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Dünya tarihinde, Uzak~ark'la önasya ve Avrupa aras~ nda
ilk ve fiili irtibat~, Cengiz Han imparatorlu~u tesis eder. ~ ki âlem
aras~ nda Antik devirde ve yukar~~ orta zamanda da kültür münasebetleri mevcut idiyse de, Milâdi 13 üncü as~rdakine nisbetle
tâli derecede bir ehemmiyeti haizdir.
Her büyük i~in tahakkuk ettirilmesi, ekseriya büyük kurbanlara vabestedir. Cengiz Han'~ n cihangirli~i de, kan dökülmesi ve
medeniyetler imhas~~ ile s~k~~ s~k~ya ba~l~~ idi, fakat bunu takip
eden mühim inki~af, bilhassa Garbi Mo~ol Imparatorluklar~~ sahalar~ n~ n geli~mesi imkânlar~n~~ bu kurbanlarda görmek lâz~md~ r. 2
Archiv Orientâle, sene 1938, cilt X. say~~ 1-2, sa. 308,340.
a) Antik devirdeki münasebetler hakk~ nda bilhassa A. Herman' ~ n (A. Hermann) Pavli'nin (Pauly) Realenzyklopildie' deki «Seres» maddesine, yine
ayni müellifin Die alten Seidenstrassen zwischen China und Syrien, Berlin, 1910
Shanghai, 1885 adl~~ eserve F. Hirein (F. Hirth) China and the Roman Oriand
lerine bak. b) ~slâm-Çin münasebetleri hakk~ nda M. Hartman'~ n (M. Hartmann)
Ej, deki "China" maddesine, ve G. Ferrad'~ n Relations de voyages et textes
geographique arabes, persans et tures relatifs â l'extrem Oriant du VIII au
XVIII siecles. Paris 1913. adl~~ eserine bak. Nihayat, Karter'in (The. F. Carter)
The Invention of printing in China and its Spread westward, New-york, Colombia University Press 1925. adl~ , muhteviyat~~ ad~ n~~ ta~~ yan malümattar kitab~ na bak.
2 Bununla Iran Ilhan i imparatorlu~unu ve Altun orduyu kasdettim.Dosson'un,
(D'Ohsson) Rammer - Purgstal'in (~. v. Hammer - Purgstall) ve H. Hovrs'un
(H. Houvorth) a~a~~ da zikredilecek tarihi eserlerinden maada, V. Bartold'un
(W. Barthold) 1935 senesine kadar yaln ~ z Türkçe tab'~~ bulunan ve bundan
sonra ise, T. Mensel'in (Th. Menzel) almancaya tercüme ve nakli sayesinde
umumun istifadesine arzedilen "Orta Asya türkleri hukk ~ nda dersler" adl~~ eserindeki (sayfa 167 ve müteakip) esasl ~~ mü~ahedelere bak. (Bu eserin almancas~ ,
1935 te «Welt des Islam" külliyat~~ içinde ç~ km~~t~ r.) Gene ayn~~ müellifin, *Ulu~~
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Medeni tekâmül yoluna ancak yeni girmi~~olan sahalarda maruz
kal~ nan kay~ plar ve zararlar bir tarafa b~ rak~lacak olursa, Avrupa
dahi, bu terakkiden hissesini alm~~t~. Daha Haçl~~ seferleri zaman~ nda büyük mikyasta geni~lemi~~olan Avrupa ufku, ~imdi bir
göçebe ba~bu~unun, esas~ nda hiç te tasarlanmayan ve hatta dünya tarihi mikyas~ ndaki ehemmiyeti asla kavranmayan 3 bir hareketi
ile birdenbire, ak~ llara hayret verecek bir tarzda geni~liyecekti.
Islâmiyetin, be~~yüz senedenberi iki âlem aras~ na dikti~i a~~lmas~~
hemen hemen imkans~z olan duvar, ~imdi ~üphesiz yaln~z bir as~ rl~ k k~sa bir müddet için, y~ k~lm~~t~ . Fakat bu zaman (Saeculum)
esnas~ nda, her ~eyden önce, Mo~ol hükümdarlar~ n~ n ayd~ n, temiz
ve anlay~~l~~ dünya görü~ leri (ideoloji) sayesinde, ~ark ile Garp
aras~ nda dikkate de~er temaslar husule gelebilmi~tir. Iran Ilhanl~lar Imparatorlu~u, bu muazzam mübadele i~inde, mutavass~t olmak
itibariyle, fevkalade mühim bir rol oynad~. Ortodoks Islam alemi
ile, yani kendisini bu âlemin mümessili hisseden M~s~ r memlükleriyle fas~ las~ z ve hararetli mücadele halinde bulundukundan hem
~ark'taki anavatanla hemen hemen daima semereli bir tarzda, temas~~ muhafaza etme~e, hem de Avrupa k~rallar~ n~, müttefiki olarak kazanma~a muvaffak oldu. 4 Huldgü'nun haleflerinin saltanat~~
zaman~ nda, Iran, ne daha önce, ne de müteakip as~ rlarda, hattâ
buna yakla~acak derecede bile, orta ve ~arki Asya'n~ n tesirleri için
bu kadar geni~~aç~lmam~~t~~ ve bu tesirleri kabule âmade
Bu tesirler, kendini, belki en kuvvetli ~ekilde, iktisadi hayatta
hissettirdi. Fakat bundan maada, edebi yaratmalar - müsbet ilimlerBey ve zaman~~» (Bu eser V. Hins (W. Hinz) taraf~ ndan, Abhan. f. d. Kunde d.
Morgenlandes «~ark ilimlerine ait eserlere külliyat~ nda almancala~t~ r~ lm~~~ve
hakikaten te~ekküre sayan bir tarzda itmam edilmi~tir. [Cilt XXI, No. 1, sayfa
8-9] adl~~ eserine de bak.
3 Gengiz Han'~ n garba seferi hakk~ nda Bartold'un (W. Barthold) «Mogol
istilLs~ na kadar Türkistan. ( Gibb. Memo, yeni seri, cild V, sahife 393 ve müteakip) adl~~ eseriyle Cengiz Han'~ n ve Timur'un karakteristik vas~ flar~ n~~ çizen
«Ulug bey ve zaman~~» adl~~ eserine (sahife 50-51), bunlardan mada B. Vladimir«Tan (B. Vladimircov) Chingis-Khan (Mirski (D. S. Mirsky) taraf~ ndan yap~ lm~~~
Ingilizce tercümesi, Londra 1930, sahife 114 ve müteakip) adl ~~ kitab~ na bak.
4 Bu hususta bak: Abel Remuza (Abel-Remusat), Memoires sur les relations
politiques des Princes Chertiens et particulierement des Rois de France avec les
Empereurss Mongols, Cilt: VI (1821) sa: 396 ve cilt VII (1822) sa: 335 (l'Academie
Royale des Inscriptions et Belles-Lettres, de ne~redilmi~tir). Bu hususta, ~imid
(J. Schmidt) ve V. V. Kotviç'in (V- V. Kotvicz) muvaffak tetkiklerine de bak.
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den ve tasviK san'attan sarf~ nazar ediyoruz - orta ~arld Asya fatihler tabakas~ n~ n - ki malüm oldu~u üzere, bunlar k~sm~~ azarn~~
itibariyle Türk'lerden ve ancak pek az k~sm~~ Mo~ol'lardan ve
~arkiAsya'Illardan mürekkepti-ikt~sadi ve âmeli ruhunun(economischndchternen Geistes) huzmeleri taraf~ ndan yaka land~~ ve tesir
alt~ na al~ nd~. Bir taraftan Re~id-ud-Din'in ~aheserinin, ve
di~er büyük tarihi eserlerin meydana gelmesini, di~er taraftan ise link mahsullerin hemen hemen tamamen noksanl~g~ n~,
sadece daha önceki zamanlar~n san'at severlik (Maezenatentum)
yoklu~u ile izah etmek, fikrimce, o zaman Iran'da vukubulan,
fevkalade dikkate lay~ k ruhi de~i~meye tamamen göz yummak
demek olurdu. Burada bu meselenin tafsilât~ na giri~ilemez. Bu ancak, bütün mevzuubahs materyalin gözden geçirilmesi, tetkik~~ ve
i~lenmesi ile mümkün olur. Uzun zamandanberi bu meselenin halline çal~~m~~~olan müellif, bu çok esasl~~ mesele hakk~ nda mü~ahhas bir (Stel1ungnahm2) fikir edinmege müsaade edecek zaman~ n
çok uzak olmad~~~~kanaatindedir.
A~a~~da, Iran Mo~ollar~~ tarihinden, her ~eyden önce büyük
iktisadi ehemmiyeti olan ve Uzak ~ark âleminin bariz ve do~rudan do~ruya bir tesirini gözümüzün önüne seren bir hâdise, kâ~~t para usulünün ihdas~~ hâdisesi ayd~ nlat~ lacakt~ r. Filhalcika bu
cesurane tecrübe, daha önce ezcümle, gerek M. Dosson 6 (M. D'
Ohsson) 7 Yosef f. Hammer - Purg~tal (Josef v. Hammer - Purgstall)
in, bugün dahi düsturülamel avrupai tarih eserlerinde, ve gerekse 8
5 Dr. B. ~puler (Dr. B. Spuler) ~ran'~ n Mokol tarihi hakk~ ndaki menbalar~ n~ , DMG nin celsesinde (kânunusani 1938) k~ sa bir müddet evvel tenkidi bir
tarzda gözden geçirmi~tir. Bak ZDMG, cilt 91 (1937), cüz 3, sayfa 19-21.
6 M. Doson (M. D'Ohsson), Histoire des Mongols, La Haye et Amsterdam
1835, cilt 4, sayfa 100-6. Fakat bu tarihciden daha önce Langle (Langle),
Gey/Wif nin kâg~ t paras~ n~~ zikretmi~~ve ayn~~ zamanda H. Vdndernfr in «Habfb
us-siyer» inden buna tekabül eden k~ sm~ , tercümesile beraber, M'ern. de la classe
de litterature et des beaux arta de l'Institut (cilt IV, sayfa 110 ve dv.) de
ne~retmi~ti.
7 Yozef f. Hammer-Purgstal (Josef v. Hammer-Purgstall) Geschichte der
Ilchane in Persien, Darmstadt 1842 cilt I, sayfa 104-105 ve cilt IV, zeyl, sayfa
423.
8 H. Hovars (H. Howarth), History of the Mongols, London 1888, cilt III,
sayfa 370-372. Bundan maada, Fransuva dö Solsi'nin (François de Saucly) JA,
daki (seri 3, cilt XIII, sayfa 122-128) Re~id-ud-Dine ve Bar Hebracus, a istinat

272

KARL JAHN

H. H. Hovars'~ n (H. H. Howarth) büyük, fakat daha ziyade komplasyon mahiyetinde olan eserinde tasvir edilmi~tir, fakat bu hâdise,
ehemmiyeti nisbetinde mufassal bir tarzda, ve her ~eyden önce,
~imdiye kadar ya hiç yahut da noksan olarak ele geçirilebilmi~~
menbalar~~ tam olarak bildirmek ve zikretmek suretiyle mevzuubahs
edilmemi~tir. Bu son hususa, bir dereceye kadar yard~mda bulunmak üzere, her tafsilâtta bulundukça, Rasid-ud-Din'in Câmi-ut
T evâr t 11 'inden, Viyana kütüphanesi yazmas~ na göre (Fliigel =326: Misct No. 957) buna tekabül eden k~sm~~ a~a~~ya alma~a karar
verdim.
NAZAR ~ YAT

~ ran'a mahsus 1294 senesi ka~~ t para emisyonu, t~pk~~
Kubildy çininde oldu~u gibi, memlekette bulunan bütün k~ymetli
madeni, o zaman pe~in paradan (Barmittel) mahrum kalm~~~
devlet hazinesine sokmak ve bu suretle hükümetin, siyasi,
iktisadi tam istiklalini emniyet alt~ na almak hedefini güdüyordu.
En salâhiyetli ve itimada ~ayan muas~ r tarihçilerden biri olan
Vassdf, banknot emisyonunu, yukar~ da bahsedilen hakiki sebebi
tamamen ihmal ederek, a~a~~ da, bize Ilhanner imparatorlu~unda
bu tecrübe etraf~ nda husule gelen dahili siyaset münasebetlerinin
fevkalade vaz~ h bir tablosunu verece~ i için, mufassalan mevzuubahs
edece~imiz bir s~ ra siyasi ve iktisadi ink~ raz sebepleriyle izah ediyor.
Vassaf a göre, ka~~t para usulünün ihdas~ nda ba~l~ca dört
âmil vard1. 9 Bu âmiller, k~saca ~unlard~ r: Ergün-Han'~n vefat~ n~~
eden "Sur quelques points de la numismatique orientale» adl~~ makalesile,
E. Druen'in (E. Drouin) «Notices sur les monnaies mongoles» (JA, seri 9, cilt VII,
sayfa 526-527) adl~~ yaz~ s~ nda ve Con Malkolm'un (Sir John Malcolm) «Geschichte
Persiens» (Leipzig, 1830, cilt I, sayfa 85-280) adl~~ kitabile, E. G. Braon'in (E. G.
Brown) «Literary history of Persia» (cilt III, sayfa 37-38) adl~~ eserinde ka~~d
para hadisesi hakk~ nda verilen maliimata sa~l~ k vermek isterim.
9 Tarih-i Vassaf, Bombay tab~ , 1269-1852, sehife 271; buna istinad eden
Aftrhvand Hvandemir,in Ravzat us-Safa adl~~ eserinin, (bu eser, F. V. Erdmann taraf ~ ndan ne~redilmi~, C. Defremeri (C. Defremery) taraf ~ ndan tercüme edilmi~tir)
Bu hususa ait k~ sm~~ ( J. A, seri: 4, II, sahife 286 ve müteakip). Bu eserler, bu makalemizde, daima, fakat k~ salt~ lm~~~vaziyette zikredilecektir. Vas~df in ayni eserinin hind ta~~basma tab~ , 1883, cilt 5, sahife 124, burada hind tabi ~eklinde
zikredilecektir; bunlardan sonra, yine Vassara istinad eden Hvandemtr Habibus-Siyer, ta~~basmas~~ Tahran tabi, 1855 sahife 79.
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müteakip vukubulan büyük meva~i telefat~, devlet kasas~ n~n, Hanlar~ n de~i~mesi ve orduya müsrifâne taksim edilen meblâ~~yüzünden, tamamen bo~almas~, herkesin ho~una gitmek için, a~~ r~~ maa~lar ve hediyeler veren Sadr
tabiati ikt~zas~~ cömertli~i,
nihayet hediyeler ve tutumlu iktisat hususunda, ilhan'~n gösterdi~i
lâkaydi ve ehemmiyet vermemezlik.
Menbalarda daima "Y u t,,
Türkçe - Ça~atayça ~st~lahiyle
gösterilen 10 ve bilhassn Ba~dad, Musul, Diyarbekir ve Horasan
eyaletlerinde ikamet eden askeri k~t'alar~ n sürülerini yakalayan"
bu büyük meva~i hastal~~~~salg~n~~ yani yukar~da zikretti~imiz
bu ilk âmil, ilk bak~~ta, o kadar a~~r basan bir âmil gibi görünmez. Fakat bu hayvanlar~n, Hanlar~~ gibi ekseriya göçebe hayat~ndan ba~ka bir hayat sürmeyen, Mo~ol ve Türkler aras~ndan
toplanan, - e~er o zaman böyle bir tâbirden bahsedilebilirse 12 maa~lar~~ (Solde) tedahüle kalmas~~ adet olan askerin bütün servetini
te~kil etti~i dü~ünülürse, Vassâfla hemfikir olarak, böyle
bir felâketin, devletin bünyesine yapaca~~~ciddi tesirler, pekâlâ
ölçülebilir. VassâTtan maada, di~er tarihçilerin de tebarüz ettirdi~i yukar~da sayd~~~m~z - müteakip âmilleri, a~a~~da, Geyhâta ve vezirinin ~ahsiyetlerini karakterize etme~e te~ebbüs ederken daha
mufassal bir tarzda mevzuubahs edece~iz.
W. Radlof un lugat~ na, III, sahif e 560 bak. Vassâf, Mirhvând ve Hvândemir
taraf ~ ndan mogolca gösterilen, fakat kadim türkçede, uygurcada ve çagataycada
geçen bu kelimenin manâs~ , esas~ nda, (bugünkü modern türkçede de oldugu gibi)
yüksek kar ve ilkbaharda kar ve buzlar~ n erimesinden sonra husule gelen ve bu
suretle meva~i ölümüne sebep olan donmad~ r. Sonradan sebep, bizzat ad haline
geçmi~tir. ~ayan~~ dikkattir ki Re~id ud-Din, yukar~ da zikredilen büyük meva~i
k~ ran~ ndan hiç bahsetmez.
10

11 Yaln~ z Vassâf ~ n yukar~ da zikredilen eserinde, sahife 271. Orada kullan~ lan tâbirle, Mavâ~i (Ma~iye'nin cemi). Meva~i tabiri umumiyetle dört ayakl~~
hayvanlar~ , fakat bilhassa koyun ve develeri gösterir.
12 Orduya verilen ücretin esasli bir ~ekilde tanziminden, ancak Gii~(in`dan
itibaren bahsedilebilir. Re~id ud-Din'in, E. J. W. Gibb. Memorial de ne~redilecek olan Tarih-i Gâzân adl~~ eserinin [yeni seri: XV de (1940) Tarih-i Mübarek-i
Gâzân, ad~~ ile ç~ km~~t~ r] bu hususa ait k~ sm~ na bak: folio, 317. Gâzân-Hn tarihinin taraf ~ mdan yap~ lan ne~ri, henüz tab` halinde bulundugundan, sahifeye göre
zikretmek maalesef mümkün olama~ni~t~ r. Onun için, ne~re esas te~kil eden Topkapu saray~~ (Revan kö~kü) yazmas~ n~ n (Numara 1518, S. ~eklinde k~ salt~ lm~~t~ r)
folio'lerine göre zikrediyorum. Bak: (F. Tauer), Les manuscrits persans historiques des bibliothequs de Stamboul. I, Archiv Orientalni, VII, 1931, s: 93.

Belleten: C. VI, F: 18
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Abaka-Han' ~ n ikinci o~lu 13 Geyhdtâ-Han, 24 Recep 690-23
Temmuz 1291 de, Ahlat' 14 da, biraz da istemiyerek, 13 Huldg~l taht~na ç~ kt~~~~zaman - cülü's merasimi ancak kendisinin Rum'dan avdetinden sonra, Alatag yazl~ k ordugâh~ nda 12 Recep 691 20 Haziran 1292 de vukubuldu - herhalde k~ rk~nc~~ ya~~n~~ idrâk etmi~ti. '6
O, bu zamana kadar, ancak Huldgii'dan itibaren filen Mo~ol hâkimiyeti alt~ na giren Rum eyaletinin (ancak ~arki Anadolu'yu ihtiva ediyordu) valisi olarak faaliyette bulunmu~, ve - menbalar~ n
tamamen susmas~ ndan istintac etmek icap ederse - orada zikre ~ayan bir tarzda temayüz edememi~ti. Yumu~akl~~~n~ n ve bilhassa
cömertli~inin, kendisine, itimada ~ayan taraftarlardan mürekkep
büyük bir muhit temin etmi~~oldu~u, hâdiselerin inki~af~ ndan, vaz~ han anla~~l~yor."
~lhani Imparatorlu~unun, bilhassa gerek Abaka-Han' ~ n en küçük o~lu Ergün-Han' ~n son saltanat senelerinde, ve kâdiri mutlak
veziri Sa'd ud-Devle'nin despotlu~u zaman~ nda, ve gerekse bu
13 Geyhiltif n~ n ad~~ hakk~ nda bak: Hovars (Howorth) yukar~ da ad~~ geçen
eser III, sayfa 357. V. Prof. Kotvic-Livov (V. Kotvicz — Lwow), eski ~eklinin
Geyihagatii oldu~unu, 13 üncü as~ rda ise GeyhM~i ~eklinde telaffuz edildi~ini
bildirmek lütfunda bulundu. Mogolca «Geyiha» ( taaccüp etmek, hayrete dü~mek) filinden i~tikak eden bu isim, «~ayan~~ hayret, mucizeyi» (miraculsux= der
wunderbare) kimse manas~ na gelir.
14 Viyana yazmas~ , folio 242v ve 243 r; Vassf' da, Mirhvând da ve
Hv&zdemtr' de tahta cülus tarihi yoktur. Dosson (D'Ol~sson)' a da bak: Yukar~ da
ad~~ geçen eser IV, sayfa 83.
13 Bar Hebracus' a devam eden (E. A. W. Budge' nin tercümesine göre
zikredilmi~tir: The Chronography of.... Bar Hebracus, Volume I, English transl.
oxford-London 1932) sayfa 492; bu hususta Vass~lf a da bak: yukar~ da ad~~ geçen
eser, sayfa 267.
16 Viyana yazmas~ nda, folio, 242v, maalesef, Geylultiz' nun do~um tarihi
noksand~ r. Fakat bana öyle geliyor
verilirken, birler hanesi (yaln~ z
ki bu noksanl~ k Re~id ud-Din'in di~er yazmalar~ nda da vard~ r; zira, yukar~ da
zikredilen Mo~ol devri tarihçilerinin hiç biri bu ~ lhan'~ n ne tam ya~~ n~~ ne de
do~umunu bildiriyor. Viyana yazmas~ nda da bulunan Yezdigerd takvimine göre
tarihten takriben 1273 senesi, ~u halde ~üphesiz do~ru olm~ yan bir tarih elde
ediliyor.
17 Hatta, bu kendinin ve geri kalan emirlerin menfaatlerini tehdit eden
taraftarl~ ktan dolay~~ - bu taraftarlar meyan~ nda ezcümle, daha sonra ba~kumandan (Generalissme) olan Akbiikâ ve Emir Hasan, Tayc~i vard~ - Emir Tagikdr
reyini Geyhatii' nun intihab~~ aleyhine kulland~ . Bak: Re~id ud-Din, Viyana yazmas~ , folio, 243 r.
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ikisinin ölümünden sonra (Mart 1291) uzun müddet devam eden
kar~~~ kl~ klar esnas~ nda ~iddetle imtihane çekilmi~~olan mevcudiyeti,
her türlü hükümdarl~ k faziletlerinden mahrum, kendisini ihtiraslar~na ve zaaflar~ na tamamen kapt~ rm~~~bu adam~ n 's intihab~~ ile,
ciddi bir ~ekilde tehlikeye dü~mü~tü. Haldgü'nun halefleri aras~ nda hakikaten devlet adam~~ dehas~ na malik biricik kimse olan
Gdz~in Han (1295-1304), dört sene süren çetin mücadeleden sonra, iktidar~, hayat~~ müddetince hudutsuz bir ~ekilde eline alma~a
muvaffak olunca, en ciddi tedbirlerin ve çarelerin daimi bir surette tatbik~, kendisi için imkân dahiline girmi~ti." Filhakika Ge~zân'~~
bir çoklar~ n~ n nazar~ nda kana susam~~~ve zâlim göstermekle beraber, bunlar Iran-Mo~ol Imparatorlu~una, 50 seneden fazla, devaml~~ ve sa~lam bir mevcudiyet göstermesi imkan~ n~~ haz~rlayan
fevkalade lüzumlu tedbirlerdi. 1294 senesi buhran~~ gibi bir dahili
politika buhran~, Gdzdn'~n, sistemli bir ~ekilde tanzim ve ~iddetle
organize edilmi~~devlet te~kilât~ nda, hiç olmazsa saltanat~ n~ n son
zamanlar~na do~ru, zor dü~ünülebilirdi ; fakat ka~~t para sisteminin ithali gibi bu kadar cesurane bir te~ebbüse de, yaln~z d~ rayete
lüzum gösteren ve mes'uliyeti mucip bir te~ebbüs olmas~~ itibariyle
de~il, ayn~~ zamanda Uzak ~ark ile olan münasebetlerin tabii bir
tarzda ve zamanla sür'atle artan gev~emesi, bir de, malüm oldu~u
üzere, Gdzdn taraf~ ndan Islâmiyetin kabulünden ve Islami fikirlerin
yeniden durdurulamaz zaferinden itibaren, putperest ~ark'a
kar~~~hissedilir bir arka dönü~~mü~ahede edilmeke ba~lad~~~~için
de, fikrimce, zor giri~ilebilirdi. Gd~rin, 1295 senesinde vukubulan
ve mevkiini de fevkalade kuvvetlendiren din de~i~tirmesinden sonra, büyük Han taraf~ ndan tan~nmaktan - ki bu tan~nma keyfiyeti,
18 Biricik menba yani Patrik Mar labaldlid III. ün biyografisi, (P. Bedjan
taraf ~ ndan yap~ lm~~~süryanice tabi, 2. A, Paris 1895, sayfa 98 ve t A montgomeri (~. A. Montgomery) taraf~ ndan yap~ lm~~~ingilizce tercürnesi, Nevyork 1927,
sayfa 75 ve müteakip sayfalar) Geylultü hakk~ nda pek takdirkâr bir lisanla
bahsediyor. Bu ~üphesiz, Budist Geyhdrir n~ n, islâmiyete kar~~~mevcut nefretinden
(Antipathie) dolay~~ h~ ristiyanlar' himaye etmesinden ileri gelmektedir.
19 Giizdn'~ n ilk saltanat y~ llar~~ esnas~ nda öldürülenlerin say~ s~~ fevkalade
yüksekti. Sadr ud-Din'in mukadderat saati, malarn oldu~u üzere, nisbeten daha
geç çald~ . Büyük dü~man~~ emir Nevrii~'un dü~mesini müteakip, yeniden k~ sa bir
müddet için vezir olduktan sonra (1277), ertesi sene (1298) bizzat Gdziln taraf~ ndan Re~td ud-Din ve emir Kurluk~ilh'a kar~~~entrikalar çevirttirildi ve mahkemesiz .5clirükiii; bak: Hovars (Howcrth), yukar~ da ad~~ geçen eseri, 426-27.
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k~sa süren saltanatlar~ ndan dolay~~ ne Geyhütti'ya ne de Baydu'ya
nasip olmu~tu 20 - vazgeçebilirdi ve buna da mecburdu." Her ne
kadar ~ark'la olan münasebeti, bu yüzden asla dü~ manca bir çehre almad~, bilakis, Gâzdn, ~ark'taki ecdad~ n~ n tarihinin en mümtaz
tan~y~c~s~~ ve onlar~n müesseselerinin takdirkar~~ olarak, tamamen
müsbet olan mevkiini muhafaza etmesini bildiyse de, seleflerinin
zaman~ nda gördü~ümüz i~itilmemi~~medeni ve iktisadi mübadele
devri art~k tamamen geçmi~~idi. Geyhâtii Han'~ n saltanat~~ esnas~ nda
Ilhan! Imparatorlu~u maliyesinin büyük ve a~~ r borç alt~ nda kalmas~ na ba~l~ca sebep olarak, di~er muas~ r menbalar taraf~ ndan
dahi, müttefikan, bu hükümdar~n ve vezirinin müsrifli~i gösteriliyor. 22 ~üphesiz, bu vak'an~n dahi, ka~~t para emisyonu için - Iran
tarihçileriyle hemfikir olarak - ancak dolay~siyle bile olsa bir âmiI
addedilmesi icap eder. Yukar~da da i~aret etti~imiz gibi, halk ve
memleket, Ergün Han'~ n yahudi veziri Sa'd ud-Devle'nin yükledi~i
vergi alt~ nda ezilmi~ti ; buna mukabil devlet hazinesi
çok muazzan, bir yükseli~~gösteriyordu. Vassdf, hazine mevcudunun (encaisse r~.~ tallique=-Barbestand) bin T uman yani on milyon
dinar oldu~unu, tesadüfen bildiriyor. 23 Ergün Han'~n toplad~~~~ve
Sugurluk'ta anbar etti~i bu muazzam mebla~dan ve di~er zengin
20 Tarihçilerin tamamen susu~u buna delildir.
21 Bak: Hovars (Howorth), yukar~da ad~~ geçen eseri, sahife 486. Bir ~lhan?
yaz~ c~s~ n~ n 1305 senesine ait mühür kopyas~ na göre -ki bu mühür, ~lhanl~ lar~ n metbu'lar~ n~ n, yani büyük handan ald~ klar~~ büyük mühürün bir kopyas~ n~~ te~kil etmektedir -hüküm vermek icap ederse, Gazan'~ n istiklelinin hiç de tam olmad~~~~
görünüyor. Bak: T. F. Karter (Th. F. Carter), The Invention..., sahife 127, ve sahife
237 Not 1.
22 Re~id-ud-Dtn (Viyana yazmas~,
folio, 245 r, sat~ r 14;). Vassaf (Yukar~ da
ad~~ geçen eseri, sahife 271 ve müteakip sahifeler ve a~a~~da verilmi~~olan
misaller), Hamd-Allah Kazvint Tarih-i Guzide) E. Bravn (E. Brown) tab'~ ,
sahife 590) ve Bar Hebraeus'a devam eden kimse (yukar~ da ad~~ geçen
eseri, sahife 496), kag~ d para sisteminin idhalini, sadece Geyhatii ve Sadrud-DIn'in miisrifli~i ile izah ediyorlar. Ne Gürcü menbalar~~ ( Brosse'nin
[Brosset] Histoire de la Georgie adl~~ eserinde "Sen Petersburug» bildirilen menbaalar) ne de Haithon v. Gorhigos, Geyhaitryi ismen zikretmekten fazla bir~ey
yaprniyorlar. Bu malümat~ , çok muhterem ihtisas arkada~~ m ~puler'e (Dr. B.
Spuler) borçluyum.
23 Vassaf, yukar~ da ad~~ geçen
eseri, sahife 271 : «
431. Z~L~~
JI:r~~
j
J.33.1.11.1..... 4.551:i~~
Sa'd ud-Devle'nin vergi tahsildar~~ olarak faaliyeti hakk~ nda bak : Hovars (Howvorth), yukar~ da ad~~ geçen eseri, sahife 331-332
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hazinelerden, Geyhütil'ya pek az bir ~ey kalm~~t~ ; zira bu paralar,
Ergün'un ölümünden sonra, âsi emirlerin toptan ya~mas~ na u~ra"Ergün Han'~n hazinelerinden geriye bir miktar
m~~t~. Re~id
kalm~~sa bile, onu da Geyl~dtü, halka hediye etti„ diye yaz~yor.
Re~id'in, Gdzün Han'~ n, iktisadi ve medeni (Kulturel) tedbirlerini
(mesure) çok objektif ve faydal~~ surette tasvir eden sat~rlar~~ aras~ na,
bu mevzua dair s~ k~~t~rd~~~~bu sözlerin do~rulu~undan ~üphe etme~e hiç bir sebep yoktur. Bununla beraber, Geyhdtü'nun ve
Sadr ud-Din'in sarfetti~i para ve k~ymetli ~eyler hakk~ nda bir dereceye kadar daha mü~ahhas bir fikir elde etmek için, Vassdf ~n
tarihi eserine müracaat etmek zarurldir. ~üphesiz, bu menbalardaki ifadeler (donne) bu tarihçinin, süsleme~e, ve hattâ
mübalâ~aya olan temayülü dolay~siyle, büyük ihtiyatla kabul
edilmesi icabeder. Vasscif, Geyhâtii'nun ~uursuz müsrifli~ini, yaln~z
ve ancak Oktay' ~ n malûm cömertli~i ve yüksek kalplili~i ile mukayese etmeyi, muvaf~k addediyor. 25 Keza, bu hükümdar~n adalet
fikrini ve iyili~ini de över. Bu meziyetler öyle meziyetlerdir ki bir dereceye kadar tenkidt surette nazan itibara al~nacak olursa, ~ahsi
zaifli~i, korkakl~~~~ve hurafelere inan~~~~meydana ç~ kar. 26 Vassdfa
göre Geyhât~l, kendi kar~lar~ na, 30 Tuman yani 300.000 dinara
bali~~olan mebla~lar hediye etti veyahut, kar~lar~ n~n ve cariyele24
j~~

Re~Id ud-Din S. fol. 297 (Matbu eser sayfa 182) 4;..0;,k.,‘
Z.)..r4-~ b • • •
,5T .5~~
,,›~"
~i
2J> .p 5.;•
u".z4,
~~~~
›y.
;51.4.>42.
1:5-r
«
ja›..g.

25 Vassq., yukar~ da zikredilen eseri, sahife 226; AlfrhtnInd, Hind tab'~~ 5,
sahife 124; H.undemtr, yukar~da zikredilan eseri, sahife 78. Hamd-Alldh Kazvint
de bu medhe i~tirâk ediyor, yukar~ da ad~~ geçen eseri, 589 ve 590.
26
Vasaiif (yukar~ da ad~~ geçen eseri, sahife 267), Mt~liv~3nd (Hind tab'~~ sahife 124), Geyhdfirnun saltanat~~ ba~lang~ c~ nda ~amanlardan, Ergün'un niçin daha uzun ya~ayup saltanat sürmedi~ini sormas~~ üzerine bunun sebebini Ergün'un
Prenslerin, birçok emir ve askerlerin kan~ n~ , sel halinde ak~ tmas~~ vak~ as~ nda aramak icap etti~i cevab~ n~~ ald~~~ n~~ ... onun için, GegliW~'nun, saltanat~~ esnas~ nda
hiç kimsenin öldürülmesinde israr etmedi~ini bildirirler. Buna göre, emir TagdOr
Brkyd~i, ve yahut hatta card Efrasiydb-~~ Lur'e kar~~~ald~~~~vaziyet, kendisinin
korkakl~~~ , zaifli~i dolay~ siyle, daha anla~~l~ r bir mahiyet al~ r. Geyhdtifnun bu
son zikredilene kar~~~ald~~~~vaziyeti, hatta Vasaaf bile fevkade acayip bulur,
yukar~da zikredilen eseri sahife 267:
J .0
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rinin, emtrlerinin ve gulâmlar~n~n hesab~na henüz tahakkuk etmemi~~
olan vergiler (tribut) b~rakt~." Geyhâtü'nun bu delice tarz-~~hareketi
hakk~nda çok ihtiyatl~~davranan Vassdf, d ev let h az in e sine
ait - ki bununla Ergün Han'~ n yukar~da bahsedilen
hazinelerinin bakiyesi kastedilmi~~olmas~~icabeder - mücevherat~~
(Chose pr6ieuse=Kostbarkeit)kar~lanna sarfetti~ini izhar etmekten
de kendini alam~yor. Vassâf ~n Geyhâtü'ya söyletti~ine göre, "mücevherat, kimseye faydas~~olmadan, sultanlar~ n hazinelerinde saklanmak için de~il, kad~nlara ziynet vazifesini görsün diye icat
edilmi~ti„. 28
Saray~ n, Abaka Han ve Ahmed zaman~ nda 40 tumana bali~~
olmu~~olan havayici zaruriye (approvisionnement) masraflar~, ~imdi,
195 tüm an ~~ a~~yordu. 1800 t umana ( =- 18 milyon dinar) bali~~
olan topyekün devlet varidat~ndan 700 tuman mutat masraflara
ç~ kt~ktan sonra geriye kalan mebla~~yani 1100 tuman, saray~n
ihtiyaçlar~ na kifayet etmiyordu 29.
Ceghâtü'nun müsrifli~i, sefahate kar~~~olan sülâlevi a~~r~~ temayülü ile el ele virdi 30. Re~ f d ud-Din'in bu hususta da muhafaza
etti~i sükütu, di~er tarihçilerin verdi~i hemen hemen mufassal
denecek kadar çok malümat, kâfi derecede telâfi etmektedir.
ilhan'~n bu gayri ahlaki temayülü, Bayd~ fnun, zaten kolay elde
27 Vassdf, yukar~da ad~~ geçen eseri, sahif e 266; Mtrhydnd, Tahran tab'~~
5, S. 114 ve Hvtindemtr, ad~~ geçen eser, S. 78.
28 VasstIf, ad~~geçen eseri, S. 264; Mgrhvdnd, Hint tab'~, 5, S. 123 ; Haindemfr, ad~~geçen eseri, S. 78. Bu hususta Montgomerr ye de (Montgomery), The
History of Mar Yaballaha tercümesi, S. 75 ve müteakip, bak.
29 Vasseif, ad~~ geçen eseri, S. 271. Hovars'~n (Howorth) ad~~ geçen eserinde (S. 367) 1600 ve 500 Tan= mukayyet bulunuyor. ~lhani imparatorlu~unun
bütçesi hususunda, A.Z. Validrnin «mo~ollar devrinde ilhani imparatorlu~unun
iktisadi durumu" adl~~takririne de bak. "Türk Hukuk ve iktisat Tarihi Meemuas~ »
nda (C. I, S. 1-42) hulâseten ne~redilmi~tir. ~ki y~l önce, bu makalenin Almaneaya çevrilmesini deruhte ettim, lakin müellif, ~imdiye kadar ne~retmemi~tir.
30 Vass.f, ad~~geçen eseri, sahif e 268, Mtrhviind, hind tabi, sahif e 124;
Hvilndemtr, ad~~ geçen eseri, sahife 80; Hamd-Allah Kazvini ad~~ geçen eseri,
sahife 590; Bar Hebraeus'a zeyil yazan, ad~~ geçen eseri, sahif e 497 ve Marko
Polo (Marco Polo), Yul Kordige (Yule Cordi&) tabi, Londra 1921, Il, sahife 475.
Bundan mada, Geyhdt~l içkiye de büyük ölçüde dü~kündü. Malam oldu~u üzere,
bu kötü huy, seleflerinin ve haleflerinin ekserisinde vard~ . Bu hususta bak:
Vassc1f, ad~~ geçen eseri, S. 275, Mirhvând, Hint tab'~ , ad~~ geçen eseri, S. 125
ve Hadindemir, ad~~ geçen eseri, S. 80.
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etti~i zaferi, herhalde daha fazla kolayla~~ rd~; zira onun bu hali,
kendisine kar~~, Baydu'nun isyan~ n~, muas~ rlar~ n~ n nazar~nda ancak hakl~~ ve me~rû gösteriyordu. fakat Geyhâtii'nun ba~~ na gelen
felaketi, sadece bununla izah etmek istemek, 3° ~ahs~n~ n, bir hühümdar~n malik olmas~~ mutlak laz~m olan kabiliyetlerden, siyasi
dirayet ve enerjiden temamen mahrum olmas~~ ve fazla olarak
mukadderat~ n, bu devlet adam~na, kendisine ~ef ve hâmili~i temin
edebilecek olan hakiki büyüklük (Format) ve sad~ kane hulûsu nasip
etmemesi gibi ciddi ve ehemmiyetli sebeblere göz yummak demek
olurdu.
Mal~lm oldu~u üzre, hayrete ~ayan tesamühleri dolay~siyle,
ekseriyeti itibariyle Budi dinine salik olan Mo~ol hükümdarlar~~
için, islâml~~~~kabul ettikleri zamana kadar, ne ~ rk ne de din fark~~
hiç bir rol oynamam~~t~ r. Yahudi Sa'd ud-Devle'nin (29 ~ubat 1291
de ölmü~tür) takriben iki sene müddetle en yüksek makam~~
elinde tutma~a muktedir olabilmesi ancak bu suretle anla~~labilir 32. Prensler, mü~avirlerinin ve memurlar~ n~ n intihab~ nda esas
olarak, her ~eyden önce, onlar~n kabiliyet ve iktidar~ n~~ göz
önünde tutarlard~. ~ mparatorluklarm~n daimi idaresini, Cuveyni
ve Re~id ud-Din ayar~ nda politikac~~ ve tarihçi ~ahsiyetlere tevdi
etmeleri, Huldgifnun, o~lu Abaka'mn ve torunlar~~ Gâ~ân ve
Olcaytti'nun keskin zekâlar~ na ve mükemmel insan tan~y~~larma
delil te~kil eder. Ergün Han, veziri Sa'd ud-Devle'nin intihab~ nda
pek de mes'ut bir isabet göstermemi~se de, Geyhâtii, Sadr ud-Din'in
~ahs~ nda, filhakika büyük bir meharete ve kurnazl~~a sahip olan
fakat, biraz evvel tasvir edilen, muz~ r ve sistemsiz idari tetbirleriyle, imparatorlu~u büyük mü~külâta düçar eden ve bunun
neticesi olarak, dolay~ siyle de olsa, ilk efendisinin akibetini çabukla~d~ racak olan bir adam~~ bulacakd~.
Hvândemir'e göre, Zincan eyâletinin bir hâkim ailesinden
Bâyclirnun ve emirlerin Giiz~ln'a gönderdi~i mesaj' a da bak: Bar Heb3
raeus'a zeyl yazan~ n yukar~ da ad~~ geçen eseriyle (S. 498) Abu'l-Fidcfn~ n Chroik on 'onda (Istanbul, 1284, S. 823), Geyh~ltifnun çirkin hayat tarz~ , kendisinin Biiyd~'~~ taraf ~ ndan bertaraf edilmesinin sebebi olarak gösterilmi~tir.
3 2 Dosson (D'Ohsson), ad~~ geçen eseri, S. 30 ve müteakip sahifeler; Hammer Purgstal (Hammer - Purgstall), ad~~ geçen eseri, C. I, S. 382 ve müteakip
sahifeler; Hovars (Howorth), ad~~ geçen eseri, C. III, S. 331 ve müteakip sahifeler.
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dünyaya gelmi~~33 olan Sadr
Re~id ud-Din'in eserinin bir
yerinden tebarüz etti~ine göre, ~ayan~~ dikkattir ki en yüksek
mehafile mensup ~ah~ slardan mürekkep olan" Mazde k mezhebi
taraftarlariyle münasebetlerde bulunuyordu ise de, din itibariyle
Müslüman idi. Hattâ, fikrimce, gizlice, bu mezhebin bir azas~~
olmas~~ gayri muhtemel de~ildir. kendisinin, t~bk~~ edebiyatç~lara
kar~~~oldu~u gibi, çok hürmet etmek ve zengin bah~~~ larda bulunmak itiyad~ nda oldu~u, - maalesef adlar~~ ve mahiyetleri daha
yak~ ndan bildirilmeyen mezhep ve tarikat - ~eyh ve devri~lerine
kar~~~besledi~i sempati ve hüsn-ü teveccüh, bu türlü istintaclarda bulunmam~za mani te~kil edemez 35. Sadr
~ahs~nda
Sa'd ud-Devle ile bir ve ayni dine mensubiyet arkada~l~~~n~~ görmemize de - ki Hovars (Houvorth) bu fikirdedir - hiç bir sebep
veya esas (Point d'appui) mevcut de~ildir. Res'id
Sadr udDin'e kar~~~pek de dostane olmayan vaziyetini izah etmek için,
fikrimce, sadece dini z~dd~ yetleri, nazar~~ itibare almamal~d~r, bu
hususta - tabii z~ ddlyetlerden umumiyetle sarf~~ nazar ediyoruz Sadr ud-Din'in, bizim tarihçinin hayat~n~~ do~rudan do~ruya tehlikeye sokan tehlikeli entirikalar~n~~ hat~rlatmak temamen kâfidir 37.
Resid
Sadr ud-Din'in yükseli~i hakk~nda, bize nisbeten
mufassal malümat veriyor. Nüfuzlu Emir Tagaçar' 38 ~ n maliyecisi
ve vekili olarak icra-yi memuriyet ederken, her ~eyden önce
Hvandemtr'e göre (ad ~~ geçen eseri, S. 70).
Sadr ud-Din taraftarlar~ n~~~~(bunlar ~u kimselerdi: Pir Ya'Ic~lb-i-Bdgbdrt
Sadr ud-Dtn'in ~eyhi olan ~eyh Re~td, Kaan'~ n daisi iki Alevi ve Bulgar
dâisi Habtb) Gzd~t taraf~ ndan ~ahsen yap~ lan isticvab~ , bu kimselerin M azde k
tarikatine mensup olduklar~ n~~ göstermi~tir:
»
<-,-*;1›.{
Z~~ 4‘-;
'U.» - Re~id ud-Din'in sözleri (Viyana yazmas~ ,
fol., 291r ve v; matbu eser, S. 153), bu mezhebin mahiyeti hakk~ nda hiç bir
netice ç~ karmak imkan~ n~~ vermemektedir. Orta Zaman Iran M azd e k izm 'inin,
komünist ve insaniyetçi (humanitaere)temayüllerini ta~~ yan bir secre'inin mevzuubahs olmas~~ pekala mümkündür. Maalesef, Islam tarikatlerinde M a z d ek iz m 'in
devam~~ hakk~ nda, ~imdiye kadar itimada ~ayan hiç bir tetkik yap~ lmam~~t~ r.
E J' deki «M a zda k» maddesine bak.
35 Ra~td ud-Dtn'in Gazali tarihinden ve Hydndemir'in ad~~ geçen eserinden
(S. 79) al~ nm~~~a~a~~ da geçecek olan iki parçaya bak.
36
Hovars (Howorth), ad~~ geçen eseri, C. III, S. 502 ve 521 notlar.
37 Dosson (D'Ohsson), ad~~ geçen eseri, C. V, S. 198-99 ve fol., 283r ve
v ; (matbu eser, S. 118).
38 Re~td
ud-Din, Viyana yazmas~ , fol., 244r.
34
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Ergun' un ölümü s~ ralar~nda ve ölümünden sonra bir çok siyasi
kurbanlar~ n tasarrufat~ndan (Possession) meydana gelen büyük bir
servete malik olma~a muvaffak olmu~tu 39. Sadr ud-Din'e ihtilâlci
maksatlar güden Tagaçar, 690 senesi k~~~ nda ( = 1290 sonu ve
1293 ba~lang~c~ ) mafevki prens Enbârcrnin Rey' deki ordugâh~ n~~
terketti~i zeman, daima entirikalar çeviren, bu Ergün dü~man~~ emirin
kaymakam~~ olarak tesadüf ediyoruz. ~üphesiz Tagaçar' ~n emriyle,
Sadr ud-Din, Kazvin' de bulunan karde~i Kutb ud-Din'e Geyhâtünun, Rum türkmenleri ve Karamaniler ( ‘)14.1 _~3
) taraf~ ndan imha edildi~i, ve emirlerin, kendisine halef olarak prens
Enbârci üzerinde ittifak ettikleri mesaj'~ n~~ gönderdi 4°. Kutb ud-din
bundan, Enbârcryi haberdar edecek, onu Horasan'a seferden
vazgeçirecek ve Erran'a avdete te~vik edecekti. ~ htiyatkâr
Enbürci ise, daha ba~lang~çtan itibaren, bu haberlere itimat itmedi.
Küre civar~ nda bulunan Karaçal' da, il h n'~ n eski yurdunda
) ikamet eden ~iktür-Noyan'a (Geyhatû'nun kayma( Lager =
kam~) hadiselerin hakiki mahiyeti hakk~ nda tenevvür etmek üzere
bir haberci gönderdi. ~iktür- Noyan'a giden sâiye daha yolda
iken malum oldu ki mesele Enbârcrnin ve taraftarlar~ n~ n lehine
inki~af edecek ahval içinde, kendisine büyük fenal~ klar gelebilecek
olan Sadr ud-D'in'in bir entirikas~ ndan ibarettir. Onun için, Enbürci,
~iktür-Noyan' ~~ gizlice haberdar etti ve ~iktûr-Noyan bundan biraz
sonra, Tagaçar ve Sadr ud-Din'~~ tevkif ettirdi. Sadr ud-Din'i,
Geyhâtü, Rum' dan, 691 Ilkbahar~nda ( = 1292 senesi ikinci yar~s~ )
dönünceye kadar, kendi evinde tevkif etti, sonra, her ikisini de,
500 suvarinin muhafazas~ nda, Erzurumda ula~t~ klar~~ Geyhâtifya
gönderdi 42. Tagaçar, ve Sadr ud-Din'in nas~l olup ta hürriyetlerini
39 Ad~~ geçen emirin hizmetinde iken Sadr ud-Din'in faaliyeti hakk~ nda,
Re~td ud-Din (Viyana yazmas~ , fol. 328r ve Hvândemir (ad~~ geçen eseri, S. 79)
iyi malümat veriyor.
40 Vassâf, ad~~ geçen eseri, S. 262 ; Mirhvând, Hint tab'~ , S. 123; Hvândemir, ad~~ geçen eseri, S. 78. Geyhâtifnun Rürn'daki faaliyeti hakk~ nda daha
mufassal malâmat, ~ayan~~ hayrettir ki, kâfi derecede hiç bir Iran tarihçisinde
yoktur, bilâkis yaln~ z ve ancak Bar Hebraeus'a zeyl yazanda (ad~~ geçen eseri,
S. 492) vard~ r; bak Dosson (D'Ohsson), ad~~ geçen eseri, C. IV, S. 35-86.
41 Prens Enbârcrnin, yukar~ da zikredilen ~ayialar~ n tesiri alt~ nda kalarak,
taht gasp etme fikirleriyle me~gul oldu~u görünüyor. Bak : Vassâf, ad~~ geçen
eseri, S. 262 ; Mirhvând, Hint tab'~ , S. 123.
42 Vassâf, ad~~ geçen eseri, S. 262 ; Mirhvând, Hint tab'~ , S. 123.

282

KARL JAHN

tekrar elde ettikleri ve hatta bu dereceye kadar varm~~~hadisenin
faili olan bu iki kimsenin nas~l olup ta Ilhan'~ n hususi hürmetine
nail olduklar~~ hakk~nda, hiç bir malümat~m~z yoktur.
VassâT~ n bu hususa dair sözleri, 43 itibari ifadelerden ibarettir.
Bu ifadelerden, Gaghâtirnun, yeniden, neticeleri kestirilemiyen bir
zafer kazanm~~~olan yumu~akl~~~ ndan, daha iyisi korkakl~~~ndan
ba~ka dürlü bir netice ç~karmak mü~küldür. Sadr ud-Din, daha
o zaman, ilhan'~n itimad~n~~ kazanm~~~olacak. Zira bu faraziye,
bundan k~sa bir müddet sonra vuku bulan vezirlik makam~n~n
tevcihi ile teeyyild ediyor". Vaasd~ f bizi, umumiyetle, olup biten
vak'alar kar~~s~nda b~rakt~~~~halde Re~id ud-Din, bu hususta daha
yak~ndan malümat vermesini biliyor. Bu tarihçinin ifadesine göre,
Sadr
men~ei yukar~da gösterilmi~~olan büyük servetini,
hediye olarak kulland~~ ve bunun yard~miyle, Geyhâtirn~n gözdesi
(Favori) Bürakin Ilkâc~'yi kendi lehine kazanabildi.
Daha sonra Gazan Han'~n veziri olan ~eref ad-Din Simnanrnin
tavassutiyle, Geyhâtifnun kaynatas~~
„ ( G ~~&alissnze)
Akbuka'ya yakla~maya, ve himayesini elde etme~e muvaffak oldu.
Emir Akbuka'n~n, Geyhâtt~~ üzerindeki nufuzunun çok kuvvetli
oldu~u görünüyor, zira Sadr ud-Din, 6 Zilhiççe 691 ( =18 Te~rinisani 1292 ) de, Erran k~~l~k ordugâh~nda, - ~ems ud-Din LâkC~~i
gibi çok kudretli bir ~ahsiyetin, bu makama eri~mek için enerjik
bir surette u~ra~mas~na ra~men - Sahib Divan makam~na yükseltildi 45 . Vasseira göre, Geyhâtâ, vezirlik makam~~için nazar-~~itibare
al~nacak ~ah~slar~n bir listesini yapt~rtd~~ ki içinde Sadr
ad~~ noksand~~ 46. Bu noksanl~~~n derhal fark~na varan Ilhan, listede
adlar~~ bulunan bu ~ah~slara kar~~, nokta-i nazar~na göre, bu ma43 Bak : Vasadf, ad~~ geçen eseri, S. 262, Mtrhvf~nd, Hint tah'~ , S. 123 ;
Hvi~ndemtr, ad~~ geçen eseri, S. 78.
44 Vasstif, MIrha~dnd ve Hydnde~nfr, ayn~~yerler.
43

Re~ fd t~d-Din, ad~~geçen eseri, fol., 244:
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46 Vassdf, ad~~ geçen eseri, S. 265 ve Hv~indemtr, ad~~ geçen eseri, S. 79;
Hamd-Alldh Kazvint, ad~~ geçen eseri, S. 589: 15.131;JJ )
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kama lây~ k biricik namzet olarak onu tercih etti. Bunun üzerine,
bütün prensler, prensesler ve emirler, Sadr ud-Din'in vezirli~ini
müttefikan kabul ettiler. Üstelik Geyhâtti, kendisine altun bir mühür, at kuyru~u ve 10.000 asker kumandanl~~lyle (Tuman) birlikde bir harp t~ rampeti verdi 47. Ayni zamanda, Ilhan, ister prens
olsun isterse prenses veya emir olsun, hiç kimsenin - ne miktarda
olursa olsun - Devlet mal~ na kar~~mamas~ n~~ veyahut bu hususa
dair kendisine, Geyhâtâ'ya müracaat edilmesini emretti ". ~u halde,
bu Yar l ~ k sayesinde Sadr ud-Din bütün devlet emvalinin tek
ve hudutsuz hâkimi oluyordu 4". Bundan k~sa bir müddet sonra,
idari ~ slahat~ na devam etti~i esnada, Geyhâtii'nun Râm' dan avdetindenberi nedimleri Hasan ve Taycâ'nun idare etmi~~olduklar~~50
Ilhane ait emlâki Dala
) bu iki kimseyi tereddütsüz memuriyetlerinden azlettikten sonra " Devletle~tirdi~i zaman iktidar~ n~ n
evc-i balâs~na varm~~t~~52. S~ rf kendi arzusu, ve Geyhâtifnun tasvibiyle
"S a dr - i Cihâ n„ ( dünyan~ n reisi ) lakabini ta~~ rken, ezcümle,
Imparatorlu~un en yüksek kad~l~~-~ na
) ve Tebri~~
Valili~ine
;. ) yükseltti~i karde~i Kutb ud-Din Ahmed de,
"K u t b-i Cihâ n„ (dünyan~ n kutbu) lakab~n~~ ald~~54. Sadr ud-Din'in
S hi b- i Divân olmak s~fatiyle takibetti~i yol ve gösterdi~i
faaliyet hakk~ nda a~a~~da verece~imiz tafsilât~, bilhassa Vassâf' e
ve Bar Hebraeus'a zeyil yazan kimseye borçluyuz. Buna mukabil
kendisinin resmi, fazla olarak oldukça k~sa tutulmu~~ Geyhâtil
47

Vassâf ve Hvândemir, ayn~~ yer.

48

Vasseif, ayn~~ yer.

Vassâf, ad~~ geçen eseri, S. 265-66; Mirizvand, Tahran tab'~ , C. V, S.
123 ve 124; Hvânde~nir, ad~~ geçen eseri, S. 79,
5"

Vassâf, ad~~ geçen eseri, S. 265.

51

Vassâf, ad~~ geçen eseri, S. 268.

52

Vassaf, Mirhvând ve Hvândemir, ayn~~ yerler.

Re~1d ud-din, Viyana yazmas~ , fol., 244v:
2 (J•JL,-,.--.) »
Vassâf, ad~~ geçen eseri, S. 265, Mirhvand, Tahran
tab'~ , S, 123 ve Hvânde~nir, ad~~ geçen eseri, S. 78.
53

54 Re~id ud-Din, ad~~ geçen eseri, fol., 244v; Vassâf, ad~~ geçen eseri, S.
266 ; Mirhvând, ad~~ geçen eseri, S. 123 ve Ilvândemir, ad~~ geçen eseri, S. 78.
Re~id ud-Din'e göre Sadr ud-Din'in amcas~ , .Kivârni-i Malk" (imparatorlu~un
mesnedi) ünvan~ n~~ ald~~ ve Hovars' In (Howorth) dedi~i gibi (ad~~ geçen eseri, S.
368) Tebriz valisi de~il, frâk valisi oldu.
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sükütu muhafaza ediyor. Ancak Gdzdn
tarihinde Resid
tarihinin ikinci k~sm~ nda bir kaç yerde bu sukûtu bozuyor, fakat
burada da, ancak Sadr ud-Din zaman~ nda hüküm süren fena hali
mukayeseli bir tarzda izah ve tasvir etmek için bozuyor. A~a~~da
verilen misaller Re~id ud-Din'in tarihi eserinin bu k~sm~ ndan
al~nm~~t~ r.
Zül-ka'de 692 ( 3 Te~rinevvel — 2 Te~rinsani 1293 ) de Sadr-i
Cihan taraf~ ndan uzakla~t~ r~lm~~~olan Emir Hasan ve Taycil,
gayri memnun unsurlarla birlikte kendisinin sukutunu te'min
etme~e te~ebbüs ettikleri zaman, müte~ebbisler, onu (Sadr-i
Ciha n'~~ ) saraya ve orduya tahsis edilmi~~olan umumi paran~ n
israf~~ ve s~ rkati ile ittiham ettiler ". Ittihamlar~ mn do~rulu~una
delil olarak, Devlet kasas~~ bombo~~oldu~u halde, Tebriz ayâletinin, - 80 Tüman~ ndan 30 unu kendi husus! maksatlar~~ için sarfetti~i - Tamg a' s~~ n~~ ( vergi varidat~~) ileri sürdüler. Bununla
beraber, Geyhâtii, bu ittihamlara hiç ald~ r~~~etmedi ve ~ikayetçileri,
kad~ n ve çocuklariyle birlikte derhal vezirine teslim etti. Vezir,
onlar~~ evvela hapsettirdi, fakat suçlar~ n~~ itiraf ettikden sonra,
alicenabane bir tarzda, hemen hürriyetlerini iade etti". Bu hadise
Sadr ud-Din için, ehemmiyet ve kudretinin yeniden kuvvetlenmesini ifade ediyordu 5S. Bütün imparatorluk dahilinde J
mutlak otoritesini tasdik ve te'kit eden yeni bir Yarl ~ k
ne~redildi; bu Yarl~ k, kendisine, memuriyetlerinder~~ affedilmi~~bütün Emir ve Baska kilar~ n yerine, yenilerini intihabetmek ve
daha ileri giderek prenses ve emirlerin maiyetinde olup yaz~~ bilen
bütün kimseleri kendi hizmetine al~nak hakk~n~~ bah~ediyordu.
), askeri ücret ( mevacip —Sold), ikta'
Nihayet, ia~e
Mirhed~nd, Tahran tab'~ , S. 123 ve
55 Vassdf, ad~~ geçen eseri, S. 269 ;
Hydndemtr, ad~~ geçen eseri, S. 79.
56 Zikredilen kimseler, bu ~ikayeti, Geyhdtü'nun Eher (bu mevki Azerbaycdn'da, Erdebtl'in 150 mil garbinde kaindir; bak: Le Strange, The lands of the
easter Caliphate, S. 169) de yapt~~~~bir av asnas~ nda kendisine duyurdular; bak:
Vassdf, ad~~ geçen eseri, S. 269 : «
»
57

Vassdf, ad~~ geçen eseri, S. 269 :
.4

Jb".,
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JA.- bu hususta, bak:
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Mirhytind, Hint tab'~ , S. 124 Hvândernir, ad~~ geçen eseri, S. 79.
58

Yaln~ z Vassdr~ n, eserinin yukar~ da verilen yerinde.
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(Militaerlehen) masraflar~n~~ kapatmak maksadiyle Devlet tasarruf at~ na yaln~ z dokunmak bile, Prens ve Emtrlere bir daha yasak
ediliyordu 59 Sadr ud-Din'e, bu tarzda hemen hemen diktatörce
iktidar ve salâhiyetler tevcih edilmi~~olmas~ na ra~men, Devlet
maliyesinde en küçük nizam~~ teminetmek ~öyle dursun, bilâkis
Re~id ud-Din'in noktai nazar~ na göre, maliyeyi, temamen harabiye
do~ru sürükledi.
Sadr ud-Din, Devlet varidat~ n~, bizzat Ilhan'dan daha fazla
üncesizce
ve ondan daha fazla müsrifane kullan~yordu, bu hudü~
susta, bütün muas~ r tarihçiler müttefikdir 8°. Bunu, a~a~~da verilecek olan misâl, kâfi derecede tebarüz ettirecektir. S hib-i
Divân yani Maliye naz~ r~~ olarak vazife gördü~ü esnada
bizzat kendisi taraf~ ndan, fakat bilhassa Geyhâtii ve saray taraf~ ndan daimi snrette ya~ma edilen Devlet kasas~n~, bunu kar~~layacak ~ ekilde tekrar doldurmak vazifesi de gine kendisine dü~üyordu. Buna, Vassaf ~n ifadesine göre, iki sene süren memuriyet
zaman~~ esnas~ nda 500 Tumana ( = 5 milyon alt~ n dinar ) bali~~
olmu~~olan yüksek k~ rediler teminetmek (emprunt) suretiyle muvaffak
oldu". Bu istikraz i~lerine esas te~kil eden usuller, her dünü
sa~lam ticari temellerden mahrumdu ve bu istikraz i~leri o zamanki bütün iktisadi hayata oldukça (beispilhaft) tesir etme~e
ba~lad~~~~için, ayni iktisadi hayatta, ancak Gdzdn'~ n islahat~~ ile
ortadan kald~ r~lacak olan hakiki bir anar~i do~urdu. Re~id
Sadr-~~ Cihân'~ n icraat~n~~ve zaman~n~~62 bilâ kaydü~art mahküm
etmesini tamamen kabul etmemekle beraber, sözleri - büyük efendisinin heraretli biyo~rafçisi olmak itibariyle ho~~görülmesi icabeden mübala~alardan sarf' nazar - umumiyet itibariyle tasvip edi59 Vassd f, ad~~ geçen eseri, S. 269-70.
60 A~a~~da verilen misâllerden ba~ka, Vassq., (ad~~ geçen eser, S. 271),
Harn-Alblh KazoInt (ad~~ geçen eser, S. 590), Affrho6nd (Hint tab'~ , S. 124),
Hth1ndemtr (ad~~ geçen eser, S. 79) ve Bar Hebraeus'a zeyl yazan kimse (ad~~
geçen eser, S. 496) ye bak.
61 Vass4, ad~~ geçen eseri, S. 271 ; Affrhvând, Hint tab'~ , S. 124 ; Hodndemtr, ad~~ geçen eseri, S. 79 ; Sadr ud-Din'in kredi ve istikraz i~leri hakk~ nda,
tebarüz ettirici mahiyette olmamakla beraber, daha fazla malümat~, Re~id ud-Din
ve Vass'arda buluyoruz.
62 Farsça metin hakk~ nda, benim Güzün Tarihi tab'~ n~ n buna tekabül eden
k~ s~ mlar~ n~~ sa~l~ k veririm (bak, fol. 314r ve 332; matbu eser: S. 248-49 ve
319-20).
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lebilir. Zaten ehemmiyetli bütün noktalarda verdi~i tafsilât, di~er
tarihçilerin, Sadr ad-Din hakk~ nda bize verdikleri malümata tevafuk etmektedir. Bu kar~~~ k ahvalin, Re~id ud-Din' de tasvir edildi~i gibi tam bir tablosunu virmek, bu k~sa makalenin çerçivesi
içinde ne mümkündür, ne de böyle bir maksad~m vard~ r. Burada,
ancak Sadr ud-Din'i do~rudan do~ruya alâkadar eden iki fevkalade karakteristik bahis almancaya nakledilecektir. As~l metnine
gelince, benim yukanda zikredilmi~~olan Ta r ih-i Gâzân tab~ n~~
tavsiye ederim.
fol. 332 r, ( matbu kitap sahife 319-320 ): "Sadr-i Çâ~ri, ( yani
Ç a v sistemini ithal eden kimse) vezir olunca, mürabahac~l~k,
sözle tasvir edilmesi imkans~z bir hal ald~. Fakat ~imdi, söz bir
defa bundan aç~ld~~~~için, (bunun) pek cüz'l bir k~sm~ n~~ anlatmam~z icabeder. Bu hususta hiç bo~~bir laf söylenemez, zira bütün
muas~ rlar, (bu söylenenlerin) ~ahididirler. Onun için ilerde (a~a~~da
söylenenleri) bir defa okuyacak olanlar, hayrete dü~mü~~görüneceklerdir.
Eyalet vergi mültezimleri, zamanlar~ n~ n en hasis mahluklar~~ idi.
onlar, onun, Sadr ud-Din'in bir kulak için bir öküzü satmak adetini biliyorlar ve faizle para istikraz ediyorlar, ( sonra da) ona
hediye yap~ yorlard~. On dinar k~ymetinde olan bir ~eyi 20 dinara
al~ rlar ve ona (Sadr ud-Din'e) 30 dinara verirlerdi. O da bunu kabul
ederdi ve "Devlet kasas~n~ n paraya ihtiyac~~ vard~ r„ sözünü söylemek âdeti idi. Buna, daima vergi mülteziminin ~u cevab~ n~~ al~rd~.
"Buraya paray~~ faizle veriyorlar (sana) takdim etti~im mebla~~,
ancak pek büyük mü~külâtla toplayabildim.„ Sadr ud-Din, "Bunda
ziyan etmiyeceksin, ald~~~ n gibi bize ver„ cevab~ nda bulunurdu.
~imdi bu ~ah~s, 10 dinâr k~ymetinde olan bir ~ey için, sermayeyi
a~an fahi~~faiz dolay~siyle, 30 dinar ödemek âdetinde oldu~u için,
vezire 40 dinar üzerinden hesap veriyor ve geri kalan on dinar~~
derhal harcayordu. ~ayet Sadr
pe~in paraya acele ihtiyac~~ olursa, bu ~ah~ slar vezire ~unu derdi: "A~a~~~yukar~~ on dinar
de~erindedir, fakat en fazla 6 dinara sat~labilir„ onlar, 4 dinar~~
ceplerine atarken oda (vezir) sarfedilmi~~olan 40 dinarl~ k sermaye
yerine, en çok 6 dinar al~ rd~.
U~aklar~ndan biri, onun hesab~ na, bir tüccardan, iki ay sonra
ödenmek üzere her biri be~~dinara bir kaç bin koyun sat~n ald~.
Fakat müddetin hitam~ nda, borcu ödemek için para yokdu. Bu
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müddet esnas~nda sat~ n al~nan bu koyunlar~n pek büyük bir k~sm~~
telef old~~~~için, bakiyesinin ucuzca sat~lmas~n~~ ve bu suretle iki
aya isabet eden faizin ödenmesini emretti. Kontrato yani borcun
ödeme müddeti ise, iki ay daha temdit edildi.
Imparatorluk servetinin, böyle sonu me~'um mürabahac~l~kla
israf edilüp, Devlet kasas~ na, (buna göre) hiç bir varidat~n geçirilmedi~ine kat'iyyen ~üphe yektur. Geghâtû'nun tahsis etti~i
paralar [havaleleri ( ki bunu onun cömertli~ine atfetmelidir) dan bir
tek
Dcineg ( dirhem) bile sahiplerinin ceplerine girmedi ve
ayni hal asker ücretlerinde, maa~landa ve di~er sabit masraflarda
da vaki idi, ordunun, Geghâtti'dan nefret etmesinin bir sebebi de
budur. Buna ra~men, Sadr ud-Din daima müflisti ve öldü~ü zaman
halka binlerce ve binlerce haks~zl~klar i~lemi~~bulunuyordu, servet
ve saadet dolu ne kadar evleri, ayni tarzda soymu~tul „
Folio 314 r, ( Matbu eser 247-48 ) : "Ticaretin bu nevi ve tarz~~
(daha önce vergi toplaman~n igrenç ~ekillerinden bahsolunuyordu)
ise, Sadr ud-Din'in bütün faaliyetini te~kil ediyordu. O bu hususta
üstad olmu~tu ve bu i~renç icraat ve haks~zl~ klar~n son haddine
var~yordu. Bunun neticesi, Imparatorlu~un ve hükümetin temamen
harabiye sürüklenmesi olmu~tu. Zaman~nda, hiç kimse kendisinin
bir eyâletinin, bir Berâ t (Staatliche Geld anweisung) ile garanti
edilmi~~paras~ n~~ ( ne miktarda olursa olsun) tahsil etme~e muvaffak
olamad~. Hak edilen tekaüdiyelerin ve maa~lar~ n hiç biri, do~ru
olarak ödenmedi, zira kendisinin (Vezirin) bütün Berâ t lar~~ ve
çekleri, hiyle ve i~fal olarak görünüyordu.
Nezdine gelen dervi~lerden, ~eyhlerden ve müstahak ~ah~slardan birine, ~u veya bu sebeple ricas~~ üzerine, içinde 500 dinar
yaz~l~~ bir Berâ t'~~ verdi~i çok olurd~. Ömrü boyunca aslâ yüz
akçe ( küçük gümü~~paralar) görmemi~~olan bu kimse, (Vezirin)
cömertli~inden bahsetme~i âdet edinir ve pek sevinirdi. Ayni
kimse, daha kendine tahsis edilen sermayeyi tahsil etmeden önce,
500 dinarl~ k bir serveti oldu~unu dikkate alarak, yüz dinar istikraz etme~e ve bununla at~n~n, techizat~n~n ve kendisinin seyahat
erzak~mn masraflar~n~~ kar~~lama~a karar verirdi. Borçlar~n~~ ödedikten sonra, geriye dört yüz dinar kalaca~~n~~ hesap ederdi ve
bu ümitle hiç yorulmadan para arkas~ndan ko~ard~, o kadar çok
ko~ard~~ ki, bu hususta, hattâ ~eyhlik ~erefini de unutur ve bir
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beylik, bir vergi tahsildarl~~~~mesle~i ö~renirdi. Herkes hiç bir
~eyden korkmad~~~~için, o (borçlu) nihayet, bu kendi alacakl~s~ndan kaçard~.
Bu kötü durum ve israf ~ n neticesi olarak, ekseni eyalet sakinleri, vatanlar~ ndan kaçt~ lar ve Garp eyaletlerinde yerle~tiler. Böylece ~ehirler ve köyler ~ss~zla~t~.„
Yukar~ da dercedilenlerle münasebeti dolay~ siyle, Bar Hebraaus'a zeyl yazan kimse taraf~ ndan bildirilen bilhassa karakteristik
bir hâdiseyi 63, burada aynen vermek yerinde olur: "Geyhâtâ'nun
(yemek) masas~~ için tek bir koyunu gütmekten de âciz olan Sadr
ud-Din saray~ n ia~esi idaresini Resid ud-Devle ad~ nda bir yahudiye tevdi etti. Bu yahudi, memuriyetine hararetle sar~ld~~ ve ~ahsi
servetinden büyük bir meblâ~~, on binlerce koyun ve öküzün i~tiras~ na yat~ rd~, bundan maada, kasaplar ve a~ç~lar tuttu. Bütün
bunlara mukabil, Sâhib-i Divân'in kendine her ay muayyen bir para tahsis etmesi ~art~ n~~ ko~tu, bu para ile masraflar~ n~~ kapatmay~~
umuyordu, zira devlet hazinesi bo~tu, Fakat Sâhi b-i Divân 'in,
muhtelif ey aletler varidat~ n~n kendisine verilmesi için yazd~~~~
B er ü t'lara ra~men, yahudi için, en ufak bir mebla~~bile toplamak mümkün olmam~~t~ . Kendisi, bu tarzda bütün servetini kaybetmi~~oldu~u ve bu suretle vecibelerini art~ k yerine getirme~e
muktedir olamad~~~~için, her ~eyi oldu~u gibi b~ rakt~~ ve kaçt~.„
~u halde, yokar~danberi zikredilen vak'alarla, bilhassa Vassâra
istinaden, Sadr ud-Din'in veya izz ud-Din Muhammed'in teklifi
üzerine husule gelen ve tatbik sahas~ na giren kâ~~t paran~ n ithâli
meselesi kâfi derecede anlat~lm~~~oluyor.
Mo~ol devri tarihçileri, bunlar aras~ nda bilhassa Re~id ud-Din
izahatlariyle bizde, Çine ait kâ~~t paran~n, Sadr ud-Din'in zaman~ ndan önce, yak~ n ~arka umumiyetle mechul imi~~gibi bir kanaat
uyand~ rabiliyorlard~ , öyle ki bunun neticesi olarak, bizim, ad~~
geçen Veziri ve muhitini, bu yenili~in hiç olmazsa Iran için, bir
dereceye kadar muhterii addetmemiz icabediyordu. Bu devreden
önceye ait yerli Çin kaynaklar~ n~n sükûtu ile, kuvvet bulmu~~
görünen böyle bir telâkki, Iran Mo~ol Imparatorlu~unun, Hâlâgâ
taraf~ndan filen kurulmas~ ndan itibaren, hâkimiyet sahas~ n~~ zaman
63

Bar Hebraeus'a zeyl yazan, ad~~ geçen eseri, S. 496.
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zaman garba do~ru oldukça ilerilere kadar uzatm~~~olan" ~arki
anavatanla daima pek s~k~~ ve pek canl~~münasebetlerde bulunmu~~
olmas~~65 gibi bir tek vâk~a ile k~ ymetini temamen kaybediyor.
Zira bu münasebetler esnas~nda, tabiatiyle kâ~~t para sistemi de
kâfi derecede ö~renilmi~tir 66.
Yukar~da zikredilen sebep dolay~ siyle, üstelik, ka~~t para sisteminin ~ ran'a ithalinin, takriben mevzuu bahis zemanlara tesadiif
eden 67 Poli seyahati ve ikameti ile her hangi bir suretle alâlcadar
bulunmu~~olabilece~i sabit fikri de k~ymetten temamen dü~üyor".
64 M. Polo (The book of Sir Marco Polo, ne~reden : H. Yul (H. Yule),
Londra, 1875, I, Sahife 196), Kubil4 imparatorlu~unun, Hoten ve bunun ~ark~ n.
da kin sahalar~~ ihtiva etti~ini bildiriyor. Bu hususta Bartold'un (Barthold), «Orta
Asya Türk Tarihi Hakk~ nda Dersler' (Almanca tercümesi, Sahife 187) adl~~ eserine- de bak.
65 Burada, ilk planda, hâmilleri, her ~eyden önce, ilhanner ~mparatorlu~unda yeni bir vatan ve zengin bir faaliyet sahas~~ bulmu~~olan birçok Orta ve
~arki Asya tüccarlar~~ telâkki edilebilecek olan, iran - ~ark ve ~ark - Iran mütekabil canl~~ ticaret münasebetlerini ( belki de bu, diplomatik icabattand~~ ! ) dü~ü-

nüyorum.
Dut a~ac~ n~ n kabuklar~ ndan imal edilen Çin ka~~ t paralar~ n~ n, XIV. asr~ n ba~lang~ c~ nda yazm~~~olan Ahmed ~ilab ad-D1n'in (1338 de ölmü~tür) ~ahadetine istinat ederek - ~slam âleminde ancak XIV. asr~ n ba~lang~c~ nda maliim oldu~u yolundaki ~. ~efes'in (Ch. Schefer) noktai nazar~ na, yukar~ da geçen ifadelerime göre, tabii i~tirak edemem, hattâ ~efer (Schefer), Garbi
aleminin muayyen sahalar~ n~~ nazar~~ itibara alm~~~olsa bile, görü~ü, bu
~efer (Ch. Schefer), Retakdirde dahi, bana sayan' kabul görünmemektedir.
lations des Musulmans avec les Chinois, «Centenaire de l'Ecole des Langues
oriantales» de münte~ir. Paris 1895, s. 17].
61 Bak; Yol (Yule) ad~~ geçen eseri, S. 35-38.
" Potiye (Pauthier), Seor Con Malkolm'un (Sir John Malcolm) «Gecshicte
Persiens» adl~~ eserinde geçen bu fikirlerini, bence tamamen hakl ~~ olarak, reddetmi~ tir (Geschichte Persiens, Leipzig, 1830, C. I, S. 281) ; Bak, Yul (Yule), ad~~ geçen
eseri, C. II, S. 429. Albay P. K. Kozlof (P. K. Kozlov), 1907-8 senelerinde yapt~~~~ilmi seyahatleri esnas~ nda, ~ark1 Türkistan'da Khara- Khoto'da, Kubilty
Han'~ n saltanat~~ zaman~ na ait (1260-1295) baz~~banknotlar bulmu~tur. Khara-Khoto'nun, ka~~t paran~ n yay~ lma sahas~ n~ n garbi hududunu te~kil etmedi~i,- yukar~ da serdedilen fikirlere göre- kabul edilebilir. Bu hususta V. Kotviç'in (V. Kotwicz)
Obrazcy assignacii Yuanskoi dinastii v Kitaje (lzvestija Imp. Russkago geograficeskago obscestva, XLV [1909], S. 474-477) adl ~~ makalesi ile A. Ivanof un,
(A. Ivanov) Bumaznoje obrascenije v Kitaje do XV. vjeka (Materialy po etnogra(ii Rossii II [SPB 1914], S. 9-14) adl~~ makalesine bak. Maalesef elime geçmeini~~olan son makale, 10-11 sahifelerde, Kozlof'un (Kozlov) «Mongolei u. Arndo»
Belleten: C. VI, F. 19
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Yaln~ z mahiyeti itibariyle zikredildi~i kadar yabanc~~her hangi
bir müesseseyi tan~ makla, onu tahakkuk ettirmek aras~nda, hele bütün
hayat~ nda bu kadar muhafazakâr olan ve ananeyi her ~eyin üstünde tutan ~arkl~ lar için, büyük bir mesafe vard~ r. Bu hal lay~k
oldu~u derecede nazar~~ itibare al~ n~ nca, fikrimce bizim tarihcilerin
~ üphesiz kendilerince uzun zemandan beri malC~m bir müessese,
ans~z~ n r&diM halini al~ verince, bir dereceye kadar yeni bir ~ey
addetmeleri (Novum) ve böyle hissetmeleri tamamen anla~~labilir
görünüyor.
TATBIKAT
Bununla beraber, Sahib D Iv â n, Ilhane teklifini arzetmeden
önce ( ihtimal Cumâze II, 693 ba~lang~c~ nda = 1294 senesi Nisan
sonu ve May~ s ba~lang~c~ ) bu hususa dair Emirlerinin baz~lariy le
isti~arede bulunmu~ tu 69. Vessâf'a göre, bunlar, yukar~da ad~~ geçmi~~olan mü~avir ve Vezir Mazaffer b. Muh. b. Âmid idi - bu sonuncu, bizim müellife, gerek vücutca ve gerekse ruhca, çirkinli~in
ve fesad~ n bir nümunesi olarak görünüyor - bunun (Amid'in) te~~
viki üzerine, Sadr ud-Dih bu te~ebbüse i~tirak etmi~ti 7°. T~pk~~
Büyük Han Imparatorlu ~ unda oldu~u gibi, Ilhaniler
I r a n'~~ n d a dahi, ka~~ t para madenin yerine geçecek ve madeni
para ise, toptan Ilha n'~ n hazinesine girecekti. Bununla, ticaretin
inki~af~n~ n, ve içtimai ahvalin umumi ~slahm~ n temin edilebilece~i
zannediliyordu ". Sadr ud-Dîn'in teklifi, Gegl~iitrfnun arzular~~ na,
pek tevafuk ediyordu. Zira, o, bu teklifte, her zaman ihtiyac~~ olan
muazzam meblag~, zahmetsizce tedarik etmek imkan~ n~~ görüyordu,
(St. Petersburg 1909) adl~~eserinin rusça ne~rinde de aynen verilmi~~bulunan bu
parçalar~ n üç «Reproduktion» unu ihtiva ediyor; fakat, 1925 senesinde V. Filhner (W. Filchner) taraf~ ndan ne~redilen Almanca tercümesinde, bu parçalar
yoktur.
" Re~td ud-Dtn, Viyana yazmas~ , fol., 245r, sat~ r: 8: c:c.-• ;--V‘~s.k._.2:
«.);)„.<
..!.,Xf; ve sat~ r 15.
70 Vassilf, ad~~geçen eseri, S.271 ; Mirhvând, ad~~ geçen eseri, S. 287; Hint
tabi S. 124 ve Hvândemir, ad~~ geçen eseri, S. 79 ; bur-~ da Muzaffer fena bir
tahsildar olarak gösterilmi~tir :
~s..,L~lk» ; Vassâf (ad~~ geçen eseri, ~. 268)' a
da bak; burada, vezirin mü~aviri olarak faaliyetine, k~ saca i~aret edilip geçihni~tir.
71 Vassaf (ad~~ geçen eseri, S. 273), Mirhvand (ad~~
geçen eseri, S. 287 ve
88, Hint tabi, S. 124), çok sadet haricine ç~ kan ifadelerinde, Muzaffer b. Amid,
vezire, kök~ t para sisteminin kabulünün, lüzum ve iyiliini anlat~ yor.

IRAN'DA KA~IT PARA

291

bu hususta daha mufassal malümat almak maksadtyle Büyük
Han~ n, kendi saray~ nda bulunan murahhas~~ Emir 131ildd Çingsâng'a
Hanbal~k saray~ n~~ uzun y~llar temsil etmi~~olan
müracaat etti
ve Re~id ad-Din taraf~ ndan Mogol tarihinin en iyi tan~y~c~s~~ olarak
takdim edilen '3 bu elçi, Büyük Han~ n mühüriyle (Ta mgâ) mür.)-) yerine Imparatorlu~un
hürlenmi~~olup, meskük para (
her taraf~ nda tedavül eden bir kü~~ ttan ibaret olan Ç a v'~ n mahiyeti hakk~ nda Geyhâtify~~ tenvir etti. Nakdin ise, imparatorluk
) oldu~unu ilâve etti. Ra~id udhazinesine akan Bâli ~~74( ‘,.^-)L.,
Din'in sözlerine göre, cömertli~ine, bütün dünyan~ n mal~~ yetmiyecek olan ~lhan, Emir Pr~ldd Çingsdng' ~n verdi~i bu izahat ile,
ümitlerinde kuvvetlenmi~~oldu~unu ve Sâhib Divâ n'~ n teklifine
muvafakat etti~ini bildirdi.
,S7ktür-N6yan'~ n Ç av sisteminin ihdas~ na kar~~~yapt~~~~itirazdan avdetinden sonra, hâkim
lar, - bu Emir, Geyhât~l' nun
mevkiini kaybetmi~ti, '5 fakat gine de Re~id ud-Din taraf~ndan
Emirlerin en nüfuzlusu olarak gösteriliyor 76 Sadr-i Cihân
taraf~ ndan sadece hotperestçe tahrikât olarak gösterildi ve bertaraf edildi: "~iktür 1\16ydn, altunu ( madeni para) sevdi~i için,
Ç a v'~~ yok etmek istiyor„".
~u halde, böylece kâ~~ t para sisteminin ihdas~~ için, ortada
hiç bir engel yoktu. Geyhdtrinun Yarl~~~n~ n inti~ar~~ üzerine, karar
alt~ na al~ nm~~~olan ~eyi, çabucak tatbikat sahas~ na intikal ettirmek
72 Vassâf (ad~~ geçen eseri, S. 272), .111trhvând (ad~~ geçen eseri, S. 279,
Hin~~ tabi, S. 124) ve Hvânde~ntr (ad~~ geçen eseri, S. 79) e göre, Sadr ud-Din,
teklifini, Emir Pidad Çingsâng ile anla~arak yap~ yor.
73 Dosson (D'Ohsson), ad~~ geçen eseri, IV, S. 350-60.
74 O zaman Çin'de, bundan maada, kf~~~ t ,t4 (bâli ~ )' in tedavül etti~ini, burada nazar~~ itibara almad~ k. Bu hususta E. Katrmer'in (E. Quatrmere)
«Histoire des Mongols» (S. 320, not 20) adl~~ eseriyle, H. Yul'un (H. Yule)
«Cathay and the way thither» (II, S. 196, notlar) adl ~~ eserlerinde verilen esasl~~
maliimata bak. ibn Batâtâ (Defremery-Sanguinetti tabi, IV, S. 260)' da Bali ~~
) ~eklinde geçiyor.
kelimesi «B âli ~ t» (
75 .~tIctür-Noyân Geyhâtifnun gaybubeti zaman~ nda, onun, mutlak salâhiyetli vekili idi, Geyl~(~ tü'nun, Rüm'dan avdetinden sonra art~ k yaln~ z M i r n~~ ir an
(G ~tralis~ne) Akbâkâ'n~ n yaveri (Adju(ant) oldu. Bak: Vassâf, ad~~ geçen

eseri, S. 260 ve 265.
76 Resid ud-Din, Viyana yazmas~ , fol., 245r : «t~%
77 Ayn~~ esere bak.
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üzre, Sadr ud-Din, Emir Akbülcd, Tagaçar, ve Tanui-O Inak'le
birlikte, 27 ~aban 693 (r= 23 Temmuz 1294 ), de, 19 Ramazanda
vas~ l oldu~u Tebriz'e haraket etti. Burada, büyük miktarda ka~~t
para haz~ rlatt~ lar ve ilk olarak, 19 ~evval 693 (=-=-- 13 Eylül 1294),
de tedavüle ç~ kard~lar 78. Ayni zamanda, bir emirname ne~redildi.
Buna göre, ka~~t paray~ , mübadele vas~ tas~~ olarak kabul etmeyen
herkes, derhal öldürülecekti". Vassâf'm tasvirine göre, Geyhâtifnun Yarl~~~ , nakdin (Sikke
Bargeld), iktisadi hayatta, her ne
suretle olursa olsun, kullan~lmas~ n~~ ~iddetle yasak ediyordu. Bundan mâda, ayn~~ Yan ~ k Ilhane ve derecesi pek yüksek Emirlere
mahsus olanlar müstesna, altun i~lemdi elbiselerin imlim~i, k~ ymetli
madenlerden kablar yap~lmas~ n~ , ve nihayet, umumiyetle altun ve
gümü~e ihtiyaç gösteren her san'at~ n icras~ n~~ menediyordu g".
Bu suretle zarar görecek olan esnafa, Ç a v ile tazminat verilecekti ve kazançlar~ na göre, alacaklar~~ tazminat~ n miktar~ n~, Valiler
tesbit edeceklerdi". Ecnebi memleketlerle ticaret yapan tüccarlar,
istisnai muameleye tabidilrer. Hazine bunlar~ n elinde bulunan
sikkeleri, Ç a v'la pe~inen de~i~tiriyordu 82.
~u halde, bu söylenenlerden, t~bk~~ Çin'de oldu~u gibi, maksad~ n hiç olmazsa, yaln~ z sikkeleri de~il, ayni zamanda mevcut
bütün k~ ymetli madenleri hazineye doldurmaktan ibaret oldu~u c'3
~iipheye mahal b~ rakmayacak ~ekilde tebarüz ediyor
78 VaSSC~ f (ad~~ geçen eseri, S. 274), Aftrhvünd (ad~~
geçen eseri, S. 290 ,
Hint tabi S. 125),ve Hvândemtr'e göre, Ç a v , zö'l-ka'de ay ~ nda Tebriz'de tedavüle ç~ kar~ ld~.
79 Mtrhvând'~ n (ad~~ geçen eseri, S: 291 ; Hint tabi, S. 125) ifadesinden,
ba~~kesmek suretiyle ölümün, mevzuubahs oldu ~u anla~~ l ~ yor. Bar Hebraeus'a
zeyl yazan (ad~~ geçen eseri, S. 497), ~öyle devam ediyor:
. ve elinde gümü~~
bulunup ta devlet memuruna teslim etmiyen ... ve buna kar~~ l~ k olarak ~av
(aynen böyle yaz~ l~ ) alm~ yan herkes, ölmelidir».
80 Vassüle, ad~~ geçen eseri, S. 272 ; Mtrhvünd, ad~~ geçen eseri, S. 290 ;
Hint tabi, S. 124 ve Hvündemtr, ad~~ geçen eseri, S. 79.
111
Vasst~ f, ad~~ geçen eseri, S. 273 ; Mtrhvand, ad~~ geçen eseri, S. 290 ;
Hint tabi, S. 125 ve Hvandemir, ad~~ geçen eseri, S. 80.
82 Vassdf, ad~~ geçen eseri, S. 273 ; Altrl~ vând, ad~~
geçen eseri, S. 290 ;
Hint tabi, S. 125 ve Hvünderntr, ad~~ geçen eseri, S. 80.
83 Bütün bu zikredilen maddelerin filen rnevkii icraya koymaga muvaffak
olunup olunamad~ g~~ ve ne derecede muuaffak olundu~u hakk~ nda maalesef hiç
bir ~ey bilmiyoruz.
84 Yul - Kordiye (Yule - Cordier), ad~~ geçen eseri, I, S. 425.

IRAN'DA KA~IT PARA

293

Yarl ~~ k'~n ihtiva etti~i maddelerin icra ve takibi hususuna,
Imparatorlu~un Irak-I Arap ve Irak-~~Acem sahalar~na,Diyar~bekir'e
Diyar Rebra, Musura, Mayyafarldn'e, Azerbaycan'a, Horasan'a,
Kirman ve ,S7raz'a s~ rf bu vazife ile tavzif edilmi~, Vassaf ve Mir
hvând taraf~ndan büyük Emirler (
) denen komiserler nezaret ediyordu". Vessâf taraf~ndan verilmi~~olub Ç av emisyonu
merkezleri olarak telakki edilebilecek olan bu sahalar~n çok sathi
bir tarzda tadad~ ndan da müsteban oluyor ki, Imparatorlu~un
baz~~ mühim k~s~mlar~~ Sadr-i Cihân'~n bu tecrübesinden masun
kal~yordu. Bu memleketler, her ~eyden önce Garpta Rüm ile baz~~
~imal ve ~ark sahalar~, ezciimle Mazenderan ve Vassdf ~n sayd~k'
memleketler aras~nda zikredilmi~~olmas~na ra~men, Horasan idi.
Bu memleketlerin bu tecrübeden masun kalmas~n~n sebebini, bir
taraftan merkezi idarenin iktidars~zl~~~nda, di~er taraftan da, ka~~t
para aksiyonunun ( Action ), bu uzak sahalara yay~lma& vakit
bulmadan önce, çabucak sona ermi~~olmas~nda aramak laz~md~ r.
Re~id
Gazan Hn tarihinde, bu söylediklerimiz hususunda
bize tipik (instructiv2) bir misal veriyor. Filhakika, bize, görünü~e
göre Mazenderan ve buna kom~u sahalara tavzif edilmi~~Ordâbâka
adl~~ Ç av komserinin, Simndn da Gâzdn'la kar~~la~mas~ n~~ bildiriyor. Orddbüka'n~ n beraberinde, bir kaç e~ek yükü Ç a v ile gerek
bunu beyaz ka~~ttan (
-,..15") imal etmek için lüzumlu alt
ve edevat~~ ve gerekse Devlet mühürünü yani Al'~~ (J-1-) da götürdü~ünü görüyoruz. Tam o s~rada Baydü'ya kar~~~sefere ç~kmak
üzere bulunan Gdzdn, Orddbr~ka'n~n bütün bu mal~n~n yak~lmas~ n~~
emreder, zira: "Demir ve silah bile dayanamad~ktan sonra, Mazenderan'~n a~~r~~ rutubetine ka~~t nas~l mukavemet edebilir„ 86.
" Vassf, ad~~ geçen eseri, S. 272; Affrhynd, ad~~ geçen eseri, S, 290;
Hint tabi, S. 124; H~~,Jndemir, (ad~~ geçen eseri, S. 80), sadece, vergi tahsildar~n~ n (
) tavzifinden bahsadiyor.
.1., T
:,1
86 Re~td ad-Dfn, folio, 270v :
J -~~ .9 .1,9... .1C‘S.. .51 Z> T ~.:+V J Jt:.
j Z91.9.5j‘..
~ j4i.
>y. J;ly- 41_pC-7 >.ü.15"
l;k1j
,5m1 C~V Iftm g•Li
Y. Hammer - Purg~tal'a (J. Hammer - Purgstall) göre, (ad~~ geçen eseri, C. I,
S. 405) burada mevzuubahs olan Gâzân de~il, bilâkis, Horasan'da bulunan Prens
Aghul idi. Hammer'in, bu haberi, hangi menbadan iktibas etmi~~oldu~unu, ~imdiye kadar tesbit etme~e muvaffak olamad~ m.
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Yukar~da adlar~~ say~lan sahalarda " kurulmu~~olan maliim
« 4;'aA• ler (Ç av han e, bankanot dairesi), Ç a v'~n imal (fabrication) ve ihrac~ na (&nission) yarayorlard~, buralarda, bankanotlar~n
imâlinde istimâl edilen bir çok amelelerden 88 ba~ka, idareci
(G&ant, administrateur), kâtip ve veznedar gibi bir çok ~ah~slar
çal~~~yordu. Bu i~~için sarfedilen meblâg, Vassâf'm bildirdi~ine
göre, pek ehemmiyetli miktarlara bâlig oldu 89. Mesela ~iraz'da,
Ç av i~ine, be~~Tüman yani 25000 dinar sarfedildi 9‘).
Resmt emirnamelerde (Ordonnance=-Erlass), halka, ka~~t paran~n muhassenat~~ (bb~Miction) tasvir ediliyordu. Çok mufassal
böyle bir emirname (Manifesto), Vassdf' dan ö~rendi~imize göre,
~iraz ~ehri için de isdar edildi. K~sacas~, içinde, Ç a v'~ n fakirlik
ve sefaleti ortadan kald~racak' ve zenginle fakir aras~nda fark~~
yok edece~i bildiriliyordu 91 . Geyhâtii ve Vezirine yaranmak üzere
a v'~n medhini terenniim eden ~airler de vard~. Vassdf, bize,
o zamandan kalma bu mahiyette bir k~t'ay~, bildiriyordu : "Ç av
dünyada tedavül etme~e muvaffak olursa, o takdirde Imparatorlu~un ihti~am~~ ebediyen devam edecektir„ 92.
Geyhâtii'nun ka~~t paras~, halis Çince olan "Ç a v„ ad~n~n da
gösterdi~i gibi, 93 ~arka aid örne~inin oldukça tam bir k~li~esi
87 Bak: Vassdf, ayn~~ yer; Mtrhydr~ d, Hint tab'~ , S. 124 ve Hydndemir,
ad~~ geçen eseri, S. 79: e )i L.4.0-Z va 33 »
88 Vassdf, ad~~ geçen eseri. S. 272 :
Mirhe~dnd, Hint tab'~ , S. 125.

.~.lk

4;5;" 3 Z/1 "<'-!... .» 31:»~•-‘C.,»;

89

Vassdf, ad~~geçen eseri, 272 ; Hvdndemtr, ad~~ geçen eseri, S. 80.

9°

Yaln~ z Vasstif da (ad~~ geçen eseri, S. 274).
Vassdf, ad~~ geçen eseri, S. 273. Bu manifeste'in hulasas~ , Mtrhe~dnd,

91

(ad~~ geçen eseri, S. 290, Hint tab'~, S. 125) de - nereden ald~~~ n~~ bildirmeksizin bulunmaktad~ r.
92 Vassdf, ad~~ geçen eseri, S. 273 ; Aftrhydnd, ad~~ geçen eseri, S. 290,
~ A-)
Hint tab'~, S. 125 ; Ha~dndemir, ad~~ geçen eseri, S. 80.
~~
z ~ ,.
L. Bu hususta Bar Hebraeus'a zeyl yazana (ad~~ geçen eseri S. 497)
e..»Jr
bak: And there was not a single maker of verses, who did not gibe at this act
and not a single singing man who did not string together poems and ditties and
admirable verses (aboutit).
93 Çince ~ekliyle Ch'a o 'nun irani yanl~~~ ~ekli «Çav» d~ r. (Bu sebepten,
Çince C It a o ~ekli, fikrimce, en do~ru bir tarzda, «Cilac~ » veya «Çal~» ~ekliyle
çevrilebir ve telaffuz edilebilir, yoksa «Çdv~» ~eklinde de~il). Ch 'a o ad~ , bu
~ekil alt~ nda, evvela, XII. asr~ n ortas~ nda Sung ve Kin sülâleleri zaman~ nda
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idi 94. Iran Ç a v'~n~n Vassdf taraf~ndan yap~lm~~~mufassal ve nisbeten kali' tasvirine sahip bulunmasayd~k bile Yuan sülâlesi zaman~nda tedavülde bulunan Çin ka~~t paras~n~~ mevzuubahis eden Çin
ve Avrupa menbalar~ndan, 96 bu ka~~t paran~n ehemmiyet ve mahiyeti hakk~nda kolayca ve oldukça do~ru bir fikir edinebilirdik 97.
VassâT dan 98 maada, bizim, verdi~i k~ymetli malümattan
meydana ç~ kan ve Oktay'dan itibaren Mo~ollar'da da kullan~ lan kag~t paraya
verilmi~~bir isimdir. Bak: Biyo (Biot), J. A, seri: 3 C. IV, S. 247 ve 441 ; E.
Katrmer (E. Quatremere), «Notices et Extraits» de, C. XIV, 1843, S, 508 ve
T. F. Karter (Th. F. Carter), ad~~ geçen eseri, S. 238, not 10.
94 Re~ td ud-Dtn, Vassilf, Hamd-All~ih Kazvtnt, Mtrhviind ve MAndemtr'deki ifadeler böyle. Buna mukabil, Bar Hebraeus'a zeyl yazan kimsenin, bunun
Çin men~einden geldi~i hakk~ nda hiç bir ~ey bilmedi~i görünüyor; zira ona göre, bu ka~~t para Sadr ud-Din'in bir ke~finden ibarettir.
Vassf, ad~~ geçen eseri, S. 272 ; buna istinaden, Mtrl~vi5nd, ad~~ geçen
eseri, S, 289 ve ~nde~ntr, ad~~ geçen eseri, S. 80.
% Çine ait ka~~t paray~~mevzuubahs eden veyahut sadece zikredip geçen
Mo~ol devrine ait avrupa'i ve gayri islami eserler kronoloji s~ ras~ na göre ~unlard~ r: Vilhelm f. Rubrik'in (Wilhelm v. Rubrik) seyahat raporu (1253-55), Fr. Rt~~
(Fr. Riesch) tercümesi, Veröffentl. d. Forschungsinst. f. vergi. Religionsgesch. a.
d. Universitat Leipzig (Leipzig Üniversitesinde mukayeseli din tarihine ait tetkikat enstitüsü ne~riyat~~ içinde) R. II, H. 13, S. 230 ; Marko Polo (Marco Polo),
burada evvelce zikredilmi~~olan Potiye (Pouthier) ve Yu/-Kordiye (Yule Cordier)
tab'~~ve tercümesinden ba~ka, H. Lemke taraf ~ ndan yap~ lm~~~Almanca tercümesi, S. 266 ve 269; Odorico de Pordenone (1320-30), <Cathay and the way thither»
adl~~ H. Yule'ye ait eserin içindeki tercüme, C. II, S. 196 ve Hakluyt Society,
seri: 2, C. XXXIII ; Jourdain Catalani de Severac : «Mirabilia descripta», H.
Cordier taraf~ ndan ne~redilmi~~metin ve tercümesi, Paris, 1925, S. 90 ; Francisco
adl~~ eserinin içinde,
Balducci Pegolotti (134 da), Yul'un (Yule) Cathay
C. III, S. 154-155, bu hususta, E. Friedmann'~ n ~u mükemmel makalesine bak:
"Der mittelalterliche Welthandel v. Florenz nach F. B. Pegolotti» (F. B. Pegolotti'ye göre Ortazamanda Filoransa dünya ticareti), Abhandl. d. K. K. Geographischen Geschichte in Wien'de ne~ retmi~tir, C. X, No. 1, 1912, S. 19-21 ;
Jean de Cora (ölümü, 1346): «Estat et la Governance de Grand Khan de Cathay»,
J A., de (C. VI, 1830, S. 97-72) Jaquet taraf ~ ndan yap~ lm~~~ne~ri. Haython v.
Gorhigos, F. A. Kravze'nin, (F. A. Crause) 'Das Mongolenreich in der Darstellung des Armaniers Haython» ( --- ermeni Haython'un eserinde Mogol Imparatorlu~u) ad~~ ile Ostasiat. Zeitschrift (~ark"' Asya Mecmuas~ , 1920, S. 247) de
ç~ kan makalesindeki metin ve tercümesi.
97 P. Kozlof'un (P. Kozlov) Khara-Khoto'da buldu~u a~a~~da zikredilecek
olan ka~~ t paralar, verilen bu malamat~ n tamamen itimada ~ayan oldu~unu tekit etmi~lerdir.
98 Restd ud-Din'de, bu hususa dair hiç bir ~ey bulunmamaktad~ r. Çin'e
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dolay~~ medyunu ~ükran oldu~umuz biricik emin menba olan
Bar Hebraeus kuroni~inin devam~, Iran Mogol devri tarihi
ve medeniyeti (Gerittung) için münaka~a götürrnez derecede büyük
k~ymetine ra~men, umumiyetle bu hususta kuvvetli istintaçlara
esas olam~yacak kadar çok umumi ve fakir kalmaktad~ r.
Ka~~t paran~n, daha Miladi 9 uncu as~ rda Orta Imparatorlukta
Reiche der Mitte), tedavül halinde bulundu~u tarihen sabittir °9.
Bu zamandan Mo~ol devrine kadar, ka~~t paran~n, orada daima
bir meydana ç~ kup bir kayboldu~unu görüyoruz w°. Gerek cömertli~i, ve gerekse adaleti ile me~hur olan, Çingiz-Han'~n en küçük
o~lu Oktaykaan (1227-1248), 1236 senesinde, Mogol hükümdarlar~~
aras~nda ilk defa olmak üzere, ~umulû itibariyle nisbeten mahdut
ka~~t para ihrac~ na karar vermi~ti m. Zaman~nda Sung Cenubi Çin
Imparatorlu~unun da ilhak~~ ile Im?azatorlu~un, en büyük vüs'at
ve kudrete eri~ti~i, fakat ayni zamanda medeni ve iktisadi bak~mait ka~~t para hakk~ nda nisbeten daha mufassal maliimat veren ishirn miiellifleri.
ancak XIV. as~ rda meydana ç~ karlar. Bunlar da ~u kimselerdir: ~ihab ud-Din
il-'0mert (ölümü: 1338) «Mesitlik ul.Ebiir fi memâlik il-Emser, adl~~ eserinin,
E. Kat~mer (E. Quatremere) taraf~ ndan, «Notices et Extraisz, (C. XIII, 1838, S.
223)' de yap~ lan k~ smi metin ve tercüme ne~ri ve ~. ~efer'in (Ch. Schefer)
«Centenaire de l'Ecole des Langues orientales vivantes« (Paris, 1895, S. 17 ve
müteakip sahifeler) de ç~ kan «Relations des Musulmans avec tes Chinois» adl~~
makalesindeki metin; ~bn Bati.itd, C. Defremeri (C. Defremery) ve B. R. Sanginetti (B. R. Sanguinetti) taraf~ ndan ne~redilrni~~metin ve terciimesi, Paris,
1853, S. 257-58 ve H. v. Metk taraf~ndan yap~ lm~~~Almanca terciimesi, S. 417);
Makrizt (S. d6 Sasi (S. de Sacy)' nin Chrestomatie arabe, I., S. 150-151 adl~~
eserinde); 'Abd ar-Razzök ts-Semerkandt (« Matla us-Sa'deyn ve Mecma'
ul-Bahreyn» de ve Firi~te'~ n «Geschichte Indiens» adl~~ eserinde). Katrmer'in (Quatremere) «Notices et Extraits ...» de C. XIV, 1843, S. 333, 417, 503.
" Bak: J. Klaprot (J: Klaproth) J A, birinci seri, S. 260; Biyo (Biot), ad~~
geçen eseri, S. 125 ve müteakip sahifeler ; W. Vissering, «On Chines Curreney»
Leiden, 1877 ; Yul - Kordiye (Yule Cordier), ad~~ geçen eseri, C. 1, S. 426; St. Balâsz, MSOS, XXXV (1932) S. 33 ve müteakip; Carter, ad~~ geçen eseri,
S. 70-81.
1" J. Klaprot (J. Klaprofh), ad~~ geçen eseri, S. 260-264 ; Biyo (Biot), ad~~
geçen eseri, S. 125-141 ve S. 207-252 ; buna istinaden, Ya! - Kordiye (Yule-Cordier) (ad~~ geçen eseri, S. 426-427,
lot J. Klaprot (J. Klaproth), ad~~ geçen eseri, S. 265), Oktay'~ n k ~ t paras~~
hakk~ nda hiç bir ~ey bilmiyor. O, Kubility'l, bu müessesenin Mogol rehberi olarak gösteriyor. Buna mukabil, Bigo (Biot), (ad~~ geçen eseri, S. 441) ve Karter
<Carter) (ad~~ geçen eseri, S. 75r e bak.
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dan da altun devrinde bulundu~u üçüncü halefi büyük Kubildy
(1260-1294), selefinin misalini takibetmi~~ve uzun saltanat senelerinin seyri esnas~nda bu hususta onu kat kat geçmi~ti. 3 den az
olmayan büyük ka~~t emisyonu hakk~nda (1260, 1276 ve 1286 senelerinde) Kroniklerin mufassalan malâmat verdiklerini biliyoruz ".
Malfim oldu~u üzere Marko Polo (Marco Polo), Kubilay'~n saltanat~n~n daha en parlak zaman~nda Ç a v'~~ tan~m~~, bize, bu zaman~n
bütün Avrupa seyyahlar~ndan daha pek çok k~ymetli, fakat bu
müessese hakk~nda inkâr edilemiyecek derecede büyük hayrete
dü~üren tasvirler b~rakm~~t~r ". Ç a v'~n garpta, Iran'da k~sa bir
zamana münhas~r (episodique) hâkimiyetinin, niçin Ma~ko Polo'nun
( Marco Polo) buradaki ikametiyle münasebettar addetmek te~ebbilsiinde bulundu~unun bir sebebini de, ezcümle bunda görmek
laz~md~r ".
Gayhdtü-Han'~n kAgit paras~ (papier-monnaie), kenar~na Çince
baz~~ sözler yaz~lm~~~olan uzunlamas~na bir bilet ~eklinde idi".
üst k~s~mda, her iki tarafta, - Imparatorlu~un müslüman halk~na
bir cemile (Konzession) olmak üzere- Kelime-i ~ehadet : J
ve bunun alt~nda, ya Mo~ol Tibet Bah ~ i' leri ve yahut K a rdlar taraf~ndan ta~~nan Geyhâtti'nun irencin Dürci ad~~
(manas~~ : "k~ymetli mücevher,, = Kostbarer Edelstion ve yahut
"k~ymetli ask, = Kostbares Scepter) bulunuyordu." Malüm oldu~u
102 Bak: Biyo (Biot), ad~~ geçen eseri, S. 442-445. Pot (ye (Pauthier), Kubilily'~ n saltanat~~ esnas~nda yap~ lan klig~ t para emisyonunun bir fihristini vermi~tir; bak: Yul - Kordige (Yule - Cordier), ad~~geçen eseri, C. I, S. 426.
103 Bak: Yul Kordiye (Yule - Cordier), ad~~ geçen eseri, S. 423-425.
Yukar~ da söylenenlere bak.
«Kenar~ nda» ( ek..
) sözü, yaln~z, Vaszaf (ad~~ geçen eseri, S. 272)
ve Mirhvând'da (Hint tab'~, S. 125) geçmektedir ve HvdndemIr (ad~~ geçen eseri,
; banknotlar~~ Kozlof un
S.80) sadece ~unlar~~ söylüyor:'
•c•-1.9" ~~
104

105

(Kozlov) ke~fettilclerinde rastlad~ g~ rn~ za mii~abih, tezyinat Brodür'lerinin çevrelemi~~olmas~, bence, pek muhterneldir ; bak: Kozlof (Kozlov), ad~~ geçen eseri,
S. 122 ve 123 ve V. Kot viç (V. Kotwicz), ad~~ geçen eseri, S. 475. Buna mü~abih tezyinat Brodiirleri, banknot vazifesini 'gören, bak~r levhalarda (bak: J. Mulli
assignats de 1214, To'ung Pao, C. XXXIII, Kitap 2,
(J. Mullie) Une planche
1937, S. 156) ve daha sonra, Yul (Yule) (ad~~ geçen eseri, C. I, S. 424) ve reproduise edilmi~~Ming devri. (XIV as~r) banknotlar~nda (Geldnote) da bulunmaktad~r.
106 Iren Cin Durctnin (Re~id ud-Din, Viyana yazmas~ , fol., 242v ; Affrhvâncl,
ad~~geçen eseri, S. 289, Hint tab'~ , S. 125 ; 1-1v&~ dendr, ad~~ geçen eseri, S. 80 de
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üzere ayni ada, Geyhdtifnun sikkelerinde de tesadiif ediyoruz
Bankanotun ortas~ nda bulunan bir daire (Orbiculaire) içinde" bankanotun rakamlarla k~ ymeti okunabiliyordu ve bunun alt~nda ~u
sözler yaz~lm~~~bulunuyordu:"
"P ad i ~ a h-~~ Cihan, bu mübarek ka~~t paray~~ (11)t---_91;-), 693
(1294) senesinde imparatorlukta tedavüle ç~ kard~. Bunu, taklit eden
veya üzerinde bir de~i~tirme yapan kimse, kar~s~~ ve çocu~uyla
birlikte öldürülecek ve mal~, devlet taraf~ndan müsadere edilecektir„ 110. Bar Hebraeus' a zeyl yazan kimse, di~er tarihçilerden
bu ~ekilde geçmektedir ; Vass4, ad~~ geçen eseri, S. 260, 272 de: • ~~js>
~eklindedir), .k~ ymetli mücevher .> mânas~ na gelen Tibetçe «rintschen do-rdje»
ile ayn~~ oldu~unu, ilk defa E. Burnuf (E. Burnouf), do~ru olarak tan~ m~~t~ r.
Bak : F. dö Solsi (F. de Saulcy), "Sur quelques points de la numismatique orientale», J A, seri: 3, XIII., S. 131-132. Kovaleski ve Popof (Kowaleski ve Popow)'a istinad eden F. Erdmann'a göre, «Edelstein - mücevher. yerine, «sceptre,
force» kelimeleri ile de tercüme edilebilir. Bak: J A, seri : 4, Il, S. 297 ve E.
Druvin (E. Drouin): «Notices sur les monnaies mongoles» JA, seri: 9, VII, S.
524. Ergün'un dahi bu ad~~ ta~~ mas~~ dikkate ~ayand~ r ; bak: Druvin (Drouin),
ad~~ geçen eseri, S. 525. Vassg., bu ismin -Hammer - Purgstal (Hammer - Purgstall) (ad~~ geçen eser, C. I, S. 428) ve buna istinaden Hovars' ~ n (Howorth) (ad~~
geçen eseri, C. III, S. 357) görmek istedi~i gibi - Çince (Uygurca) oldu~unu
hiç bir yerde iddia etmiyor. Onlar~ n bu hatas~ , Vassr5f ~ n (ad~~ geçen eseri, S. 260)
~u ifadesinden
ç~ km~~~olacak: .A.L. ‘3,4. L.S% Z~t'.-1-,.‘ ri; 4.--"~f,5L.U"-;" • • • >>
~~•,•:—!..". ->
s,••
.r. ->) .kf 3
4.3 r l.p 3 Re~id ud-Dtn'e göre (Viyana
yazmas~ , fol., 242v) Geykiti~'nun bu ad~ n~ , Bah~rler, Affrhvnd ve Hv&zdemtr'e
göre ise, Çin Kan~ lar~~ (voyant - - Seher) kullan~ yorlard~ . Bu ad, herhalde, Mo~ol
murabba yaz~ s~ ndan ziyade, Arap yaz~ siyle yaz~ l~ yordu.
Bak: Leyn Pol (Lane -Poole) ve E. D,-uvin (E. Drouin), ad~~ geçen eser.
Vassiif, ad~~ geçen eseri, S. 272; Aftrhv<Ind, ad~~ geçen eseri, S. 289,
Hint tab'~ , S. 125; Hviindemtr, ad~~ geçen eseri, S. 80. VassAf ve Altrhaulnd'a
göre, banknotun k~ ymeti, onun tam merkezinin d~~~ nda yaz~ lm~~~bulunuyordu.
107

108

~, C-A: 3 1.1 CJ i•;- 9 .

Mtrhvilnd (ad~~ geçen eseri, S. 289; Hint tab'~~ S. 126) ve livdemir'e
(ad~~ geçen eseri, S. 80) göre, ~u sözler, banknotlar~ n üzerinde okunan sözlerin
ancak hülâsas~ n~~ te~kil ederler:
Z~i
• • .<-; -1»
109

Vassq., ad~~ geçen eseri, S. 272:
j> 3> .51
›y. ,r..1 Un.;-

110

73..9-"
4.5»....1
Jt•

c-k-

~..

eL; J)

:_pg4

.41

; 19 't;1••..P 3 •

J1
j>

>jy3 • •
-1"

j4
~k›.5 ç.L

.011,

,j .~.JE

s~~;

-1;)? J
1..1 • L;•-f'. ,j'..J.77 J J,
•!21,"
‘-).!b•
Afirhydnd (ad~~ geçen nseri, S. 289) ve Hvandemtr (ad~~ geçen eser
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farkl~~ olarak, bize banknotun (billet de banque) k~rm~z~~ bir da m g a ~~~~ (Aufdruck) ta~~d~~~n~~ bildiriyor. Islam müellifleri taraf~ ndan
zikredilen daire ile alakas~~ olm~y an bu k~rm~z~~ damga, o zamanki
hükümdarlara verilen Y ade (ye~im)' den mamül devlet mührünün, yani (
A
• I 'in bir kopyesini te~kil etmektedir "2. Malüm
oldu~u üzere, Geyhdtifdan Gdzdn'a devredilmi~~olan ve ka~~t para imâline yarayan alet aras~ nda, A 1 da bulunuyordu. Bu mührün,
daima bilhassa damgalamak için i~e yarad~~~~kabul olunabilir.
Banknotun arka taraf~ n~ n da, ayn~~ tarzda m~~ veyahut da, metin itibariyle pek k~salt~ lm~~~olarak m~~ bas~ld~ k' - ki bu pek muhtemeldir - ve üzerine P. Kozlof (P. Kozlov) taraf~ndan ke~fedilmi~~
olan banknotlar~ n üzerinde oldu~u gibi, di~er bir resmi mühür
basmak âdetinin 113 mevcut olup olmad~~~~hakk~nda, menbalar~m~z,
maalesef, bir ~ey bildirmiyorlar, fakat bu hususta - ba~ka sahalarda, mesela idari i~lerdeki âdetleri 114 dikkate alarak - bir netice
ç~karmak tamamen mümkün olacakt~ r.
S. 80)' e de bak. Gerek P. Kozlof (P. Kozlov) taraf ~ ndan ke~fedilmi~~banknotlarda ve gerekse L Mulli (i. Mullie) taraf~ ndan tasvir edilen bak~ r levhalar üzerinde, kalpazan, ölümle, bir daha vukuunda, ba~~kesmek suretiyle ölümle tehdit
ediliyor. Fakat kü~~t para mensuplar~~ ölüm cezas~ ndan daima istisna ediliyordu;
~u halde, ceza ölçüsü, ~ark'ta, Iran'dakinden pek daha yumu~akt~ • Bak: V.
Kotvtç (V. Kotwicz), ad~~ geçen eseri, S. 476 ; ~. Mulli (I. Mullie), ad~~ geçen eseri.
S. 156.
III Bar Hebraeus'a zeyl yazan, ad~~ geçen eseri. S. 497 ; P. Kozlof (P.
Kozlov), (ad~~ geçen eseri, S. 122, 123) taraf ~ ndan ke~fedilmi~~ki~~t paralar üzerindeki siyah ve k~ rm~ z~~ damgalara bak; gene P. Kotviç (P. Kotwicz). e de bak:
ad~~ geçen eseri, S. 156.
112 Elimizde bulunan Mo~ol mühür damgalar~ , kâmilen ~akuli ~ekiller arzediyor ve tamamen çok stilize edilmi~~ Çin yaz~~ i~aretleriyle örtülüdür. Ekseriya
cinabre k~ rm~ z~ st (zinnoberrot) renginde bas~ lm~~t~ r. Yul-Kordiye (Yule-Cordier),
ad~~ geçen eseri, S. 424 e de bak. Re~td ud-Dtn'in Gitzün Tarihi adl~~ eserinden
(Paris Milli Kütüphanesi yazmas~ , No. 254, fol., 226v) Nevritz'un ricas~~ üzerine,
(Giizem'~ n Bilyd~l'ya muzafferiyetinden sonra), ~imdiye kadar dört kö~eli olan
Altamg a'n~ n ~imdi daire ~eklinde imal edildi~ini ve Allah ve Peygamber'in adlariyle süslendi~ini ö~reniyoruz.
113 Ilhannere ait mühürlerin muhtelif ~ekilleri ve kullan~ l~~~tarzlar~~ hakk~ nda, Dosson'un (D'Ohsson) (ad~~ geçen eseri, C. IV, S. 411) Re~td ud-DIn'den
iktibas etmi~~oldu~u malümata bak. (Her ne kadar burada söylenenler. Gthr/n'~ n
zaman~ na aitse de, umumiyetle seleflertnin zaman~~için de muteber addedilebilir).
114 Bak Dosson (D'Ohsson), ad~~ geçen eseri, C. IV, S. 410 ve müteakip
sahifeler.
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Nihayet, Bar Hebraus'a zeyl yazan kimse, banknotun, materiyal itibariyle, P api rus ka~~d~ ndan oldu~unu iddia ediyor 115,
buna mukabil, Vassâf, Resid
Mirhvând, Hvândemir daima
sadece ka~~ttan bahsediyorlar. ' Bundan, mevz~mbahs ka~~d~ n
cinsi hakk~ nda bir istintaçta bulunmak istemek, tabiatiyle imkans~zd~ r. Malüm oldu~u üzere, yerli ka~~d~ n imali, Milattan sonra
VIII, as~ rda m islam aleminin, orta (Mitte) lmparatorlukla ilk temas~ n~ n bir semeresidir. Bu andan itibaren, imalinde, umumiyetle,
keten ve kenevir lifleri kullan~l~ rd~.118 Fakat bundan maada, ka~~t
dudu a~ac~in~ n 119 (Broussonetia Papyrifera) kabu~undan ve ihti115 Bar Hebraeus'a zeyl yazan, ad~~ geçen eseri, S. 496; müellifin, 3 as~ rdan fazla bir müddettenberi, yaz~~ maddesi olarak istimalden sak~ t olmu~~olan
Papirus
nazar~~ itibara alm~~~olabilmesi, tabiatiyle tamamen imkans~ zdt.
116

Rezfd ucl-Din (fol., 276v) «
:k4V" , den babsediyor ; kendisinin bu kelimeleri söylerken, muayyen bir ka~~t nev'ini nazar itibara alm~~~olup olmad~~~~
çok güphelidir.
117 Bak: A. F. R. Hoernle, Who was the Invantor of Rag Paper ? (Journal
of Royal Asiatic Society), 1903, S. 663 ve müteakip sahifeler ve F. Hirt (F.
Hirth), Chinese Studien, S. 270. Çin'e ait bir ithalat maddesi olmak itibariyle,
ka~~t, ~ üphesiz daha Sasanner zaman ~ nda iran'ca malümdu. Bak: B. Lavfer
(B. Laufer), Sino-lranica, ~ikago, 1919, S. 559.
113 Keten ve kenevir liflerinden mamül ka~~ t, malüm oldu~u üzere, Milattan sonra 100 y~ llar~ nda Tsai-Lun'un ke~fi telâkki edilir. Bak: F. Hirt (F. Hirth),
Toung Pao, birinci seri, birinci cilt, S. 10 ; O. Franke, Geschichte d. chin. Reiches, Berlin, 1930, I., S. 414 ve Karter (Th. F. Carter), The lnvention of printing in China and Ist Spread Westward, New York, Columbia University Press,
1925, S. 2). Ka~~ d~ n, bundan biraz sonra Garb'a do~ru yol al~~], ~u son on senelerde, Sven Hedin, Sar Orel ~tagn (Sir Aurel Stein), A. f. Lakok (A. v.
Lecoq) v.s. taraf~ ndan Orta Asya'da yap~ lan ke~if lerde gösterilmi~tir. Bu hususta
bak: Karter (Carter), ad~~ geçen eseri, S. 96-97, ve bundan ',a~ka, 1. v. Vizner
(I. v. Wiesner) ile I. v. Karabacek tetkiklerine istinaden, Arap ve Türkistan ka~~tlar~ n~ n en eski terkibi (combinaison, Zusammensetzung) ve paçavra ka~:d~ n~ n
Çin'e ait men~ei hakk~ nda verdi~i tafsilata bak, ad~~ geçen eseri, S. 4-6; gene
bak: L v. Vizner (I. v. Wiesner), Die Rohstoffe des Pflanzenreiches, C. I, 8. A,
S. 680 ve müteakip sahifeler.
119 F. Hirein (Hirth), iran'ca 'ka~~t » kelimesi
Çin'ce Ku-chi kelimesi
yani kag~ d dudu a~ac~ ndan mamul ka~~dla bir ve ayn~~ addetmesinden [identifizierung = identification] (Hirt ad~~ geçen eseri, S. 12), ezcümle iranl~ lar~ n
dahi, hiç olmazsa ba~lang~ çta, ka~~t imalinde ayn~~ maddeyi kulland~~~ n~ n
belirdi~i görünüyor. ilk islam ka~id~ n~ n «otlar» dan ve «nebatlar»dan imal edildi~i hakk~ ndaki
Kitab-ül-Fihrist (1. c, 21)' in [MPER, II-III S. 114 deki
J. V. karabacek' e göre zikredilmi~tir.] ifadesi de buna delil addedilebilir, daha
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mal, men~ei Uzak ~ark olan Mor us alba (Iranca : ,--,i)tdan°2°
ve Iran'da yeti~en 121 Morus Ni gr a 'dan da imal edilirdi. Mo~ol
devrinde, Iran d~~~~banknotlar, tamamen, ham maddesini yukar~da
bahsedilen a~aç kabu~u 122 te~kil eden ka~~ttan imal edildi~i için,
hele Çin'e ait nümunesine pek fazla benzeyi~i de - bu iki ka~~t
paran~n yekdi~eriyle mukayesesi ba~ka bir yerde yap~lm~~t~~- nazar~~ dikkate al~n~ nca, Iran ka~~t paras~n~n imalinde de ayn~~men~eden gelen (a~aç kabu~undan) ka~~d~n kullan~lm~~~oldu~u büyük
bir ihtimalle kabul edilebilir. Mevzuubahs nebatt ka~~d~n imali,
- Mo~ol devri esnas~ nda bu imalat durmu~~oldu~u takdirde - bu
esnada ~üphesiz fevkalade incelmi~~olan Uzak ~ark imalat tarz~ndan yeniden iktibas edilebilirdi. Tebriz nev'i 123
,j~= Tebrizer Spezialitüt) ve (
) hatâyt diye gösterilen ka~~tlar, - ki
bu iki nevi ka~~t, ~ark'tan iktibas edilmi~lerdi - k~smen, belki yukar~da bahsedilen nebattan haz~rlanan yaz~~ materiyal~~ ka~~tlar~n~~
te~kil ediyordu. Bu banknotlar~n, s~rf bu zikredilen nebati ka~~tlardan imal edilip edilmedi~i hakk~nda kat't bir ~ey söylemek ~iipmuahhar zamanlar için maalesef her hangi bir literatür indication'u olmad~~~~gibi
bu hususta iyi bir tetkik te yoktur; B. Lavfer'e (B. Laufer) (ad~~ geçen eseri, sayfa
557) bak: Burada mühim sebeblerle «kag~ d» kelimesinin Çin men~ei aleyhine fikirler serd ediyor. Bankanotun, do~rudan do~ruyakâ~~d dudu kabu~undan
(Papiermanibeerbast) imalinin sebebini ihtimal bu yaz~~ maddesinin, s~ k, bununla
beraber lifli dokunmu~~olmas~ , uzun lifli olu~u ve kuma~~gibi e~ilip bükülebilmesi gibi karakteristik meziyetlerinde aramal~ d~ r. hak: Vizner (i, V. Wiesner),
ad~~geçen eseri, s. 669.
120 Iran'da a~ac kabu~undan imal edilen ka~~d~ n, bu memlekette çok iyi
yeti~en Morus alba'dan imal edilip edilmedi~i katiyetle tesbit edilemiyor. Çinde
her halde bu a~actan imal edilen ka~~ d t~ pk~~ Broussonetia papyrifera kabu~undan
dan haz~ rlanan ka~~d gibi, ka~~d para imalinde kullan~ l~ yordu. bak. Yul-Kordiye
(Yule-Gordier), ad~~ geçen eseri, T. s. 430; Kordiye (Cordier), Notes et addenda s. 70 ve B. Lavfer (B. Laufer), ad~~ geçen eseri, s. 582.
121
A. Engler (Syllabus und Pflanzenfamilin A. 7, Berlin, 1912, S.
165) ve Vizner'e ( J. V. Wiesner) (ad~~ geçen eseri, S. 454) göre, Morus
Nigra ~randa yurd tutmustur. Bu a~ac~ n kabu~unun, ~ark'. Türkistanda oldu~u
gibi (bak: Vizner [J. V. Wiesner], Mikroskop. Untersuchungen alter ostturkest.
Papaiere S. 9) burada da, kag~ d imalinde kullan~ lup kullanilmad~~~~henüz isbat
edilememi~tir,
122 Bak : Yul-kordiye (Yule-Cordier), ad~~ geçen eseri, S. 430 ve Cordier,
ad~~ geçen eseri, S. 70.
123 Bak : J. V. Karabacek, MPER, II-Il!, S. 127.
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hesiz, imkans~ zd~ r. Vassâf ~ n eserinin "4, bütün mevcut ka~~tlar,
Çay imalinde kullan~ ld~~~~için, ~iraz'da ölüm tehdidi alt~ nda bile
bir tek ka~~t bulunamad~~~ n~~ bildiren bir yerinden, hiç bir muayyen nev'in tercih edilmedi~i kanaatine var~labilir. Kald~~ ki görünü~e göre, Mo~ol devrinde kurulmu~~olan ~iraz ka~~t Sanayii,
münhas~ ran, nebati ka~~t imalâtiyle i~tigal ediyordu.
Iran ka~~t paralar~ n~ n k~ ymet basamaklar~~ hakk~ nda, menbalar~m~zdan baz~ lar~~ maiümat veriyor, fakat bunlardan ancak Vassdf ~ n
ifadesi itimada ~ayan görünüyor. Bu tarihçiye göre, banknotlar,
yar~m dirhemden ba~l~ yarak 10 dinara kadar yükseliyordu 125. Halbuki Bar Hebreaus'a zeyl yazana kimse, en a~a~~~ k~ymet olarak,
bir dinar~~ veriyor. 126 Banknot k~ymetlerinin, 1 ile 10 dirhem aras~ nda de~i~ti~i hakk~ ndaki Mirhydnd ve Hvândemir'in ifadeleri
de, ~üphesiz, do~ru de~ildir '".
Geyhdtü'nun ka~~t paras~ n~ n tecrübevi (experimentelle) ve k~sa
bir zamana münhas~ r oldu~u (episodique) karakterini, banknot ihracinin bu kadar a~a~~~k~ymete münhas~ r kalmas~~ vak~as~ ndan daha
fazla hiç bir ~ey ayd~ nlatamaz.
Çin'de oldu~u gibi, Iran'da da, eskimi~~ka~~t para sahipleri,
itibari k~ymetinden 0/0 10 tenziliyle, Çavhane'den yenisiyle de~i~tirebilirlerdi "s. Kubildy Imparatorlu~unda mutat olanla mukayese
edilince 129, oldukça yüksek görülen bu iskonto, zikredilen müessese (Çavhane) vas~ tasiyle devlet hazinesine giriyordu.
Iran'da ka~~t paran~ n nas~l imal edildi~i hakk~ nda, maalesef,
124 Vassilf (ad~~ geçen eseri, S. 274), ~iraz'da 40 nevi kâg~ d~ n elde
dola~makta (Cireule) oldu~undan bahsediyor, fakat bunu ancak mecazi (figure)
manada anlamak lâz~ md~ r.
128 Vassâf, ad~~ geçen eseri, S. 272.
126 Bar Hebraeus'a zeyl yazan, ad ~~ geçen eseri, S. 497.
127 Mirhvand, ad~~ geçen eseri, S. 289. Hind tab'~ , S. 125 ve Hvânclemir,
ad~~ geçen eseri, S. 80.
128 Yaln~ z Vassf ~ n ad~~ geçen (S. 273) eserinde,
129 Marko Polo (Marco Polo) Büyük Han'~ n imparatorlu~unda eskimi~~kâ~~d
paralar~ n yenileriyle de~i~tirildi~ i esnada mutad olan k~ rd~ rman~ n yüzde 3
o!du~unu bildiriyor, ~üphesiz, bunun ayn~~ emisyonda böyle oldu~unu ilâve
etmek lâz~ md~ r. Zira muhtelif emisyonlarda, meselâ 1288 senesindeki emisyonda k~ rd ~ rma nisbeti yüzde 80 idi. , bak Yal-kordiye (Yule-Cordier), ad~~ geçen
eseri, S. 427. J. klaprot
Klaproth), ad~~ geçen eseri, S. 265, Bi yo (Biot) ad~~
geçen eseri. S. 244.
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hemen hemen hiç bir ~ey bilmiyoruz. Lakin, bu hususta, Çin'de,
Milattan sonra VIII. as~ rdanberi mutad olan tabi ~eklini yani
Blockdruck'u°3') (blok ~eklinde tabi = i~npression) kulland~ klar~~ muhakkakt~ r. Tabi i~inin, a~aç bloklarla m~~ (Block), yoksa, 1277 senesinden itibaren, Kubilây Çin'inde oldu~u gibi bak~ r levhalarla m~~
yap~ ld~~~~"°, kat'iyetle tespit edilemiyor. Fakat birinci ~ekilde, yani tabi i~inin a~aç bloklarla yap~ld~~~, Re~id ud-Din'in yukar~da
zikredilen bir ifadesinden kat'iyetle istintaç edilebiliyor. Malüm
oldu~u üzere, bunda, Ordr~bâka'n~ n Çay imal etme~e mahsus âlat
ve edevat~ n~, Gdzdn Han taraf~ ndan yak~ld~~~~bildiriliyordu. Kalitece
nas~l olursa olsun, tabi levhalar~n~ n imaline gelince, bu i~in münhas~ ran olmasa da, ekseriyetle, - inki~af halinde bulunan Ba~~ehir
Tebriz'in Çin mahallesinde yurt tutmu~~olan - Çin'lilerin elinde
idi. t" Gerek ka~~t paralar~ n üzerinde görünen Çin yaz~~ i~aretleri,
ve gerekse bu tabi ~eklinin yani blokla tabi i~inin (Blockdriicke)
Islami ~ark'ta pisodique bir tarzda meydana ç~ k~~~, buna delildir.
Memlekette bir dereceye kadar male~m oldu~undan ve kök salm~~~
bulundu~undan, bu tabi tarz~, büsbütün ortadan kalkamazd~, nitekim böyle de olmu~tur. Tabi maddesi olarak istimal edilen matbaa
mürekkebinden (encre d'imprimerie = Druckerschwaerze) maada, bu
takdirde de (yerli ve pratik bak~mdan ayni terkibi haiz olan madde
nazar~~ itibara al~ nmazsa) Çin imal tarz~ na göre haz~ rlanan is mürekkebi (noir de fu~n---= Russtinte) mevzuubahstir - yaln~z Cinabre
k~ rm~z~s~~ (Couleur de cinabre = Zinnoberrot) bask~~ rengi (Stempelfarbe) 134 olarak kullan~lm~~t~ r.
Yak~ n ~ark'ta matbaan~n~ n (Blockdruck) istimali hususu için
130 Çine ait blok (Matbaa) tab'~~ hakk~ nda Re~id ud-Dtn'in, dünya tarihinde
söylediklerine bak, Bu sözlerin baz~~ k~ s~ mlar~ , muahharen Gazân~ n saray ~airi
(Hofdiehter) Beni5keti taraf ~ ndan Tarih-i Benaketi adl~~ eserine mal edilmi~tir:
G. Brat~n (G, Brown) (ad~~ geçen eseri. III, S. 103-101) taraf ~ ndan yap~ lan
tiireiimesi; bu hususta Karter'e de (Carter) (ad~~ geçen eseri, S. 31-32) bak.
131 Biyo (Biot) ad~~ geçen eseri, S. 444. Bankanot basmaka yarayan
1204 senesine ait bir bak~ r levha hakk~ nda bak: Mulli (Mullie), ad~~ geçen eseri
S. 150 ve müteakip sayfalar.

Karter (Carter), ad~~ geçen eseri, S. 129.
Bu terlcip, M~ s~ r Blok Matbaas~ n~ n miirekkebinin terkibini de göstermektedir. bak ; Karter (Carter), ad~~ geçen eseri, S. 25.
134 Bar HeSraeas'a zeyl yazan, ad~~ geçen eseri, S. 497; karter'e de (Carter)
(ad~~ geçen eseri, S. 193 not 9 ve S. 201 not 7) bak.
132

133

304

KARL JAHN

malüm biricik misal olmak itibariyle 135 Geyhdtü'nun ka~~t paralar~,
hele, bu tabi usuliyle XIV üncü asr~ n sonunda Almanya'da meydana ç~kan ve Gutenberg Matbaas~n~n mübe~~iri olan matbaa aras~ nda, derin fakat henüz tetkike mühtaç münasebetlerin mevcut
olabilmek ihtimali de dü~ünülürse, medeniyet tarihi bak~m~ndan,
fevkalade dikkate ~ayand~r '36.
Geyhâtiz'nun yarl~~~~üzerine, Ç av k~l~ç korkusiyle, bir hafta
kadar de~er (Valeur= Zahlungsmittel) olarak kabul edildi, fakat
ticari sahada umumiyetle revaç bulmad~. Bu maltimat~~ve Ba~~ehir
Tebriz'in ahvalini tasvir eden a~a~~daki malümat~, her ~eyden önce, Ilhan'~n husust doktoru olmak itibariyle 137 hâdiselerin ~ahidi
(temoin oculaire)olarak nazar~~ itibara al~ nabilecek olan Re~'id ud
Din'e n8, sonra da, Vassdra ve Bar Hebraeus'a zeyl yazan kimseye medyunuz. Hvândernir ve Mirhvând'~ n verdikleri malümat, umumiyetle ba~ka hususlarda da oldu~u gibi, Re~id ud-Din'in eserinin,
hemen hemen münhas~ran hulasas~ ndan ibarettir. '39 Bu ~ehir sakinlerinin pek büyük bir k~ sm~~ - bunu eserlerin hepsinde okumak
mümkündür - ~ ehri mecburen terk ederek memlekete da~~ld~. Bütün yiyecek maddelerinin ve kuma~lar~ n pazardan uzakla~t~ r~lm~~~
olmas~~ da, halk~ n, ~ehrin önünde kâin bahçelere - kendilerini buralardaki meyvalarla doyurmak üzere - s~~~nmalanna sebep oldu.
Öyle oldu ki, Tebriz gibi pek kalabal~k olan bir ~ehir, hemen hemen tamamen bo~ald~. Bar Hebreaens'a zeyl yazan kimseye göre 140 yaln~ z pazar, henüz biraz hayat eseri gösteriyordu. Görünü~e
göre vaziyetin böyle olaca~~n~~hiç tasavvur etmeyen Geyhâtii, bir
gün pazardan geçti, dükkanlar~n bo~~bulundu~unu hayretle gördü.
Bunun sebebini sordu ve Sadr ud-Din'den, pazar reisi ~eref ud-Din
Iiikti~rnin öldü~ü, onun pazardan yok olmas~~ dolay~siyle, matem
tutman~ n, Tebriz halk~n~ n âdeti olmu~~oldu~u haberini ald~. Bu
133 Nadiren (sporadique) meydana ç~kan M~ s~ r Matbaas~~ hakk~ nda bak:
karter (Carter), ad~~ geçen eseri, S. 138.
136 Karter (Carter), ad~~ geçen eseri, S. 132.
137 A~a~~ da bahsedilecek olan hususatta dahi hemen hemen temamen
Re~id ud-Din'in verdi~i maliimata istinad edilmi~tir. Zeyl olarak verilen Viyana
yazmas~ ndan (fol, 245) al~ nan metne bak: en sonda.
138 E. katrmer (E. Quatremere), ad~~ geçen eseri. S. VIII,
139 Mirhydnd, ad~~ geçen eseri. S. 125 ve Hvdndemtr, ad~~ geçen
eseri
S. 80
140 Bar Hebraeus'a zeyl yazan kimse, ad~~ geçen eseri, S. 497.
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son haberin mevsuk~yeti, Re~id ud-Din taraf~ ndan bildirilen hikâye
ile, tabiatiyle, kat'iyetle tayin edilemez, buna ra~men, yukar~da
söylenenleri, tekide yar~ yor ve bu hikâyenin me~hur oldu~unu
gösteriyor. Kervan ticareti, tamamen durdu, zira, e~kiyalar ve yol
kesiciler, yollar~ n emniyetini haleldar ediyorlar ve yakalayabildikleri herkesi, derisine kadar soyuyorlard~ . Bahçe yollar~n~n ba~lar~ nda, gelip geçenleri kollayorlar ve bir bedbaht, güçlükle elde
etmi~~oldu~u bir e~ek yükü bu~day~~ veyahut meyva dolu bir
sepeti 141 , ikametgâh~na götürürken gasbediyorlard~. Fakat
ictinap ederse, ~unu söylemek âdetleri idi: Onu bize sat,
) al ve mevyan~n nerede
mukabilinde mübarek Ç a v'~~
sat~ld~~~n~~ bize de haber ver. Re~id ud-Din, bir kelime ile, halk,
bu fenal~~a maruz b~rak~lm~~t~~ ve fakirler, daima, dua için ellerini
kald~ nyorlard~~142 „ diyor. Bar Hebraeus' a zegl yazan, (Tebriz'in,
daha önce müstefit oldu~u) bahtiyarl~ktan sonra, bu zamanda
(~ehrin üzerine) çökmü~~olan pahal~l~ k ve zarureti tasvir etme~e
söz kadir de~ildir, diyor.
Vassaf ~ n ayn~~ ahval hakk~ndaki tasvirleri, ~imdi zikredilen
tarihçilerin sözleriyle a~a~~~yukar~~tetabuk eder. Illirhydnd ve
Hvândemir' de de bulunan ifadesine göre, Çay, daha ihraç edildi~inden üç gün sonra 143, yukar~da tasvir edildi~i ~ekilde tesirini
gösterdi: ~ehir, bo~alm~~~bulunuyordu. 14' Ticaret ve nakliye, tamamen felce u~ram~~t~ . Yiyecek fiatlar~~ öyle bir yükselme~e maruz kald~~ ki, bir adam, bir ekme~i, bir Dinâr-i r Abi h'e sat~r~~
ald~~~~takdirde, kârl~~ addedilebilirdi."5 O zaman Tebriz Atpazannda vas~ l olunan en yüksek fiat hakk~nda, Vasscif in maK~mat
vericisi taraf~ ndan tasvir edilen canl~~bir sahne bize bu hususta
bir fikir elde etmemizi temin ediyor. Daha önce 15 dinar oldu~u
141 Mirhydnd, ad~~ geçen eseri, S. 125. Be~~batman (mann) zalzire ve
yahut bir sepet meyve.
Bar Hebraeus'a zeyl yazan kimseye (ad~~geçen eseri, S.
142 Bu hususta
497) bak.
143 Vass~lf,
ad~~ geçen eseri, S. 274 mirkutind, ad~~ geçen eseri. S.
290 Hind tab'~~ cilt 5, S. 125 ve Hvöndemiir, ad~~ geçen eseri, S. 80, iki

ilA üç günden bahsediyorlar.
144 Vassc1f ve buna istinaden de Mirkr~dnd, Tebrizin, •Arzuke~~bir kimsenin sab~ r dagarc~ g~~ gibi bo~ald~ g~ n~~ • söylemekle yerinde bir mukayese yap~ yor
•
«
145 Yaln~ z Vass‘lf (ad~~ geçen eseri, S. 274 ) de.
Belleten C. VI. F. 20
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için, iki misli pahal~~ görülen bir at~ n i~tira k~ymeti, nihayet, 150
ka~~ t dinar olarak tespit edildi. Fakat, daha sat~~~muameleleri nihayete ermeden önce, elde etti~i yüksek fiattan dolay~~ pek büyük
sevinç duyarak akl~ n~~ kaybetmi~~olan sat~c~, at~ mn üzerine atlad~,
hayrete dü~mü~~olan seyircilerin nazarlar~ ndan kayboldu.' ~u
halde, ilk fiatlar, bu yeni vaziyet kar~~s~ nda, 10-12 misli bir art~~a
maruz kalm~~t~ . Ç a v'~ n, ikinci büyük bir ticaret merkezinin iktisadi hayat~ na yapt~~~~öldürücü tesirler hakk~ nda, Resid ud-Din'den
malâmat al~ yoruz. Basra'da - yani mevzuubahs olan, eskidenberi
me~hur bu ticaret ~ehri idi - (yeni iktisadi nizam~ n) neticeleri, pek
korkunç bir dereceye varm~~~olmal~d~ r. Zira, Resid, do~rudan do~ruya "Basra'n~ n harabiyet„ inden bahsediyor. Hattâ, Resid ud-Dfn'in
tarz~~ ifadesinden, bu son zikredilen halin tesiriyle, Ç a v'~ n derhal
kald~ r~lmas~ na te~ebbüs edildi~i neticesine var~labilece~e benziyor.
Halk~ n, S adr-i Cihan 'in icad ~ na kar~~~gösterdi~i, yukar~da
tasvir edilen passif mukavemetten maada, i~, bu icad~ n, aç~ ktan
aç~~ a ve kuvvet kullanarak ret ve inkar~ na kadar vard~. Halk~ n
bu hiddet ve ~iddetinin hedefini, tabiatiyle, evvel be evvel, bu
müesseseyi meydana getirmi~~olan adamlar, ~u halde 147 ~zz ud-Din
Muzaffer ve Sadr ud-Din te~kil ediyordu. Bu hizmetinin ~ükran~~
olarak, Sadr-i Cihan taraf~ ndan "Amid ul-Mulk„ (Imparatorlu~un dire~i— mesnedi) ünvan~~ tevcih edilmi~~olan ~zz ud-Din,
camide, cemaat ortas~ nda, kendisine ve taraftarlar~ na halk taraf~ ndan kurulan ölüm tuza~~ ndan, ancak mes'ut bir tesadüfün neticesi
olarak kaçarak kurtulma~a muvaffak oldu."' Mirhmind ve Hz~cindemir'e göre, bunda ölümü boylam~~~olmal~d~ r.' Buna mü~abih
146 Hovars
(Hauvorth) (ad~~ geçen eseri, III, S. 370), 150 dinar yerine
sehven 750 dinar yaz~ yor.
147 Vassaf (ad~~ geç"' eseri, S. 274), bize, en fazla kin beslenen izz ud—
Din muzaffer hakk~ nda yaz~ lm~ s iki hicviye de b~ rakm~~t~ r. Bunlardan birini orijinal halinde veriyorum ve Hammer' deki (ad~~ geçen eseri, I. S. 432-433)
tercümesini de tavsiye ediyorum:
,~ .,~~ 4,
J)
.
3•"
..
J.J.ks",
di~erinin metin ve terctimesi Bravn' ~ n (Brown) Literary Hist. of Persia (111,
S. 38) adl~~ eserindedir.
148 Vasshf, ad~~ geçen eseri, S. 274.
14° Mirhvand.
ad~~ geçen eseri, S. 291, Hind tab'~~ cilt 5, S. 125 ve
Hvandemir, ad~~ geçen eseri, S. 80 : 'Bir rivayete göre (
) o, öldürülmü~~olacak
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bir hâdise ile, Sadr ud-Din'in karde~i, K adi ul-K udâ t Kutb-ud
Din de, Tebriz camiinde, cuma namaz~~ esnas~nda halk taraf~ndan
öyle tehdit edildi ki, nihayet yiyecek sat~~~n~n nakit para (Argent
comptant ,---sikke) mukabilinde yap~lmas~na müsaade etmekten ba~ka ç~kar yol bulamad~. Re~id ud-Din, bu miinasebetle, r~ lc çok
miktarda halk~ n öldürüldü~ünü bildiriyor."
Bu ~ayan~~ istihkar ve istihfaf (namübarek) ka~~t paraya al~~amam~~~olan halk "l Sâhib Divan 'a kadar ç~kma~a muvaffak
olur. Halk~n küfür ve alaylar~na kar~~~söyledi~i sözler, hiç nazar~~
itibara al~nm~yordu. Naz~r, hayret ve ~a~k~nl~k içinde kalm~~~olacak.
Zira, bir ric'atin, mevkiini manen sarsaca~~n~, di~er taraftan ise,
dönse bile iradesini yürütme~e de muvaffak olam~yaca~~n~~ biliyordu. 152 Bar Hebraeus'a zeyl yazan kimse, bu k~sa sözleriyle, hükümetin maruz kalm~~~oldu~u mü~kül vaziyeti isabetli bir tarzda
karakterize etmi~~ve ayn~~ zamanda bu vaziyetin ~ayan~~kabul biricik hal tarz~n~~ da, telaffuz etmeden, ileri sûrmü~tür. Bir gün,
Sadr ud-Din, atla pazardan geçerken, Re~id ud-Din'in bildirdi~ine
göre, bir dervi~, at~n~n dizginlerini yakalam~~~ve ona ~öyle bak~rm~~t~r : "Yanan karaci~erin kokusu, dünyay~~dolduruyor, senin
hassas burnun, daha kokusunu almayacak m~~I "„ Bu sözlerin tesiri alt~nda kalarak - bunun hakiki sebebi, yukar~da da söylendi~i
gibi, "ve Basra'n~n harabiyetinden sonra„ kelimeleri idi - Sadr
ud-Din, tarafdarlar~n~n da r~zas~n~~almak suretiyle, Geyl~citilician bir
yan ~k kopar~r ; buna göre, ~üphesiz evvela ancak yiyecek maddelerinin, tekrar nak~t para (ka~~t para de~il) "Bargeld » ile al~n~p
sat~lmas~na müsaade olunuyordu." Sadr ud-Din'in malüm korkak
mizac~n~n, halk~n tehditleri sayesinde ürkütülmesi teslim edilmekle
beraber, bu tehditler onu, ka~~t para i~inin tasfiyesine - yaln~z
ümit olunan daha yüksek has~lat de~il, ayn~~zamanda ancak ~imdi
tam manasiyle kendini gösteren iktisadi harabiyet neticesi olarak,
müretteb varidat bile geri kalsa - asla sevkedemezdi. Tebriz ve
Basra gibi ticaret merkezlerine ait vergilerin azalmas~, böyle devam etti~i takdirde, devlet hazinesine mahvedici tesirler yapmas~~
150 Re~id ad-Din, ad~~ geçen eseri, fol. v. 246.
Isi Bar Hebraeus'a sey1 yazan kimse, ad~~ geçen eseri, S. 497.
152 Ayn~~ eser.
153 Re~td ad-Din Viyana yazmas~ , foli. v. 245, sat~r 6,
154 Ayn~~ eser; sat~ r 7-8.
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icabederdi. Vassdf'~n, Geyhdtü'dan, yukar~da zikredilen yarl~~~~vermesi için, Sâhib DIvan ve taraftarlar~n~n, ona yapt~klar~n~~ söyledi~i teklifler, ancak bu sebepten anla~~labilir görünüyor: "Bu vaziyet
birkaç gün daha devam ederse, imparatorlu~un ha~meti, ebediyen
(bir daha yerine getirilemiyecek bir ~ekilde) kaybolacakt~r„ "5.
Nazar! bak~mdan, k~sa süren Ç a v hakimiyetinin sonunu ifade
eden bizim bu yarl~~~ n mer'iyete girme tarihi, maalesef islâmi
kaynaklardan ç~kar~lam~ yor. Bar Hebraeus'a zeyl yazan, ticaret ve
seyrüseferin felce u~rad~~~~iki ayl~k bir müddetten bahsetti~i için,
bunun, en geç 793 senesi Zül-hicce ay~n~n ortas~nda (=1294 Te~rinisanisinin ilk üçte biri) olmu~~olmas~~ lâz~md~."6 Re~id ud-Dinede
ve bundan biraz daha fazla Bar Habraeus'a zeyl yazan kimse'de
bu yarl~~~n, yaln~z i~aret edilip geçilen hulâsalanndan, herhalde
a v'~n bir defada de~il, bilâkis tedriçen müsaadekâr davranarak
tedavülden kald~r~ld~~~~aç~kça tebârûz etmektedir. Yar l ~ k, bütün
halk taraf~ndan, pek büyük bir sevinç ve memnuniyetle kar~~land~~
ve normal hayat~n derhal avdetine sebep oldu
Malüm oldu~u üzere, Iran Ç av '1, öyle devaml~~ bir tarzda iz
b~rakmadan ortadan kayboldu ki, ad~~ Iran dil hazinesinde bile
mahfuz kalmam~~t~r.' ~slâm Alemi ise, keder ve me~akkat menba~~
hissetti~i yeni bir müessese ile birlikte, Uzak ~ark'~n en büyük
anna~anlanndan birini tab~~ san'at~n~~ (die schwarsze Kunst = Magie
noire) bütün bu âleme ~amil olmak üzere - kendine maletmi~ti.
VIYANA YAZMASI, MIXT. 326 (FLUGEL 957) FOL. 245r
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Vas~df, ad~~ geçen eseri, S. 275.
Bar Hebraerts'a zegl yazan, ad~~geçen eser, S. 497.
157 Bak: Reftd ad-Din, Va~sdf, ayn~~ yerler; Mtrhydnd, Hind tab'~ , sayfa 125;
Hodndemtr, ad~~ geçen eseri, S. 80.
Bak: P. Horn, Grundriss d. Iran. Philologie, Il. s. 273 ve W. Barthold'un
E. 1. deki Gaghdtii rnakaleleri.
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