k ( henüz 846
tarihinde - 1442-43 ) Sultan Muhammed'e kar~~~mahalli hükümdarlardan yaln~ z Hoca Hüseyin Hemedanrnin serke~lik gösterdi~ini anlat~ yor; lakin, müteakiben, ancak 849(1445-46) senesinde geçen
hadiseleri bildiriyor 70 ).
C a' f e r t'ye göre, Sultan Muhammed, 1443 senesinde evvela
Keyümers'e kar~~~yürümek istedi, fakat ondan itaat teminatiyle
beraber hediyeler ald~. Di~er tarafdan ise, babas~~ makam~ nda olan
amcas~ n~, k~ sa bir müddet evvel öldürüp, hâkimiyeti gasbetmi~~
olan Hoca Hüseyin Hemedânt, Sultan Muhammed'in huzuruna ç~ kmaktan imtina etti. Prensin gönderdi~i elçiyi, Hemedân'da alakoydu;
kendine nasihat etmek üzere gönderilmi~~olan emir Sa'âdet'e de
ayn~~ muameleyi yapt~ ; bunlar~~ yaparken, bu sahan~ n en kuvvetli
kalelerinden biri olan bilhassa Gdz~riid 71 ) kalesine göveniyordu.
Fakat bu hususta yan~lm~~t~ . Hemedân ordusu muharebe meydan~ nda, Sultan Muhammed taraf ~ ndan ma~lup edildi; Hoca Huseyn,
Hemedân'a geri kaçd~; fakat kap~lar~ n~~ kapanm~~~buldu; Gâvrüd
kalesine giden yol üzerinde takipcileri taraf ~ ndan yakaland~; Hemedân'a götürüldü ve orada kan intikam~ n~~ alma ayetine (Kur'an
2,173 ) istinaden, kendisinin öldürdü~ü amcas~ n~ n o~lu taraf~ ndan
öldürüldü. Hemedân Seyyit'leri, hakimleri, ~eyhleri ve asilleri sedakatlerini gösterme~e ~itap ettiler; Nehâvend, Burûcerd ve Hurremabad ile beraber bütün Hemedân m~ ntakas~~ muhariplik ~öhretini,
bir darbe ile bütün Azerbaycan'a, Iraka, Farsa, Horasan'a ve
Garbi Türkistan'a yaym~~~olan Sultan Muhammed'in eline geçdi.
Sultan Muhammed'in bu müstakil hareketinin ~ah-Ruh taraf~ndan
tamamen tasvip edilmedi~i hakk~ nda, Ca' f e ri bir ~ey ilave etmiyor; Hoca Huseyn'in hatt~~ hareketi, kendisinin memnuniyetsizli~ini mucip oldu ise, Herat nezdinde ~ikayet'te bulunmas~~ gerekti~i,
Prense anlat~ld~ ; Hoca Huseyn'i dahi esir edildikten sonra, Herat'a
Leningrad Üniversite kütüphanesi yazmas ~ , No. 157, varak 258a ve 2686.
Bu kalenin vaziyetini, vaz~ han tan~ mak mümkün de~ildir; görünü~e
göre, di~er menbalarda zikredilmemi~tir.
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göndermesi icabederdi. Büyük baba ile torun aras~ ndaki münasebetlerin bulanmas~~ böyle ba~lad~.
C a'f e r i'ye göre, Sultan Muhammed, Hemedân'da ancak iki
üç gün kald~~ ve Keyümers'e kar~~, F~rüzküh'a yürüdü. Harp harekat~, da~l~ k sahalarda vuku buldu: Keyümers, kaleyi muvaffakiyetle
müdafaa ediyordu; C a'f e r i'nin ifadesine göre hüküm vermek icabederse, Sultan Muhammed taraf~ ndan bir kale dahi fethedildi.
Lâhicân ovas~nda, Keyümers, o~ullariyle birlikte kaleden bir ç~k~~~
yapma~a te~ebbüs etti~i zaman ma~lü'biyete duçar oldu: Okullar~ndan baz~lar~~ esir edildi; ölü itibariyle zayiat~~ takriben üçyüz
ki~iye bali~~oldu. Bundan sonra, ordu Dernavend sahas~~ istikametinde yürüyü~üne devam etti, bu suretle Sultaniyye'ye avdet edildi.
Sultan Muhammed'in Keyümers'le olan mücadelesinden, görünü~e
göre, ba~ ka hiç bir menbada bahsedilmemektedir ; A b d ur-R e zz â k'~n eserinde, 1446 senesinde Sultan Muhammed'e kar~~~sefere
ç~kt~~~~esnada ~ah-Ruh'un gösterdi~i faaliyetten bahsedilirken, dolay~siyle bu sefere dair de bir kay~t vard~r 72). Buna göre, ~ah-Ruh,
Ni~abur'dan Lâhicân'a, oradaki mahalli hükümdar Emir 73) Nasir
Kiyâ'ya, Muhammed Sultan'~n emri ile kalelerden birine kar~~~te~ebbüs edilen bir harekât esnas~ nda Ahmet Mo~ul "Sultaniyye
Emirlerine„ yapt~~~~yard~mdan dolay~~ te~ekkürlerini ifade etmek
üzere, bir elçi göndermi~ti. Nasir Kiyâ, kendisinin ancak Re~t Emini
Muhammed ile uzla~arak hareket etti~ini, ve bu te~ekkürü kendisine iblâ~a amade oldu~unu bildirdi. Elçi bu cevapla ~ah-Ruh'un
nezdine avdet etti. Bu esnada ~ah-Ruh, Semnan'a dadar nüfuz etme~e muvaffak olmu~~idi; ~imdi ise, ordugah~ nda ikamet eden müverrih A b d ur R ezzü k'~~ Re~t'e gönderdi. Herat'tan kula~~na,
~ah-Ruh'un hastal~~~~ve pek yak~nda umulan ziya' ~ayialar~~ geldi~i
zaman, Sultan Muhammed kendisini bütün Garbt lran~~ taht~~ itaate
alabilmek ümidine kapt~rm~~t~. Abd u r-R ezzâ k'a 74) göre, valileri halka zulum yapt~klar~~ ve zenginleri ya~ma ettikleri için,
72) Leningrad Üniversite kütüphanesi yazmas~ , No. 157, varak 270a.
73)E.Zambauer Manuel de G&~ alogie et de Chronologie pour
l'Histoire de l'islam, Hannover 1937., sa: 139.
74) Leningrad Üniversite kütüphanesi yazmas~ , No. 157, varak 269a.
1.9„,
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tan Muhammed'e, sadece Sultaniyye ve Kazvin'i tevcih etti~ini ilan
etti; Irak~~ Acemin mütebaki sahalar~n~ n i~lerine müdahale etmekten
menedildi. Bu sebepten Prensten geri kalan m~ntakalar~~ almak üzere
Prensin varidat~, masarifat~ na tekabül etmiyordu 75). ~ah-Ruh, SulBuharal~~ Hoca ~ems ud-Din Muhammed gönderildi 76). Buna mukabil
C a'f e r 1 bütün kudret, büyük babas~n~ n arzu ve iradesini hiç nazar
itibara almayan Sultan Muhammed'in elinde bulundu~u için, ~üphesiz halli tamamen imkans~z olan bu meseleye Hoca'n~n tavzifinden,
hiç bahsetmiyor. Genç Prensin parlayan y~ld~z~ n~n bütün nazarlar~~
üzerine ne kadar fazla çekti~ini, ancak C a'f e r i'nin mufassalan
bahsetti~i Isfahan hadiseleri vaz~han gösterir.
Isfahan'~n divan~n~ n baz~~ ricali (Hoca) uzun zamandanberi Herat'ta bulunuyorlard~; memleketlerine b~ rak~lmalar~~ için, vezir Haf' l~~
Giyâs ud-Din Pir Ahmed'in önünde, Isfahan'dan, ehemmiyetli bir
mebla~~toplamak!, imza ile teahhüt etti. Para toplama vazifesi bilhassa Emir Muhammed Kt~zi'ye havale edildi.
Fakat Isfahan'a avdet ettikten sonra, Hoca'lar halisane niyetle
para toplaman~ n mevzubahs olam~yaco~~~kanaatine vard~lar, aralar~nda müzakerelerde bulunduktan sonra Sultan Muhammed'e haber
gönderme~e, hallerinin ümitsizli~ini arzetme~e karar verdiler. Avdetinde, elçi beraberinde, Prens taraf~ndan verilmi~~h~latler ve te~vik edici mektuplar getirdi. Mektuplar~nda onlara, kendisi yakinen
bir ordu ile Isfahan'a muvasalat edece~ini derhal söz verdikten
sonra, heyecanlanmamalar~ n~~ tavsiye ediyordu.
Isfahan o zaman, her hangi bir Timuriler Prensinin tabi prensli~ini
te~kil etmiyor, bilâkis Isfahandaki Suba~~s~~
evvela karde~i Ha.nd~ah, daha sonra (onun ölümünden sonra) yine
karde~i Mahmut ~ah olan Ba~emir (emirülümera) Firüz~ah'~ n (kendisi 846 (1444-45) de öldü) idaresinde bulunuyordu. Bu s~ rada Mahmut ~ah a~~rca hastaland~ ; bunun üzerine, Sultan Muhammed'in
Bu tafsilât, Flândemir'in Habib us-Siger'inde ( Tahran ta~~basmas~ ,
1271-1855, ~li., sa. 204 ) vard~ r.
)1..»

435.

Bütün bu tafsilât dahi, Habib us-Siyer'da vard~ r. Abd ur-Rezzâk, ayn~~
hadiseleri, 857 senesinde vulcii buldu~unu söyliyor, ( Leningrad Üniversite kütüphanesi No. 157, varak 2606 ), halbuki yukar~ da da gördü~ümüz gibi, bunda,
Hemedân hadiseleri, 849 senesinde vukubulmu~~bildiriliyor.
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maiyetindeki Hand~ah'~n bir o~lu olan emir Sa'adet, Isfahan'a
hasta amcas~n~ n nezdine gitti. Bundan biraz sonra, Mahmut ~ah
öldü. Böylece Prense tabi bir ~ahsiyetin, Isfahan Suba~~~ (ddrügii) s~~
olmas~ ndan, Sultan Muhammed'in taraftarlar~~ pek memnun oldu 77).
Yaln~z, Sa'adet ~ah-Ruh'a haber gönderdi ve kendisinin Isfahan
emirli~ini tasvip etmesini rica etti. Bu rica filen isaf edildi. Fakat
buna Prensler pek gücenmi~ti ; ihtimal bu hal, Prens Sultan Muhammed'in, Isfahan'a kar~~, Sefer 850 (28 Nisan 1446) da yapt~~~~
seferi tâcil etmesine yard~m etti. Emir Sa'adet, Prensin yakla~t~~~~
haberini al~nca, ailesi ile birlikte Isfahandan kaçt~ ; yan~ nda Isfahan'da yerle~mi~~olan Emir Ali Gulbari de bulunuyordu.
Sultan Muhammed, mukavemete tesadüf etmeksizin, Isfahan'~~
i~gal etti ve Nak~-i Cihdrz 78) kalesinde tahta cülüs etti. Firârileri
takip etmek üzere, bir askeri k~ta gönderdi; Ali Gulbâri öldürüldü,
Sa'adet yakalanarak, Isfahan'a geri getirildi ve hapsedildi. Her
türlü para ödeme mükellefiyeti, resmi bir beyanname ile Keenlemyekün ilan edildi; hiç bir kimse, di~er birinden bir dinar dahi
istemiyecekti. Muhtelif ~ehirlerden Sultan Muhammed'e itaat etme-istimiilet-nâme) Yezd'de,
leri talebedildi; böyle bir mektup (pitre=-Minberden okundu; halk, muvafakat ettiklerini bildirdi ve Yezd
Suba~~s~~ ( Emir Celal ud - Din Çakmak'~n o~lu emir ~ems
ud-Din Muhammed) hediyelerle Isfahan'a hareket etti. Bundan mada, Eberküh, Kermân ve Erdistan, onun hakimiyetini ilan ettiler.
Isfahan'da, sab~ k tahsildar Muhammed Küzl, firar etmesinden ~üphelenildi~i için nezaret alt~ na al~ nd~ ; Emir Sa'adet'in, mahpuslu~u
devam ediyordu. Iki Türkmen Prensi, yani "Karakoyunlu„ Karayusur un iki o~lu olan Sultan Muhammed ile Emir Kas~m, Sultan
Muhammed nezdine, Isfahana geldiler. Lay~k olduklar~~ ~erefle kabul edildiler.
Bu esnada, ~ah-Ruh toplanan vergileri getirmek üzere, Yascivul
~ah Mahmud'u Iran'a gönderdi; ~ah Mahmud hemen mukabil tedbirler al~nm~yacak olursa, Sultan Muhammed'in yaln~z bütün Irak'~~
Abd ur-Rezzâlea göre ( varak 269a ) ~öyle :

Müteakip zamanlarda, N a k ~-i C i h n, Isfahan'~ n esasl~~bir mahalli
mahiyetini ald~~ ( bugün Meydfin-~~ ~öh ). Timur ( ZN, I. 621 ve Timuriler tarihinde N a k ~-i Cihön tabirinin, tabiatiyle, ba~ka bir mana ve ehemmiyeti
vard~r.

Belleten: C. VI, F: 8
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(Acem Irak!) de~il, ayni zamanda bütün Horasan'~~ fethedece~i kanaat~ na vard~ . Yasâvul, Herat'a bu haberlerle döndü. Bundan bir
az sonra, ~ah-Ruh'u, me~r~l hakimiyeti tekrar tesis etmek üzere
tedbirler ald~~~~ ~ rak'da görüyoruz ki görünü~e göre i~ler fevkalade
güçlükler ç~ kmadan yürüyor ve Sultan Muhammed'in k~talar~ n~ n
muvaffak olamad~~~~yerlerde, ~ah-Ruh'un gönderdi~i nameler (4)itre)
muvaffak oluyordu. Yezd'e Suba~~~olarak, emir Çakmak, Eberküh'a
Suba~~~Tarhan avdet ettiler; her ikisi de eski nizam ~~ tesis ettiler;
hatta Yase~ z~u/ ~ah Mahmud, ~iraz'a gitti.
Isyan~~ bast~ rmak üzere, Herat'ta büyük bir ordu topland~. Sefer tertibi hususunda en çok, büyük Prenses Gevher ~ad israr
ediyordu; onun fikrine göre, Prens Sultan Muhammed öyle cezaland~ r~ ls~ n ki, akibeti, di~erlerine bir ihtar olsun. Böyle bir hatt~~
hareket ittihaz~ n~, Devlet~ ah da büyük Prensese atfediyor. Onun
tasvirine göre, ~ah-Ruh, Irak'~~ bu torununa ( Muhammed Sultan'a)
terk etme~e daha fazla mütemayildir. Hükümdarl~ k hanedan~ n~ n
~erefini vikaye maksadiyle, seferin " Kara-Koyunlu „ Karayusuf'un
o~lu Isfendiyar' a yani Ba~dad'a ~nüteveccih oldu~u ~ayias~~ yay~ ld~~ 79).
C a' f e r I'ye göre Azerbaycan seferindekinden ( 1434 ) iki misli
fazla asker cemedildi. Ordunun ileri yürüyü~ü, ~ah-Ruh'un hastalanmas~~ yüzünden, daha ba~lang~çda güçle~ti ve tehir edildi. Hareketin tam tarihi verilmemi~ tir. Daha Pul-i Salar mevkiinde ( Herfrüd' un geçildi~i yerde ), hükümdar~ n hastal~~~~kendini iyice belli
etti. Bü~eng'de, ~ah-Ruh biraz düzelinceye kadar, iki üç gün kal~ nd~. Ileri yürüyü~, Câm ve Semnan üzerinden Rey istikametinde
vuku buluyordu; öncü k~ tas~ n~ n ba~~ nda, Emir Nizam ud-Din ibn
FIrüz~ah, Eb'ül-Gazi Gönülta~~ibn Allke Gönülta~~ve Sultan-~ah
Barlas bulunuyordu; Abd ur-Rezzak 80 ) de ayn~~ emirlerden ba~ka
birde Sultan Bayaz~t Barlas zikrediliyor. Öncü k ~tas~~ " 30.000 süvari „ den ibaretti.
Bu esnada, yaya k~ taiar~ n~ n ve "30.000 81) süvariden„ mürekkep
bir ordunun ba~~ nda bulunan Sultan Muhammed, ~iraz'~~ muhasara
etti. Bana sebep olarak da, Sultan Muhammed'in, her tarafdan hediyeler ald~~~~halde, yaln~ z bu hareketiyle kafa tuttu~unu gösteren
Devlet~âh, ( Browne tabi ) sa. 406.
Leningrad enivesite kütüphanesi yazmas~ , No. 157, varak 270a.
30.000 say ~ s~~ o kadar çok tekerrür ediyor ki, vak ~ alara tekabül etmeyen sabit bir miktar olarak kabul etmek laz~ md~ r.
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~irâz'dan almay~~~~gösteriliyor. Üstelik, Prens, ~trâz'~~ itaat alt~na
alacak olursa, bütün imparatorlu~un taht~~ hâkimiyetine girece~ini
söylemi~ti. ~irâz seferi Sultan Muhammed'in daha önceki seferlerinden- bu te~ebbüsün, hânedan~ n~n di~er bir azas~na ait olan bir
sahay~~ fethetmeyi ifade etmesi itibariyle-farkl~~ idi. ~ah-Ruh'un
Abdul' lâh ibn Ibrahim Sultan ad~nda 19. Mart 1433 de 82) do~mu~~
olan di~er bir torunu ve Sultan Muhammed'in ye~eni, 1435 denberi, Fars hükümdar~~ telâkki ediliyordu; bu prensin küçüklü~ü
yüzünden ~eyh Muhibb ud-D1n Eb'ül Hayr, naip tayin edilmi~ti 83).
A bd u r-R e z zâ k, Fars i~lerinden 845 (1441-42) senesinde bahsediyor 84 ). ~eyh, bu eyalette zalimane saltanat sürüyor ve halk~n
kan~ n~~ emiyordu; Prens, varidattan bir dinar bile alm~yordu. ~ahRuh, bundan haberdar olunca, ~eyh'i azletti ve yerine emir Stdryi
nasbetti. Yaln~z bu adam zalimlikte bir k~l boyu a~a~~~ de~ildi;
ölümünden sonra yerine, Hoca Mu'izz ud-Din Melik Semnânt
nasbedildi. Hoca Ebu'l-Hayr, Hoca Mu'izz ud-Dtn'in teveccühünü kazanmak yolunu buldu, ve hattâ onun sayesinde,
rapor vermek üzere, Herat'a ça~r~lma~a muvaffak oldu. ~eyh,
orada hediyelerle nüfuzlu saray mensuplar~n~~ kendi taraf~na
çekti; ~âh-Ruh'a Fars'ta ~eyh'in bulunmas~ n~n zaruri oldu~u
hükümdarl~ k hanedan~ n~ n Ba~dat sahas~~ hududuna kadar Hüzistan'daki kudretinin ancak güçlükle muhafaza edilece~i ve Fars'~ n
vergi verme kudretinin bir senede 1100 (3,3 milyon mark) Tumân'a
kadar yükselece~i ~eklinde tasvir edildi. Bunun üzerine ~eyh,
Fars'a, tekrar vali olarak gönderildi; di~er taraftan Hoca Melik,
divan~ n (Vilayet idaresi divan~ n~n) ba~~nda b~ rak~ld~. 847 (1443-44)
senesinde, Hoca'n~ n ölümünden bahsediliyor; ~imdi, bütün idare
~eyh'in eline geçti; Herât "Alt divan~ ndan„ Fars'a gönderilen evrakta Prens Abd'ullâh ile ~eyh Ebü'l Hayr'~ n ad~ ndan ba~ka kimsenin ad~~ zikredilmiyor 85).1446 senesinde, ~eyh, yeniden teveccühten dü~tü; Irak'a kar~~~sefere ç~kmadan önce, ~ah-Ruh, onu Herat'a
getirtti ve tevkif etti 86). C a'f e r t' nin verdi~i malûmatta, ~eyh'in
ad~~ ~irâz ~ehri müdüftleri aras~ nda geçmiyor; bundan, onun Herat'a
W. Bart hold Ulu~~
bey ve zaman:, sa. 192 ( Almanca
Leningrad kütüphanesi yazmas~ . No. 157, varak 2456.
Ayn~~ eser, varak 255b ve dv.
Ayn~~ eser, varak, 260b.
Ayn~~ eser, varak, 274b.
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davet edilmesinin, Sultan Muhammed'in ~iraz'a kar~~~sefer açmas~ ndan önce vukubuldu~u istintac edilebilir.
Buna mukabil, Emir ~ems ud-Din b. Çakmak henüz Isfahan'da
bulunuyordu. Buradan, kaçmak te~ebbüsünde, - ihtimal Yezd'e babas~n~ n yan~ na - bulundu; fakat yeti~ildi; yan~nda bulunan emir Ebû
Said öldürüldü; kendisi ise tekrar Isfahan'a getirildi ve orada tevkif edildi. Sultan Muhammed, Mâyin üzerinden ~u me~hur "Yaz
yolu ile„ ~iraz'a 87) kar~~~seferine te~ebbüs etti. Yezdiha~ede, Suba~~~
kendisine hediyelerle beraber, kalenin anahtarlar~ n~~ takdim etti.
Buna mukabil, Mayin'de k~talar, ya~ma emrini ald~ klar~~ için, halk
mukavemet gösterdi. Bundan sonra, Hamdu'llah Kazvini'nin marschroute'unden ö~rendi~imize göre, ~iraz'dan topu topu 5 fersah
uzak bulunan Gurg ad~nda bir köy zikrolunuyor ; bundan daha
ötede, ~iraz k~tas~ n~n uçlar~~ ile kar~~la~man~ n vukubuldu~u Ribât
~ükrii'llah bulunuyordu. ~kaz'da sevk ve idareyi ellerinde bulunduran emirlerden Ebu Sa'id ibn Muhammed Dervi~„ Huday-Kuli,
Ebü Sa'id Gönülta~~zikrediliyor. Bu emirler, Sultan Muhammed'in
seferinden haberdar olunca, ~ehir duvarlar~~ arkas~ nda, sefere ç~ kaca~~~hakk~nda daimi ~ayialar (ki görünü~e göre Sultan Muhammed
bu seferin yap~laca~~na asla inanm~yordu) dola~t~~~~içiu ~ah-Ruh
sayesinde muhasaras~n~ n refi ümidi ile müdafaaya karar verdiler.
Binaenaleyh, ba~~nda Ebil Sa'id Gönülta~'~n bulundu~u takriben
"3000 suvari'„ den mürekkep bir öncü k~t'as~~ (Karavul) Prensin
ordusuna kar~~~ç~kt~. Gönülta~, maiyetiyle birlikte esir edildi. Muhacimler, bundan sonra Rukni veyahut Ruknâbâd irma~~~üzerinden
ilerlediler ve ~ehrin kap~lar~~ önünde birle~en muhtelif yollar~~ tuttular. Bizzat Prens Sultan Muhammed Allah-Ekber kasabas~ ndan
geçen yolu tutmu~tu.
Isfahanl~~ mücahitler, Prense, taarruza geçmesini tavsiye ettiler,
fakat Prens, onlara, bu tarzda hareket edilecek olursa, henüz "Saltanat a~ac~ nda bir tomurcuk„ olan kücük Prens Abdu'llah'~n hayat~n~ n tehlikeye girece~ini ve emirlerinin k~sa görü~lükleri yüzünden takip ettikleri hatt~~ harekette suçsuz oldu~u cevab~ n~~ verdi.
Bundan mada, birçok kan dökülecek ve say~s~ z mal imha edile87) Bu tabir, Hamd-ullah Kazv'in~'de de geçmektedir. ( G. I eS tr a nge
The gcographical port of the Nuzhat-al qulâb composed by Hamd-allah
Mustawfi of Qazzoin-Gibb memorial Scries cilt XXIII., 1,1915, sa. 185 ):
veyahut
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cekti; bizzat müdafiler, teslime mecbur oluncaya kadar beklemek
daha do~ru olacakt~. ~ehir surlar~ndan ba~~ ran ve davul çalan
~irazl~lar~n te~vik edici hatt~~ hareketlerine ra~men, muhas~ rlar, çekingenlik gösterdiler. Bu münasebetle Sultan Muhammed'in ordusunda büyük miktarda Ça~atay, K ürd ve ~ülistan'll bulundu~u
zikrediliyor; fakat Kürd ve ~ülistan'll ~ehrin müdafileri aras~ nda da
vard~.
Bu tasvire, C a' f er l'nin kroni~inde, ~ah-Ruh'un seferi k~ talar~n~ n, ~traz'a 88) giderken yar~~ yolda (belki Isfahan'dan hesap edildi~i taktirde) bulunan Kendimân (?) mahalline muvasalat~, Sultan Muhammed'in Kürdistan'a ilticas~~ ve-Seyyid olmalar~ na ra~men- Sâve
yak~nlar~ nda taraftarlar~ n~ n katli hakk~ ndaki haberi ilave etmek
laz~md~ . A b d ur-R ezzâ k, son zikredilen hadise hakk~ nda bir
tarih dahi veriyor: 850 senesi Ramazan ortas~-Kanunuevvel 1446
ba~lang~c~ . C a' f er 1' nin, Sultan Muhammed'in Isfahan'a seferi hakk~nda verdi~i (1446 Nisan sonu veya May~s ba~lang~c~ ) tarihle bu
tarih kar~~la~t~ r~ld~~~~zaman, Sultan Muhammed taraf ~ndan Isfahan'
in zapt~ndan ~iraz muhasaras~n~ n ve Kürdistan'daki muharebenin
ba~lang~c~ na kadar, 6 aydan daha az bir müddet geçmi~~oldu~u
meydana ç~ kar 89). Devlet~ah'da, öldürülen üç Seyyidin isimleri
geçmektedir ; halbuki ayn ~~ ~ahsiyetler, C a' f e r !'de, nüfuzlar~n~,
Sultan Muhammed'in me~ruiyeti için sarfetmi~~olan ~u Isfahanl~lar
aras~ nda zikrediliyor. Bunlar~ n Sultan Muhammed'e olan merbutiyetleri vak~as~ , C a' f e r i'nin tarihi eseri sayesinde eskisinden daha
vaz~h anla~~l~r bir mahiyet al~ yor. Umumiyetle bu eser, Hanedan~ n
emrindeki ordu ve hazine gibi büyük imkanlarla tezad te~kil eder
görünen Timuriler ~mparatorlu~-unun siyasi ink~ raz~~ sebeplerinin
ayd~ nlanmas~ na, ~üphesiz pek çok yard~ m ediyor. Imparatorluk,
~ah-Ruh zaman~ nda, kritik anlarda dü~manlar~ na öldürücü darbeler
indirmek için, henüz kafi derecede kudrete sahip bulunuyordu;
yaln~ z, bu imparatorluk, memlekette buhranlar~~ imkans~z bir hale
sokacak veyahut bu buhranlar~~ önleyecek olan her hangi basit bir
J
Leningrad Üniversite kütüphanesi No. 157, varak 270a: )
Hamd-ullâh Kazvvi'nrye göre, Isfahan'dan Yezdihâ~t'a 26, Yezdihâ~t'dan ~irâz'a
44 fersah idi. Bu sebepten Z~ t...L( Yezdihast'dan daha cenupta bulunuyordu.
yaz yolu mu, yoksa k~~~yolu mu mevzubahs oldu~ u gayri malilm kal~ yor. ~yi
ad~~ yoktur.
bilinen Alarchrouelarda

Devlet.~âh ( Brow ne tabi ) s. 339, sat~ r 17.
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nizam~~ muhafaza etme~e art~ k muktedir de~ildi. Siyasi istikrars~zl~~a, -kar~s~~ Gevher ~ad'a ve ba~l~ ca ricaline nisbetle,- hük~lmdar~n ehemmiyetsiz ~ahsiyeti de yard~m etmi~tir.
~eyh Mu~a'~a'~n tarihi hakk~nda

Sultan Muhammed hadisesinin müncer oldu~u buhran, tabiatile
~ah-Ruh'un saltanat~~ esnas~ nda vukua gelen biricik hadise de~ildi.
Takriben ayni zamanlarda daha do~rusu, biraz önce, He~zistan'da,
en eski menba olmak itibariyle C a' f e r t'nin bildirdi~i dini bir
hareket husule gelmi~ti 90). ~ayan~~ dikkattir ki bu hareket, muahharan, ~ah-Ruh'un k~ talar~~ taraf~ ndan de~il, bilâkis Ba~dat Türkmen Prensi kom~ usunun askerleri taraf~ ndan bast~ r~ld~.
Mevzubahs olan dini hareket, bilhassa 845(1441-42) senesinde
kendisini aç~~a vurdu; ba~~ nda, kendini Seyyid, Halife ve mehdinin mübe~~ iri gösteren Mu~a'~a' 91 ) ad~ nda bir kimse bulunuyordu. " Kehânet Ilminde „, Astrolojide ve her türlü sihir sanatlar~ nda
vukuf sahibi idi, birçok seyahatlerde bulunmu~~ve muhtelif dillerde
birçok risâleler telif etmi~ti; fazla olarak, birinci derecede bir ~ii
idi. C a' f e r I, içinde bütün memnuat~ n mübah oldu~u izah edilen
risalelerinden birini okumu~tu. Horasan'a ve Irak'a yapt~~~~ bir
seyahattan sonra, bir müddet ~ü~tar'da ya~am~~d~ ; buradan
Cezâir'e 92) gitti ve orada ~ii Peygamberi olarak geçindi. Ekseriyet
itibariyle ~ii olan Ceza'ir halk~ , ona iltihak etti; kendisini, pek az
sonra meydana ç~ kaca~~n~~ bildirdi~i Imam Mehdinin mübe~~ iri
gösterdi. Az müddet zarf~ nda etraf~ na birçok alçaklar ( Gesindel ),
h~rs~zlar, ve doland~ r~c~ lar güruhu toplad~ . Bu güruhla, eskiden
W. Caskerin Ein Mahdr des 15. Jahrhunderts. Saijid Muhammed ibn
Falah und seine Nachkommen ( islamica 111., Leipzig 1931,48-93 ) adl~~ makalesine bak. Bu makale, baz~~ yerlerinde, z~ mnen, Caskere göre diizeltti~im bu
kar~~ m~ zdaki yaz~~ ile kar~~ la~t~ r~ lmal~ d~ r. Onun, Die Wâris von Huwezeh (Islamica VI. 1934 s. 415.34 ) adl~~ makalesine de bak.
«Ince, ~effâf, parlak,. manas~ na gelen arapça bir s~ fatt~ r. (~u ualde
bir ismi has olmaktan ziyade, bu tarikat ~efinin bir Ii~kab~ d~ r).
~u~'tar'~ n garbinde (veya cenubi garbisinde) ve Huveyze'nin ~ark~ nda
(veyahut ~imali ~arkisinde) kin bir mahalle böyle dendi~i (kelime be kellow =
«adalar. manas~ nad~ r) Arapça metinden anla~~ l~ yor. Cezâ'ir ad~ , Abd ur-Rezziik
da (Leningrad Üniversite kütüphanesi yazmas ~ , No. 157, varak 256a) Huveyze
ve ~u~tar ile beraber zikrediliyor. Görunü~e göre bu isim, co~rafi edebiyatta
hiç verilmemi~tir. Caskere (yukar~ da zikredilen makale: s. 57) göre, a~a ~~~
Dicle'deki bataklardan meydana ç ~ kan bir ada mevzubahistir.
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beri bu sahada yerle~mi~~olan Seher ibn Uleyydn 93 ) hükümdâr
hanedan~n~~ bertaraf etti ve insanlar~, Mehdiye itaate davet ederek
müslüman halk~~ soydu ve öldürdü. Tarafdarlar~ n~ n say~s~, nihayet
ekserisi ~u malü'm fiddi yani böyle bir mutaass~ b~n elinde körü
körüne âlet olanlardan ibaret olan 10.000 ki~iye vard~. Cezâ'ir'de
bulunan ~eyhlerin ve Seyyitlerin ekserisini öldürttü; Hilzistan'~n
birçok yerlerini soydurdu, halk~~ soydurdu ve esir etti; memedeki
çocuklar bile esirgenmedi. " Filozoflar~ n ve ismaililerin vaz ettikleri esaslara göre „ hareket ediyor ve insanla kad~ n aras~ndaki
bütün manialar~~ ortadan kald~ r~yordu.
~irâz'dan kendisine kar~~~" Büyük ~eyhülislâm %s~ r ud-Din
Ebu'l-Hayr Cezeri " askeri kuvvetle yürüyünce, Cezâ'ir'den Huveyzey'e gitti. Fakat Mu~a'~a', ordusu ölümü istihkar eden fickirlerden
mürekkep oldu~u için, ~irâzl~lar ricata mecbur oldular. Mu~a'~a',
Huveyze'nin muhasaras~n~~ dü~ünürken ~eyh Ebu'l-Hayr'da ~e~~tar'a
geçti. Bu muhasara uzad~. O zaman, bu sahan~ n ~eyhleri, yard~m
Için Türkmen Prensi Isfand 94) bin Kara Yusuf'a müracaat ettiler.
Çetin, her iki taraftan da büyük zayiata mal olan mücadeleden
sonra Türkmenler galip geldiler. Mu~a'~a' ve tarafdarlar~~ Cezâ'ir'e
kaçd~. Fakat Huveyze halk~, kurtar~c~lar~ na, büyük miktarda para
ödeme~e mecbur oldular; Türkmenler, ~ehri o kadar fazla ya~ma
ettiler ki, onlar gittikten sonra birçok kimselerin öldü~ü bir k~tl~ k
ba~~gösterdi. K~tl~ k, Cezâ'irde o kadar büyük idi ki hayatta hemen hemen kimse kalmad~.
Huveyze'nin ya~mas~ ndan sonra, Isfand, "~âhâne taht~ n e~i~ine„ ,
Herat'a hediyeler gönderdi ve Tirr~tiriler saltanat~ n~ n sahas~~ dahilinde muharebe faaliyetinde bulunmak cesaretini gösterdi~i için
aff~ n~~ rica etti; maksad~ n~ n ise, ~ah-Ruh'un dü~man~~ Mu~a'~a'~~ bertaraf etme~e münhas~ r oldu~unu, isyankâr arzular beslemedi~ini
Bak: Islamica, III. 57.
Devlet~ah'da (Browne tabi, s. 406, sat~ r 18) ~sfendiyâr; Mir Islama
(Senpetersburg, 1912, s. 367, Weil'a göre) de ispahân; Ej (Almanca) da (II' 794)
Espân ~eklinde. Orada, Ba~clat'da 12 sene saltanat surdü~ü ve 848-1444 de
öldü~ü de bildiriliyor. Bundan mada E. Zam bauer (Manuel, 5. 257)
bAspan ~eklindedir. Burada, kendisinin ~rak'da, karde~i Muhammed'in halefi
olarak 837 den 848 e kadar saltanat sürdü~ü bildiriliyor (rnetindelci 6,7 rakamlar~ n~ n yerlerinin de~i~tirilmesi laz~ md~ r). Devlet~ah'~ n eserinden, isfend'~ n
daha 850 de hayatta oldu~u iatintac edilebilir.
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ve istikbalde de muti davranaca~~ n~~ bir elçi taraf~ndan takdim
edilen bir raporla bildirdi. Ho~nutlukla kabul edildi, bizzat elçi
hürmetle b~ rak~ld~. Isfand, bir h~ l'at ile dostâne bir ferman ald~.
Mu~a'~a'~n isyan~, Iranda ba~~gösteren di~er birçok ~ii hareketleri gibi ayn~~ hususiyetleri ta~~ yordu. Din maskesi alt~nda fakirler, servet sahiplerine kar~~~isyan ediyorlard~; zenginler, arkas~ndan bu yard~m~~ pek pahal~~ ödemeleri icap etmesine ra~men,
böyle hallerde, bulabilecekleri her yere, yard~m için müracaat ediyorlord~~ 95).
NOT
Barthold'uu makalesinin 23 - 42 sahifeleri, C a'f e r t'ye ait kroni~in 330 a dan 338 b'ye kadar olan son varaklar~n~ n metnini te~kil
ediyor. Bu metnin, burada yeniden ne~ri, Barthold, muhteviyat~n~~
Almancaya nakletti~imiz bu makalesinde çok etrafl~~ bir ~ekilde
aksettirdi~i için, bizce lüzumsuz görülmü~tür.

95)Bartho1d un bu izah', bence daha derin sebeplerin bulunmas~~
icabeden tarihi vak'aya tevafuk edemez.

