164

SE'IAVI EY!CE

he gösteriyordu . Burada tu ğladan sivri kemerli bir kapıdan ba şk a, yine tu ğ 
la tabrif kemerli ve kUfeki taşınd an iki pencere aç ılmı ştı. D uvar mun tazam
taş Ve d ört sı ra tuğla şeridierin den meydana gel mişti . Bu cepheni n basit bir
avlu duv an parçası olmayıp cami m ü şıemi lat ınd an bir ya p ının kalıntısı olduğuna da iht imal ver ilebilir. Hemen hemen kare bir plan a sahip olan cami
ise munt azam yontu t m u ş kesme taşlard a n yapılm ış t ı . Her bir cephesinde
al tl ı ü s ü ü dörder pencere içerisini aydı al at ıyord u . Giri ş cep hesinin s a ğınd a
olan minaren in de kürsüsü taştan olm akta beraber, üçgen li bir pabu ç kısmı
ile geçilen yuvarlak gövdc lam amen tu ğladandı . Şerefe hiçb ir sanal özelliği
olma yan basit bir çıkma ha linde idi. Şere fe korkuluğu ise basit ve demir bir
parm a klı k halinde yapıl mış tı . Böylece hiç değil se minarenin gövdesinin tam am ı veya bu yukarı k ısm ını n çok geç bir devird e, b üyük ihtim al ile 19.
yüzyıl içlerinde yeniden yapı lmış oldugu an laş ılmak tadır. 1940 tarihl erinde
şerefede n itiba ren pete k kısm ı pek az bir parçası kalacak sure tle yık ılmı şn .
Minaren in tam amı 194 1-42 kış ında , İ stanbul'un harap caınilerinin bütün
minarelerinin yıktınldığı sırada tamamen i nditil m iş old ugundan 1943 de
çektiğimiz resimde görülmcmek ted ir, 1940 larda , cami ha rabe halinde ol·
mak la beraber, üç d uvarı sa çak hizasına kadar sağ lam ve ayakta id i. Halbuki , giriş cephesind en ise en ufak bir iz yoktu. Hatt a o kadar ki, burada
evv elce bir duvar bulunduğunu gösterecek, yan duvarlar ilc b a ğl antı izleri
bile tesbit olunamtyordu. Du garip bir d urum yaratmaktad ır. Camiiri bu
cephesinin 19 18 dcki yangı ndan ço k öncc yıkılm ış olabi l ece ği ve enk az m ı n
k ald ı rılarak bu ceph enin a h ş a p olarak yapıl m ı ş ol ab ileceği n i bir ihtimal olarak halıra getirir. Du iht imal gerçek olduğu takdi rd e, bu değiş ikliğin ı 765
veya 1894 dep reminin bir neticesi ola bi leceğ i de dü şün ülebilir. Camiin pH!na her nek adar kareye ya kın bir biçim göste rmekte ise de, üstü nün evvelce
kubbeli olmad ığı muhakk ak tır. Musta fa Paşa veya Yayla camii, üzeri ahş ap çau lı yani s ak ıflı cami ierin, klasi k devir sonl arına ait güzel misalierin·

den biri idi.
Üzeri ne inşa edildiği Bizans devri sarnıc. ilc bir bütün teşki l edcn
Kam bur Mu stafa Paş a cam ii, mimari değerden }'oksun bir ya pı say ılamaz
dı. Ortadan kaldırılmasını gerc ktirecck hiçb ir sebeb de olmad ı ğına göre pekala yerinde kalabilir ve şehrin bu k öşesin i, bir gün ihya edilmek suretiyle
süsleyebilird i. Etrafında hiç bir sokak ve)'a cadde açmak lilzumu olmad ığı
na ve altındaki samıç, istimlak cdilmiş bulundu iuna göre, ortada n kaldırıl
masındaki zarureti anlamak zord ur.

KİTABIVAT

Topn, Ord. Prof. Dr. A . ü t! Veüdi,
O~UZ D ESTA.NI -

si. T'U Nnı , ,.,. Ttlhlill,
bUL t912. 164 &

/l. ~lideddül Oiu=ruJ m ~
K ayı )'3)" t nlıırı, İ sta n

Merhum Ord. Profesör Dr. Tog:an., ve-ö nce T Ürk d cı.uınl a ny lllı uirllı ~ ı yord u.
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Du.
T ürk d ~llUIl :,"n ı n bir kı smı olan Oıuz dutanı'dır. Diğe r dıeuanla rd:ın bir kı smıra n da
_Tur kleri n Meft1e Etıanc[( rh adl ı lltap la ) "11 .
yın]an au llftı örıW.td e' n litreniYDruz.
fat ınd an

Kit ap Oç :ana böl ümden nle'ydana ııe! mi}
tir; Oiuzl .nnn ' "C Türkle rin Tarihi (5. 11-7ı!),
N()t1.ar (s, 81-11") ve' Otuı OC$llDl nllı Aiı ~t ıı _
l ih anı la r (s. tı .5 · 1 .5 2 ). Eserin $Onuna. c:olra f.
y.a "e tllrihlc ilıili özel himleri &Öitc:ren bir
dizin

c:k[Cnmi ~ l i r.

Birinci bölüm; Rq idcdd in Fu lullah'lR
Cdlftıu 'ı_ T n '.?Tih a dlı Onlı1 eserinin 2. (i Idindeki _Td,ih·l Olu:.dıı \',," Tü,kAn _ adb k ısmı n
fa nıeadan rercIi m~ d..i r. Te n;:Llmc için Toılı n 'lD
ı:us ald ılı mc ı in, Paris Milli K öl O ph ıuı al nln
Farsca -eserlt r bölOmündcki yazmadı r. ToPD
b u )'azma)l birçok b3}ka nOshayta ve A. Al eJ
ıa rsfınd a n Dç rı lWıAnı n muh yesesiyle elde td.i.
kıı nC$irle kl lltla~rml, \ "c lereürnede k ull a ndı ğı melJl.i tesbit etlIliitir. &trin lercLlme
bö lüm Ünün sayfa ke narlıınnda. Topkap ı 14r ilyı nda ki üç y aıma)" 1!I ıöuı u)"fa baJ!an gt!ıs·
t eril mıı: aynca bu )'lUmal nnJan birisine' KÖ re
de &.a tı r baııan, satır aral an nda i~ l't'tk:nmit.
tir. Bö)'lece a ra511t1C1 lann e-serin Aslı n ı kolay.
hlla DlÜraı;u tlan sailannuı olu )'or . Des tan.

s:~ıc Oiuı'un büyük atası O:Cay " an 'd ı r. OL
·
çay Han. Nuh peygamberin ollu YafC'S"lir.
O~ u.l If :ı n. O letly It en'ın Tonı n u o!ıı n K a nı
I b n'ın ollud ıı r. Do 4duju zaman ha rik uladeliklcr SÖ5lerir. Bir )'1II1lnda kotltı, u r ve benim
adım Otur c tsee der. otuı Il an iIQ bU)'Lll am cesnm klzlan)'L;ı evlcorniı fal at o~ a.ra kendi ına ndı tı Tanrı ')' ı kab ul c uircmemi~ Lir. Sonunda k üçÜk a mcası Orh an'ıo kıııyla evtenir .
Onu kı:ıtdi dinine 5CIlı:ar Oğ\t..ı:·u n ayn bir dinckn olu1U babau ' "C amalsoyla It8!iInl açar.
OJı uı Hen on lMla ~'I'8.Ia rıık ha kimiyeli eline:
ah r. Bundan serıra desıam e b Cl)'C1k bir b6 ııı ·
mü Oluı Han'tn fetih leri \"11:' sn ı .;.n)'l" i :ıi·
lidir. H azar'ın lh,tLlnden K afbs)'ıı ' n ın b u )'[ne ltÇC'o 01u ı H;31 n c radan Derbe nt )'o;uyla
A ıe maye a n 'a incr. Anado lu, ADlakya, Suriye
ve M ı J1r'1 alı r, Ira t ve İra n yo:u)'la yu rduna
'dö ner"
Kenetiiiyle berabe r bu .50 Yıllık sefere ka·
ıı I mi t bulun'n alu o&:u arasın da d On)'a)'1 pa y.
la,.t ı nr. otuz lI an'd a n SoOnta yerine Oi ~ u KOn
Ulln geçer, KDn Ha n'ın dan ı ~n ~ anrıdan I rkı l
Hoca, O ğul'un .altı otIıınd ıuı o~aıı yirmi dö rt

te ru nu'n un damp. ongurı Vc üıü.!c rini ı c:sb it

ede r. Bu rad.a )'irmi ıRi n O~ uz oo)unun l ist ~
\'t' ri ı mi ~ ı i r. Du lis.te:. Yazıcı oJ,:u ve: [bulpzi
Bab adır H ıın ·ın ıkıe leriyle Tos an ta ra fında n
lamam!anml$ttr.
Desa..n!n bund.an sonr1LSl,
Ot uz han v(' y..bıu!ı nnı n sıta)·I.a ı.ah ıa ı:eçil-
let ini \'e: )"a phl:l an ~ Ic ri kı ", kl$3 .n:ıı Ut. Bu
a radı _Ala Atlı , K4 Oo nlu Kayı ı nal H a n'ın 
e:lçilcrind C'n Ihde: Ko rkut' l,ln Hz. ~f u " a lTl med "('
elçi &iltiljnden bahKdi:irlı::en Re\l ded d in ta rafından OfIun h akk ında t\l b itııi n rili r. _Bu
Korl.."lJt Ba)'.. bo)'\lndan Kan H oca'nın oı};ıı
Oıup çok D-kıllı, bilıili 'Ve kcr!me t s:ııh i bi bir
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i n sa n dı. Jnal ılın S ı r VI "kuy umanın da ortaya Ç"ıkml ~t ır, Bu s&ıre ri na1:ledeDin dtdiiinc
göre ilihU.ı dou.a n be:ı )11 ömrü olmU1tur. G üeel söz leri . söylenen b ı lmeıleri ve bakbnda IQ
hiU)'cler pek ~okıur ..c llIım:a zikredilecektir.
(5.5. 5..). Yıııık: k i R ~id('d d in bu hik.~ ı:le ri ka-

leme

ll.l o ma mı ~ [ ı r.

On

w: \:. iıinci

han

0 :8 0

Koru

Ti ıin"in hık liı"e~eri de ild çdd c:idir. O~C )' ı na·

'"i

lan.Cı nd3.n

gln bu nu

ü"cy

kendh iJM: ,ÖZ lon~ ıan Koru Tl-

b a bası na

i!etme)'c

arı anın i lt i nı llna

fı m l bu l ııımado n

u: rar. Gi:Wcri kar edI·

Ik Fak at sonra gtrç ek meydan a ç ı nr, K oru
T iı in'jn iözlcri a çılır, üvey an a da feci bir
:rıı;.\:. i:dc ~ eıal:rı.ndırıtı r. Bunun, c!>ki bir Hint
hik!l.yhl)'rC benzerU}'; ~ l ermc !ıoi. daha diL

illi

çekicidir. Sonıı nda destan; bir )'ondJın Gaz·
neli Su'tan ~fC li 'ut bir )o"andan d a Selçuklulara
k :ı~ r ic ~i r "C biter, Bu 50tı böl ü mlerde Gaz...
IK'li Sul [an .M ahmud 'u n Ka)'l1a rdan, Sultan
~f ııh" :nm ıNl H arurTl$3h'lrı BddiU' krdeo ~e·
ri1~lii de kaylkdilmele dto~er. OLUN neu Olu.!
)·ıı.b ,uw o !an Saman Ya" ku)' d a Sam a niıeri n
4t451 o~l rak Eöste ri}miı; tir,
Terdi ~n in d ili "'e iı s :1l bu hiiriku lAlUdir.
Te:.iC bir destın okundusu hissi d u)u ! rnıık la .
dJr.

'"'e k rindeki y'n ln Yak u tlaıd :); s
bu biliilere ekliyelim.

olu~u n u

beu rla t-

tJ,tı rn

-Oğuz . kelimesini n c ı i rnoloj iı.inde de Tocan. de-~~ik bir tem.aYÜld ed ir. O ~uı Han, bir
)' ~ında k onu ~ mllfa b.ıı}l ıı;)'l nca eben bit OlaAda
dolduiu ın için adı mı Olur ko)'nuli: gef(tlr .
de~ti. To a:an: bazı n(J5Iı.aJard ~ r'u' bazd annda ıli )'azd Cln OIu r-OAuı kelimdolndeki bu
d urumu, bir nokla ihmal indt' n çok. Tilrkç~eki
ı .z dejhmesiylc Dpli bul mak tad ı r, Ona KÖre
O~ u t\ın Oiı,ıl. te klinde umumilt\mesl BiI)1lk
Hu n Dev leri ça lınd adı r, Tabii ki Toııın. Olur
kelirnesin i bugünkü uiu r ile ı ç ıklıyor, 86)"
ICCt; boy , kab ile aa ta mın dak i c k'den -z çokluk
et iyle (O k·u·ı) )·lIp ılmı $ bir isim "c oi\ı", OIUI
kelime lerinde de ıörü len, ı uremt k aeı a ea ed a
ola bilecek, tesbit edilmcm4 bi r Oi
kölün·
de n . 1. ile (oı'u'z) )'apı lım ~ bir iti m seLlindc U
iLi mOhim cıintoloji iı.ah ına bir OçUncusil ck ·
lenmi$: olu )'or, Slualıı TUn' lcQ ( Dudıpc'lt 1971)'
da cA pı op03 de rEı>mo1o,fe de rEıh nl.qıu
OGUR. a dlı maka lesinde D. Pais de bu mC'sc:le)'e d okun uyor "e vııur ile ulur arası nda IJa:i
kuru )'or.
4

cm

YavIOU. Ya' ku "'e Ya vku)'
YGtçi ve Eftal iı si1 kt'lerind~ . zalo)'. " C .Zaoo y_ ~ ek.illc
rinde k ı r41 l li hb ı o larak geçmc:kıedir,

.Su lpr. kcUmcsinin c-timolojisi ise Z.V ,
baloOlUr lCtlinde yapılmak
ta~lı r, . DaJ. bct demek oldu luM ıö re bu 1c:r,
kip bcoşOgUr demek olınal.:ıAdır, Oııoiu r ve loku roıu r (Tokw: O~ ) bi rl('~ iJ,;Joeri "'C bir tarih
k a}' n aiı n da çe rkesı c rm DUli . ' kelimesini BILl·
, u r ~ekıin de tel M(uı. ettiklcri ka}'d ı . bu etimolo; ik iuh ıı hak "c-rdirmek1edi r, H. Nama k Or·
ku n'u n )' ayı nlad ıiı Olu.:. lJ (J fOııı' Oln UNaköp rü rivCl)'cLindc Kalaç, K a nıIt , Kı pçak. Kar·
Luk ve AAaçeri ) e ı opttln . Be'5u)'Sur. den mesini
ek- Topn b una balll)'O!' id D ulıa rı an n kumi
ıcıcHOlU bakı mından ço k mühimdiı,

Bu Htalil'lerin TUrklülü N kJmı nd.ıın mB.
him bir de lildir. Z.V, Toıan 'ın son doktora öı·
rend le-rinden Dr, En ver Kon ukçu arkad Ol$lmll.
da E(ıal i ıkrle l1gili te ıinJt b u husu sa ehem ·
miyec!e i,..ıre t etmhli, EJI:);UIJer, umu miyclle
Alı:.h u n!o.r olarak kabul edi tmd :tcdir, Biz )'ab.
pı ·ıa(oy'dd:i y-ı d~Jinin. bü ıün TOrk ~.

Yirmi dö rt Otuz bımınun. adlan içiD de
Toııı n ilıi çtkk i ctinloJoji izahla n )". p'
mı~[ıl. Ancak 'Vuır.TAıl ı +er·ll5 + er "e llöt erToo.ar t c-kli nd e VVl r'la n , bir Kafka s kavm i
ol. n k'/.ıl ra ve Do jc-r'!cri Tobar'lar. bal la mali.
i ~ l e)·en iuhl annı biz: , Upheyle katl ıl ıyoruz. Av.
:ıar·Avcı+c r, S a lur-San + oıur izab1an)'ı.. Ey.

N otl ar bölUmllndt: d~n<b ~e n birçok
hususlar To.ıan tarafından }"t ıkiyle ll)-d ı nlıl a
bv u1 Iu ru: mu ~ lu r. Tü rk T arihini. kültürünll, d t·
lini ve etno!ojisini ara~ tlfanla r için b u böıÜm,
mllnı.ca :ı:tı kıçı m lmu bir ka)"tl::ak ıq lil ct·
rnek ıcdi r. Biz: buradd..i baz ı mübim ıı ok rala,a
d ikka ti çek mek istiyoruz ,
R ~ de d din 'doe

Şıeldl~rinde ı::tı;:en )'abı;u il n \' a nı,

Toı;a.n tarafınd an

Z,V,
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KlTADIYAT
mı1r ilc Azerbaycan 'daki Aynmlılan
mc-si de ihtiyatla ka bul edilebilir,

Dr, T uncer

birleştlr

B ııyk ara. Ebu la:ıı.ıi'd e

bir Av·

ıaı Il a nı ola rık gOstc ri l e ıı lee H a n'ın ~ u Uje

Unur banedanlRI )' ı tan A-je ara ·
k u rmuş, Bize gö re bu iki keli me
O rb urı abtd clC"rindc a mca Ve a1abe)' an lam Ianyla geçen cçio ve ecd et, a la anlamlan)'la
. a ~ · ile birli kle i~n . ('ÇÜ. ke limc1eriyle Iliili o labilir.
ile

8 40'd ıı

s.ında

bal

N asıl U Ot uz Ab " Dcdc Kork ut. OJu%
Ata ,ibi is.imkrdc bu ıib i unwrlar M eta Isim
s wi kuUanı l rn.... tad ı r.
Ki 'abın

uÇ'Ü[](:ii bö lilmiinde ; .Ofııl. De s-

r anı nın V'Zl Iı ,

Veri ..

Tarilıi

ve

YarJlıı

Sart..

l-iln i . Qiuz Destanı nda Datılı Kon usu Olan
H il ldlmd:ı.rl n, SülOJeler, ~ıtı la r '-e HJdi·
seler . , . Oj uz Dt:stanı'na Ai t Araj.tı rmAla n n
Netkoi · 'fe .Tetliklcrm Son N'c-uı;ckri . kon ıı,
lan )'(!r alml1otı r. &erin b u bö lümUndeki ko nu·
lar çok karı)!k ve an ll.$: l l rnası ı{)çtü r, Birçok
td:.tarlu. hancı buı çelilmclcr YArdır, Ihtimal
kl rahm ctli, bu böllimU )'Cnidcn g6ukn ccıç i r.
md" Cı m tını b u la mamı$:! ır_ Diz bu rad aki bazı
mllbim nok ıalan da pıcrme L i. tiyoruı,
Dir ket(! Topn:, OiJ;w:

bil«eti

Han'ı n.

kim ola·

nıc rinde ı srarla durmu$:ıur. Oesıan'd a

ıiStOJece#i Ilıete:

Oiw: U an, Han ı'ıo d otusunlI illa r 'ın kuu)indcn
ıelip Kan aslan EUM)·e dotru i«4:rc- k bütiJn
Ön " ya)") ~ ııal etmektcdit, Çin ve IIint Ozerine seCerlerde n de bahsedi lmektc:, fak at d es-tanın a51 1 \ie tde rru a ıh bOlUmünCI bu elli yıl4
lı k Önııj)'a ~fc-ri tc1ı kil etmektedir. Do~ u Av·
rupa'da n "'c A nad olu ·M ısırdan (bu nı . r dah il)
M ançu)'a'ya ka dar uı.anan çok ıcnLs bir im·
par atorluk söz kon usudu r. &:Syle ıt:tni, top ·
raklara anc: ;ı k. Çin giz, i m pıntorl u iu devrind e
saftip olunmll}tur. Fabt Rq.ldcd d in·in istifa de
etti~ I sı I destan pa rçasmm Çiqiz'den ,"ok ön ·
ce taııldıiı muhak hk ıı r, 8 üyü1ı: Il an !-lun imparatoru M o-Tun"un M )'fc gent~ bir Önasya
se(eri )'oktur. ÖyIC)'Kl Oi w Han kimdir, kur·
dufu devlet bouııi d evlett ir? Gcrçi de~taııl ar,

d. bir yerde ol umukota,

muhtelif tarihlerdeU. h' diioClerin O-ilüste yılı l 
maSladan meydana ac tirltr. fakat burada des tana temel o lan btr (Utuh ııı v a rdı r ve b u tül ubatı ef~vi bir T ürk h ükt.irnd.an )'(a birl e-ı '
tirmck. mOmllind Or, Du hükümd ar Alp Er Tun·
p·dı r. Seh n ıme'de Efr W yAb otan k geçeti ve
M .Ö , 62.S·de öle n. buriil S ıı kı imparaıoru Alp
EI T un,p. S ~phcsiı M.Ö. iiçOncU )'ÜZyı ldaU
M otun 'da n da destan da izler v ardı r. OPı.
H an'ın bab iill) la çarpı,arak uhla çıkm;ı~ ve
O;uzuo oıtu KOn H an'ın, Çin ka)'nak ı.n nda
Mo- Iun"un oilu olllra k i:ostcrikn K i-ok ile
biıle~tirilı:bilmıesJ bu iderin en mOhi mıerId ir.
Merhu m Topn. Um umi T a,k TariMnt: Glrl J'te
(2, & 51.1, so 17" ) Oi:uı: II l n'm d_h. çok Me!e
' "C AtUa'd an ha tın !., tqıd l J,ı aÖfÜ$:t.lndc )'di"
Destanı işice incdediii son yı llan nda b u JÖrllliIndeo nt ge-çtilf anlliol llyor.
Bize g6re de O ~ u.z Il an'ı n Alp Er Tunga
o:d ulu görll,U daha isabt tlidir,
Öte )'aıı c1an dördü DC"U ve btiinci yüzyı l·
I ıı rda S ClYl l1 dı rl " r" Af o\Çtri'lcr ve Sabi r'kr de
K.a!kasya'c1an reçerek Aze rbaycao'a ıel mi$l e r
d ir, Qpı H an'ın fı;l tuha lı nclıı bu Türk k ı vi m ·
leriııi n de izleri olmalı dır. Biz, bu ak ıncılar
anwna Ba)1 ndlll ar'ın da solu l ması nı &Ophey.
Le kal'1 lladı k_ Toıa n; Umumi Til f k TdfJhltre
Gifil~ olsun, /3IA m A ııı lk[op.-d&fnd ek i A :e,."
OOy(',,1ı mııd dcst)'lc" A t trbat t'dn Yllft Bılıisı
derıb.indekl . Aurba)"C'QI'I ErnoınlfW ~ Da;r'
adlı m.ıLllcsi nde ~su n KııttA.$)'a'yl ~en
yın du l a r 'd an

bahsc:ımcmd:tcdir.

Ra-

Her üç in·
cc-lellX'!iinde de ... "c. , . )"ü~ıııalöb Ka Cku )'lI.'yı &eÇen T Urk kavim !eri o larak Al bun , AlaÇ'C 4
ri ' "e Sabirler'j u)·m ii k tadı r. Topn Akhu n ıar'"
la A k k oyunl u l a r'ı bir saymakta \'e an ~a~ı l a n Ak ·
koyu nlular'lD Dan n d ırlaı'dıı.n o: m ası do ~a)'J SI)"
La bu n erde A kh u nl ar'ı n yerine 8ayındırl a r'ı
ikame c ımi~ bu lun ım l:.tlldır, Akhurıla rl a Ak·
koyu nl u l ıı r'ı n a ynı o!açaJ. ve A k k oY\J n [u l ar" ın
d aha 4. )ıJzY1l da GÖkC"c!itOl · Vı nlÖ1 ü I r. 'SIna
y e rkım i , buluniS(' i l o!dukçOl tü phell bir mcse ·
!edir, Zakn Umünı l TOrk T"rıhln~ Giril'de
(2. ba skı , L 206) Ak h u~ar'ın Aıerbaye a n'da ti
b Ul! 'it (Utuhah tlı n muvafCali)'c-u.Wikle bi ı·
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l i ıi ni

yazan

Toıa n'ın

bu eserde (118. L) At(AkkO)"t1Dlularla Kara·
GÖlCç~~ I·V.~lü arasana ) 'tr·
bana o..~ dntanı rin~tk rini.a

hu n~ArI. Ka munIı r'1ft
1cO)'U n!ıı lan n)

l(1t iklcrini

\'0

ilk dda o dtvir ve

~lidc

teiclcki l

cıtiiini

yumsıı

til phemlrl daha da l"UVYttkndirmek·
Bu kon uda $imdilik acele ~ri1 mh bir

ıedir.

hük üm

bl'1lS1n<byıı.

Ki lab ın

DçDnc6 blSlümOnde TOpD'lD var dikt mühim IODuçl&n lÖyle sınııyabili

dıtı

riz :
l.

H aıa çluda

IÖrülco madencilik ıelcnc·
'1'0 K arl u kl arı CöktOrklcre batla.mak.
2.alC'n Alman T Drlco!olu Doe rfer b l!iÜn-

ıi,. onları

ıadır.

ko

lI al aç:. r'ın

dili Uzerinde

yar ı ılı

bir

ara lt ır·

l1\.lyla Abidelenleti dille bu dil ıns.ı nda mü·
him bctu'c rli.kkr bulmu, tur (L 120.121).

Re,i dtddin'in f_ydal. ndll t yazılı bir
o'd ulu muhakkakıı ,. ("Dokü bu ka·
dar I ı:(crru.:ıl ~(ahl bir riv.yene bı,ıhmamu 
dı. A)'n~ Önasya)-a Ait ıewı l e(cnu ıt bu
cSU Ol ":n.a".~·nin de Aıcrba)'Cl n'ıb tesbit
roild iJini ort aya ko)'. ' (i. 120).
2.

()iu~"'~

J. OiuıIann ) irmi dör t bO)'\lnun. dıı-ın '
da K ırhı kl u. Hal ı çlu \'18 V_ ımal a r da TÜrk·
mt n di)'c anılmııl :ı rdır, K a rl ııkl ar' ın Türkrom·
kr'ckn o:duJunu Klwrh da kı)-dı:dcr, Bu
d uru mJ a TürkmeD kelimesi, o ck" irde <>#uz'.
dan daha Beni, bi r ctnik iııru bıı ir.de etIni,
o lııyor

(s.

121),

Grrek Rct ideddin'de. ıtr!:k. Ebulgazi '·
bir muhalefet ruhu \lr·
_Du dı ri\'lt)'elkrin Sc)çuklıılu'dan ayn

4,

dc
d ı r.

Seıç uklulara bilı

bir mııhiUe ) &zıldı lını açıkça ı&lt'riyor, - ...
rh'are llerin bir kunu Hotasan "c Sırdtrya
hııvu'lnda, dil e' leri de G61:çeıôl • Va~öıu
mın ııl uında )'I$lşan Bayın dı r 'V e S3.llırlar i i .
nndı n yan lmı,l ır diyebiliriz . (s.. l lS ),
.n ıı

S.

Our kelimesi; bem Uycu rlan, bem
içine alı r. Daha eskiden otuııır'ın
da buna labi olmuı b w u nmuı çok muhtemel,
dU ıL J2.5).
K ı po;ak:an

6. Otuz OOıa mnda Gök ıürkler'in bemen
hemen hiç a nılmamı, o!u$U old ukça men u
mOcip bir konud ur (s.. J26 ). Dt. Tunce r Bay·
lara 631/. U)ı.iı DOIII J-Iarquart'lO Sır Ya:.b·
Eu ilc hacmi Ka lan'ın ifade Nildili 1dd.i.a.sını
hatı rıaııyor.

1. Kitabın 129·131. ııytalan araSLDda
Rqidcddin ve Elmlpz:i Bahadır Han'. ~rc
b liknmd'ıbn n 1iıtCli verilmiıtir. T~D bU.D·
lan d~n bOyOt ıunıpu lop IU)·ot. BiriDcl LU·
rup otuz It an'dlın önce .e ıonrak.i ilt do kuz
h üknmdan Içine alır. Burada, ofuı: 11.0'10
çarpı ı lı it
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KITARIY"T

.mcııllnm n

oluUan nı n

dotu)... p.

ckrek orada Mot o!!. n n . LaSI olllWl fikri ilp
çekkidir. Topa: 49/ a sayı lı aocıa İ O. )il.ı:.
ydd" Amur Şivcy kab ilelerinin Kırııılına rerine bu ,OnU, Mocolistao'a ıelrnniyle l6z konu\U M otoll u'ı n da o nlano diliyle k.on\l1mııp baııadllJnı ve ünıiz'den soaraki ma .
usayk M oIo1J 8.1ll lı nl yazmahadı r,
Ikinci pırup Inalsı r Yn kuy Han iJe ba, .
layan al ıı hGkümd an içine al l)"or, Tosan bunl.n, Gö k1ürkk,'den soa rakl Ka rluk baned.a nı
ol'ıak hbu! edi)'or. Oçthıdl ;unıp, Bulra
Il anlar 6ÜIlIeddir. Fakaı buı:ıll. r bÜ)'Ok Kıra.
liulı la r delil. buydekI DuAn It .nla ı'dır.
Bunl arın sOIIlesi JOlj'de Ş ah M elik. Kı lıç
A riolın'm bozu tmuı Ile biter, Dörduncü p rup
çC')itli OluL )' ıbaııl a n nın hlldm oldulu kan·
tı k bir ıu ruplur, n unTar arasanda ~ lçuklıılar.
G uneUkr \'c Sam.anfılu nrdır, Toııın'ın yap tl lı bu ıwnınama ve auClar dikkatlc Uzerindc
d urulmau ~re kc n. ırasun ımaıa dr Je r bir me.

,dedit.
8, - oıuı Ociotant . ~uz kabitc1erinin
ezeli \'a ıanının ıimdiki Kazak.istan olduJunu,
)-rr isimlerin i lasrih ede rek tnlil e tmekıedir._
Ontanlar. mineık,in mllharrik ıücOdij r.
Milletk rin OlkOle ri d~tanlard.a uklıdır. TO ık.
krin cihan bltimi;-rtini jfade eden K ı nJ Elma
üıtü §ü de OLU". Han'ıo (etihle rinde açıkça ~
riilmektedir. Ounan Gad'nin dü)6nck &ör·
düN ~ih.m kaplayan ılaç, dcslanı mı :rda Sel·
~ukluları n bü)"Ük. i wi Toburmı.ı l çj'niıı de

daıüne p rer. Rq 1dcdd in'in (al'1Ça o larak ka·
leme a ld ı p bu Otuz destanı' nın Tem Qr'c büyük
elkisl ~duııı nwhaklıkll r. Çünkü destanın
birçok nüı.halamu n Te mOr 7&nWU lle iı;UJ
nrdır. j87/ a SI.)'Ih coU.a T&"
~ Te mnrlnlc:r
deninde töbil edilen (ark.lı Ot uz dc-I.tanıuuı·
dan bahsedi)'Of. n iz ~ııı'ın ÖDuyl'daki
CelihJcri)1e Tc mür"üa ayni bölıedcki (etihleri
t:ımındı büyüt berucrtıklcr J6rdnt. oııuz
H aa 'ı n (etihlerini oku rken Ade11 Tc mnr tari·
hini oku )'otmU1 &ibi olduk. M cı b um TOIln da
hu iki dh.ngir·in ha.reketJcri uaı.ıodati bee:rerlikıe(e zama n zaman i}&~l etmi~tir (bt. 443
ve ~ 0.5/. ")ılı notlar), Du, deganlanmızlQ da·
ha o :raman TOrk ~buııanm ne kadar erkiledilini phteren ıiize1 bir misaldir. zateQ
bire :öre I lbaııldar ve Temllı lulcr çallan mil·

1110-1724 Oım.m/ı ./nın ,"iina.l~M, lni w
Si!ahIiJ, Krma,., ,"/w (rJ'/a Ala',., ıı R,.,'GII F~
tth·,ı d",,.,ı . Pıo f. Dt. M . M ünir A1:ıC'PC. b L
OniveBitcs.i Edıebi)" u .·tık. VaYlnl. n No : ı "j .
XV 90 ... j j pe z fotokopi, IllarıbuJ 1970.
Il:.( ıu nı pta mOuıl&a. olu nıbilen (Clihn4·
mcler , ı aterl e neticd enen bir iocferi. dost \'cy.
d aıınan hilkDmdanna teb1ir eden nlmc!cr 01·
duAn iibi, :rafC'ri. padijaha anlat an eserler de
oll bilir. Elimizdeki (etihn 1mc. iki nci IUruba
lbhil edilmelidir, Bu çe~it fı::tih n !mclc te pd.
nfıme dr dcnildili Y1\idit. Türk tarihinde, Os·
nunh dC'Yrindcn de önce mC\"~udiyeti biJinen
\' cı larihimiz kin önemli bire r " e~'"ka olan (~
tihnimclerin en mubimkri, bu ıurup fetihn l ·
mclerd ir. Tıiıd·ı1dc eMer Çdebi'nin Ma#ınutı·i
J,ıa,.bıll F,.lth~nlt"I' bu cim bir cıt r Oıu p,
1 !lUı 1lb1ı1 feıhi için bir kaynak eqk.i1 etmek.·
kdir. bu mc)' ında, Vahid M ab tumrniJıı maa.
:rum parçalan d ı ihti,.. cden Mo", I niJrflA.
". ,.Jf ni de ıikredcblliriz (ııqr, Sniın Oaıon.
Tarih n"rrlsl. &:IYI 20, 21, 22).
Elimizdeki ner, bıı ııra(ıa veri1ca izahıt
ve müteaki p b61üm Dc btr bübin te1kD eunı:t·

li tuurun en yUkstk ftotaya ull$lt #t
T~m D r

de

çaııııdır.

şuurlu

bir sekilde KmI Elma 'mD
ard ında k01muı tu r, Millt rubu pıçknd.irca bu
doıam Dm ı in«lemclcr etliyerck. bize kazan ·
dın.n Z.V. Topı n, Türklük içi..a 'VUifcsini ya.
r arak bu ölü mlü dünyal1 bır_kan nad ir inunlardındır. E!i't i d~an , ıı tih ye pn'aı eserIcrimizin ilmi )...)'Iftlln nı yapmakla çok IC'Ç
ka ldık.. Ilmi )'8.yın 4ini bir an ÖIXC bitirip p0pUler y.yı nla ra ıeçilmc1idit. Bu takdirde sQ.nO.
mGı: s.an'atk !rlın rıa da ruh verecek amImÜZ
&ıu t.lara ubip olacaıu. Z.V. Topn; Dr. Tu r:ıı·
cet BAyh n sibi bir hayri1lbalc!c' sa.bl.p 01nuıtıa d.a bahti) .,dır. IkWııe de minnıctlcrimiz
ve ı*t ldı rlc rimiı YU.
Ahıncl

B. Ercilasun

tedir. Önce, ı 120. 1 724 yı ııın n~ lil Os.manbl tın li,yuı vc Ikltl m Unasdııctkri ince1cnmit ·
lir. Iıan'ı n iç Işlerini n kant1 k.hk ı ,,-e unet.i o.z.c.
"ne, bu devletin toprakla rı ndı göZÜ olan Rus·
)a'nın ye ni bir ta yı r takı nması, Osm an lı Dev·
I('ıi'ni biln Icdb ir!er alma ya k blr eıtL lık ol. ·
nk n Un l Ahmed acndi, lran'ı cl,i olarak
ıöooeritdi , Pilrrl F.tendi., dön uıa nde ticJrl bu ·
iua1ar y:ı nınd a lran'ın iç durumu h alkında da
d.c\"tin radi$.ı1ı 1 111. Ahm ed'c '.C' sadnazam. Ib '
rahim Pa,a'y1ı raporlınnı ı.kdim et~li. Sı ·
nı r \Amerinin rapOrl arı da Dürrt Elendinin
rapo ru p'bi iç bnııkhk t an dollYl 0s.1IWl1ı
Ue\'kd'nin dotu s.ınırlınmn emniyetinin bozuldutunu ıeyi d Cekr mahiyetıcı idi Du iCbcb·
k hkrı, CNna.nlı Devkti, ha rb karan aırnakla
be,aber ihtiylb da elde n bırakmıyo rd u. Prnt
anlavnısiyle, Balkan lardan ve Kınm'dan çekilmek mecburiy etin de kalan RuıJar, bu defa
tran )'oIunu ckniyorlaıdı . Zira Tiflis, D ajn tan 'Yc Si",an lı nıl binde baskı ya ~lamıılar.
dı . Diler tara ftan.' Tiniı Hi m Vahean Han.,
mQilatil bir devkl kurmak amKiyle isyan d ·
miSli. Osmanlı Devleti bir Kaf'ku bare kiliyle
Tlfliı'i ıw nırtan na dahi l etti Faka t, Ruılann
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d.n ranıp

daha _Lik

Bakü'yü

hıll

etmeleri. bu

böl gede T Ork ntUÖZunu SArsmııtl. Geri ka lan
Ira n topraklan ise Mj anlı 4si Mir Ovc)'J-Ollu
M ahmud'un eljne ıeçmiltll. $.ıh 11. Tahmll.sb
be , os.manl.ı Devleti'nin dof,u $ı nırlan üzerindeki ıc hirlc rc uhip çı ko.bilmili ti. Enclcc alımı n
ka rar, II. Tahmasb'a lı:.ar1ı uyıu 1anıp h. rb
ııçlldl . osmanb Devleti l:e:ndisine uypn birçok tehirlcri hi3ı 1 eni. Du 01a)"I.n mutcakip
Ru~ya

ile Ounanh Devleti atlU1nda, ı ,tanbul'·
da t lran Mub .serncnSmesi_ .dı verilen anIasma inu al atıd ı. Ancak Ş ah n . Tahma1b. Ilm.sOsmanlılan

manm

iliilendircn maddelerini ta TOrk ordul. " D. koldan k krar
ı Nın içk rinc ~dilcr. Bu ccbhc!cr I rak-ı Acem.
Aze rbaycıın " C Re".n eebbekrt ldL Revan ka·
k~ ni:rJ tcm [ne Arifi Ahmed Paıa tayin olunmu'5 idi. Seraskere, bu ka lenin (ethine .Ait III.
n ıınayınc:ı.

A h med 'in
Kc:m :iııt

b ;ıı U-ı

hüm!y unu ile baD mek tu plan
ge tirmiıli

(23/Ram azan!
E.w:riD bu bö liJmlln ·
d ı:,. Osman lı -t ran il yad müna$l:bc'ı !crinin bir
1136=

Mu stafa Ala

J 1IIIvi rıı.n/ I 724 ).

panoromnı \'eri trni, olup aıı'"

vnlka lan Ue

b.q hca ana u)'wla.rcbn hitif_dt oru nmıli"
tu.r,
K ema-nl MU$t&fa AP'nın Rcvan fethi bakkında

yazdılı

1/Ekiml I724 (l S/ M uh arrem/1137)

ı arihine

ka.

yan'ıo

A.cin Ah med PaJ&'.
ele n ferman bulunup , 29 n raltı r, Kemant M u ııa fl1 Ala, e$l:rinde , Kalenin Iethini teferroad. bit ıcUlde anlatınaUa
olup vuk u bulan :WY1lSi IÖrüı mrleri de ver mektediro Nihayet, kalc kuma ndan ı nı R teslim

mUelU! ,es.eririliı. dtlDç'C\itli kUtU pha nele rinde Uç yıllıl bir Çı
b ioma "c arl)tırmı mab:sul ü Old Ll~unı.1 ve ~lm.
diye kadar b u hususts hem llDıi bir a rattırına
yap ılmamıı o ldulundaD. dar bir bOrgedc hadişekrin bi rbi rine kanımısı vb , sebeblerdee
Ce I !ı )'irlI haned a nını n tar ihinin )·azılrnasmID
ıOçlükleri ni ifade et mektedir,

b a.ı ta rafın da,

y1: ıo n deril mi,

IÖruı mtler

ese rde bep ka K alen in te slim ılı n ma ·
$lndın sonra bal ka ve es ke re rıtill Adilane
a rzusu ve Y. Pllan

::fI t lı

bulunmakıadı r.

d:lıvran ıldıiı.

ne CAna ne

iı~lmedi f.i

le

23/b.24 /1ı).

de ese rde

Tı nh çeden

mııl .

Kit.abın öıuaıoü n dc

yanın

EMr dö rt bö lü mde n mry& na ıcloı.i$tir :

biç bir euret-

an l atılmaktadı r

(vr.

b . kkı n·

5Onra. fetih

ı . Wlüm : Celb i rliler'in s.U5ıle:ı.i (s, i 113): Burada ı.ekiz k ~den iba ret o lan hane.
da n mcnsuplan nın si)"as.t tarihleri an1.f1tı1md:·

da III . Ahmed'c $.il iki fernun daha ığrmek;·
teyiz ki. bunlar ınıiv vc s.ikaWı ar aiI.Qda ZiK:redilınc l idir, Bund an sonra eserde. izabl ı in ·
deks )'et alm akla ve ıa kip edeD M ll1m mez·
kur eseriD t ı p kı blSlmıd ı r.
Eter, Adet b il 4fına. fc tih nımelcr kaleme
alınmıu.a idi. se ferler b aHı ndAU bilp krimiz,
elde cd~b ildjl iııW: resmi )'a.lJ~ml\ ı., daD liıeye
&idc:miycıcekti. R ~\'Qn ı~,/h ndnmrnin Dt\ri de

2. BölUm : lçli md h ıııyat (t. 114.:187) :
H aned an IDCnsupları. içtimal sınıfl ar, halkıo
).. ~yıl Ilim ile o nl ımn inatlÇ llıı n, eyalct ' "C
hiki.m!erin duru mu., Didn!ar " e Cel~ L.r Dev ·
let ini tq kil ~de n boylara :

Oıı m.an ft .lran mü n:ue:betleri ııin hem sin si he:m
de u\:etl v«hesin c I,tk tuUn bir eser o!mas.ı

e)'alet lerin

bakımından

ö nem

kazanmakuı dır.

Uıd ı r.

3. Bölüm : (s.. 2.s8-324) Are:rbaş<:an, Şi r
van, Ml,lgan, Acem h ak'ı ...e Arab I ra k'ı gib i

MOekba tııiırcl

eoıratl

duru mu,

ma-b şuUcri ve bö lıele rdeki

s.is

reth in ba,lanlıcı ndan

't"lh{"t

devletinin kuru cusu Şe )'h Hasan . bu ılker Noto ru nunun ciludur.

da r m u(8Ma1.an devam el.mt:k kdir. Bahis ko-

nuw eserin

)"oI lar,

bölıenin

tarihI ese rlere llb·

e dilmiştir.

4.

BöliJm : (s. ) 25407) SaD' at ve tdcbi:içine a.l mıı k ıldı r, Bunl,l ilC Ne·
tice. Kayna klar (s. 412....31) "e t ndeh kısım.

yaı mt'Yıulannl

Dr, Sirin Be)' ı n i. Tar lh-J A/-l C~ld)'lr. En-Dan~srt'ı-ı Tt hlUn. SlIfflarM /09J .

t~14rQt-1

Teh nn, J34 S h , ı.

Moii;ollu'ın

a kı hele ma nı:

biJyilk bır bo )'U eı.1u p, Mo .

lolist.an 'ın dofuuın dali

Onon

ı rnuıll

kıyı ları

ilc Karakuru m civa nnda )'~ )' an Celiyir uhı
su dMı~ Çin giz I hı n'ın ilk faal i),~t uJıasına
Ç ı kıt t ar ihinden ltiba rc:n on un.Ia birlikte mü-

kalını :stl .

)'ir boyunu n bir
mı

kısmı

Bu Dd ın d o!ıyı

Ç In'e &itmil. bir

M oıoU:suın'da hlmı,

bir

Cel!.

k l $m ı TOrki ıı an

t nın ve Ir ak'.

~ I miılerdi

lI a rı b ııkimiyeli a rt ı na al dı lı bıl ılin labilele.

hhoıınb Devletin ı leıki! eden en ım1bim Iki
ultWan b iri oran Cel a)i r (dileri meVı u r Emir
Çobıın', çıka ra n Sulduz boYU) daima ea hi·
ba rlı m.e,-k.H eneri nde tu tmU$lardt_ Uk.ey Noyan, H iJ lcıü devrinde: tu ru! ıa)'d a b as nlCvkii

rin

~ ı:at

e::ıdcle el m ~ hatt ı

onun

ba ~n l arın da

cM m-

mi)'dli rOı1.c r oyn ama ,..ı , h unı nimen Çiniiz
boyl an nı

tUmen1.cr

IT ll lo1 n lı daJı lııiı

Cclb ir boyu da L=ndinI

ZAman

lu rıa.nunıyarat aynı

iı mı %

C'tmek.tc idi. B Llı ada tamtmUını y aptı ·
eseri n konusu DU t~,üI t<kn CeIAyirli

lık ip c ı md: tedi r.

la n

tı$

"'e M ıveraO ftnebr'e cide're k daha son r aları Tl·
murlular dc " rin de adlan birçok f... lh'c:llere
ka n \mllo; bır k lUl'lI da ılh anhlann maı )')' ctln

de
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KlTADIYAT

MOCTEBA l LG OR EL

Ana diU rarsça oLan

ınücllifin.

5lIde-ce: by-

nalhın

ok u)'Up bize naklet tili. ese r okunduk .
ve ril ebi ı ecek tek bükümdür, BuYılDında çcr.itli usu l h ;s wannııı d D ~mO:s ve

ian s,onra
DUD

de"rin h ad iseleriDe " e TUrk tar ihine iyj ce \'lLı f oıt.lUldl ~nd oıı n u mllin ıama n b iltıaMI isim·
k rin okunmas.ınd a )'a.ıılli1ardan kurt ul amam ı l ·
tı r, Dunhın n hepsini bu n da kkcr ıc ker yaznıı)'Arlt b ilJ'ıJa rınl 7_iIı:reımeklc )"C ti rı«e~

Me.

~ıı :

Ha$iyelerde ber %Ima n kl} 'nat aö5lerilir·
ken s.ahifc nuınara$l ,"c ril mıı anuk, hangi ıı EJ.s..
hlldıuı hotiiadr ed ild ili. anla~ ı lamadan b1.m.t,.

'o.

tı r. Duan da (mesell J. 63,
71) ha$iyclerde Hondm.i:r Ye: M irhond 'u n uhife: numaraları m verd ik ıen

mi~ {&lıt

sc nre

H AlIZ-'

faydıılandılı nı

H lfız·ı

Ab rti')'u mret·

AbrCı 'nuo

ban p eserinden.
4arel cune mi1lir, Kaıdıki bL.·

ri nci "e ik inci ol arık zil red ikn müellifIcr :ıa ·
leD büt ün biJa ileri nl Abdurttzıak ·ı .$emer ·
ka.ndrnin u eri V 8:S11ası. Ilc aynen H Mı z-ı Ab·
rü'dan a1tt.rmıılardır, S. 71 (basi)oc I) 'de H ı!ı ·
fıN Abn1. lI ond mir ve Mirbond %ı1:: redild.ik·
tea sonra, Z~)'J-J Ct.lml ut·Tn 'tlrih IÖSkrilmiStir. H alb uk i bu 5Oflu nı:u ese r dc IIM\LoI AbrO'ya al ni r. Acaba burada H!faz-ı Ah rQ'dan

'kll.l.tedilc n

nr

ye eser

hanıisi dir?

Mue:lIif C'liCtinin birçok: )'erlerinde butün
mulUlr tnıılı laribçUerdc l örilldUi U &ibi sanki
Teekire )"aı.ıınn.ıK.ll!iIn.I de vri n pirlerinin CeI!)'irll hO k llmcbi r l lın hakkı nd a s(5yledi klcri " e'
ya binat bfikfi!Ddarlann kendi )"azdı klın iiir ·
kri m.kleımiı ı i r (Mcsc l ~ !»ık, t. 13, 19, 32. ı ı ,
34, 4]. 48, 49, 117 "e ~lÜ yerler). H albuki
bunlan do irudan do~)'a .u.)n bir b ıı~bk aL·
da ineel C')'eb ilitdL 8irç-ok yerlerde be
(rIlıC'SC Il: s. 56, 84, 87, 94, 9S, ı ·u n.) Cc:llyir ti
hü kümda rlım nın mU' lolr h ükümda rtar ile ya .
tı nda.

:ıı~malannd an

kal.a n "e bemen hemt:n bepsi

Feri du n Oc: ı .\tünINtl 'nd a bulunan mc-kıupl a·
nn suretleri aynen \'e sahitckrle uzun UZUI1 ve·
rild i~ &ibi. bazı müe llülerin ifadeleri de (lo
63, l Oot, 118, 123, 12.7 "s.) aynen veril m4tir.
S. 12'de De1t-i K ıpçak hlkimi -Tım Beı ·

Dini

D~&.

SUllan
k.ça rken
FeıC'C'in

olanı\::

Ah ~ 'in

)'atılnu:ıtır.

801

yılında

Emir

D lIid ııd 'd,a

Timur'un ön ünden
bı rak tı lı 1I11:1a.m.!l)nodan

adı

da daima Funtb ola rak ya·
93, 96, 97), Ayn ı ~kildc Sulta n
Ahme d 'in muaim M emlo.k hük Omdan Fe rcc
(3Im_ 815rde daima Ferrulı ıe'k linde: y;ınl ·
mı )lı r (t. 99, 100) ki. kendisinin 1ı ~lycde ver~
dif,i kaynak l.ardı da b u isim Fer« '}eklinde yı
Zll mı, tı r. S, 81'de -bu sı rada Akk oyunlıı T ö rk ·
ıunkrinin Kara Mehmcd' i lil dürdiU.Jeri ve: Aazı1mı}tır (s.

r akoyu nl ula r'ın T eb riz'den ay n ıdı klan haberi
geldi . di yc bir ifade mevcutt ur. H albuki Kara

MebDiN A"o)"Unlular

tara f ı ndan

<kl tl, ltn·

ıSM A I L AKA
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disi ile emirlik mOıcadc:ksiıkSe bulunan )'e:j.eni
Kan. pir HtiaJ1 urafandan 6k! nrQ1~r
(Bk. Faruk SIlmer, Korıı Afmılt!u14r. Anb B.

1961. I. L 53. Bura da U)nak1.ard.3.kl ifadeJer
de ttıil.nı4lir). S. 9S'dc Emir ı ımur un BaL·
dad üzerin e hareketinden babsediliıkt n Sul.
tan Ahm~'in Oajdad'. ıderek h üii.wne ı etmt~c bı ~ tı d ı iı ve ~h rin Iman Ile exlllUl 0(.
dulu b ı berin! mÜle.alip. herbiri bir oıı un u n
Iıb rclin de olmak aU te .. ıyn lu","ct li:5 odı: r.
dieini jf :ıdc LLe Pir Mu hammed (Ömer Şe> h 'iıl
oııu) . S D.kynwı Sah. Ehubekir "C Cihl~'1n
l Onderildilim &Öylemekledir. H al buki b unL.ar dan h içbiri Ti mur'un ollu delil dir. zeten Timur 'un bizce malüm olan dört ottutıdl.tı. ıl(.i.
si (Cihanıi r ' c Ömer $c>"b) çoktan öJmü~ buluı:ı u)"orbrdı. Burada sa)'llanlardan ıad«e iki·
(Pir M uhanunC'd Vc Ebube kir) TImur'un to-

w

runlan oluP. diltr 1Ü5i be emirlerckn idilC't.
Bunun bir ıcmnka ileri ıcldij,ini ı.annelmd:
isterdik. ancak bcmco . rk.awndan CL 98) Ebu.
bekir ve Cih ~'ıo dotnıı.h.ll dolru)'a baba.
1a.nnl D yanından B. j dad'a buclıt ettikkrini
liIS)'lemNi ll:ıBdlilin dd il ckYrin b .dı:sekrini.
\&hsi)"rtlcrini bile ırreli kadar tanım:ı.dl 4l ru
açıkç a ~:.tı:rmckıcdir. S. lOO"dc Celi )irli SUL·
tıın Ahmed ile

801

y ı lı n da

Kara KO)"Unlu Kara

Yı:l'Su !"un

Emi r T imur'u n 6 IUmn fizerine

M UJ ı .ul ta rıı tara fı nd3 n serincindr n IJlln"eri l·

dikleri if ilde ed ilmekled ir. Ancak Ş i ri rı Beyanı
burada da )"anılm:ı.k ı.d ı r, Zir. Dım a~k kale.
&.inde tu ısak otank bulunan bu ili b aküm.
du, d3b . Tımu r lilmeden linc:e 110 7 )'III Rcct b
ayında (Ocak 14~U) Şam naibi $c)"b cl _Mab.

Sultan Ft rcc'i Wı llan m.
ilc M lltr üzerine ıı ı.arlad ıjı sco
ferdc on lardan da istifade rınxt maksadı ile
h.pistc:n "kal1 lmı .ıardL Haul S ul t.aıı Ahmed
bu K ferc h u lmanıı, olmakla beraber. Kara
Yusuf Bta:. ~"b t l · M ab mudrnıa yanıtlda
mIIt/Cıbi)"d ile sona ert n M lilr K(etint de b .
mudi

ı.rafından...

diraıd: ';i)"~

tılrn l ,lı.

Du an phı"ar bi lan ı n m&dılından
müellif metne d.y a nd ıp halde fahiı hatala rd' n k u rtulamaml ıtı r. M e~1I C.mI u' .Tn....
,ilı ·ı JJa.saıı r)"C cbıamrak Timur'un oJJu Şah-

ruh'un Int. FItS ve Lurisu.n·ı i,ıü l tııiji ve
Sulıı:n

Ahmedr oot yeniden Aıtrba..vcaa \ 8

S aidad'a bilim oldulu $ırada. Sultan Ah·
med'lo Satını.b'un ojIu ı skender i~ yakın bi r
doı.tIu k ıniı tdilditinden bahsedilmeklediı
101). ~Iu iun ıc-W.i bir taraf .. bun da adı
,~en b l eoder. Şab ruh 'un oıı u de:,il. ömer

<l-

Şo:)J'ı 'izı
o!ıı rak

oilu olup Fan ve

lduıın 'da

hAkim

bulunmakta idi

Bu arada

Akko)'u nl u ı. r"dan

" k DJbliotbequc N ationale'dtki nllsbalanDdan
faydalanını$ \ ' C dolt)'Ist ~ bazan Inttin ilc
mu1l.aync ya pabilme imk!m m da orud.n bl·
dı n:u$tar.

ıarada

baluedJl irktTI

(t.. 171) Gök Han yeriM Giyük n an dcnilmi:t-

tir. S. 3~O'dc Abdilikadir GClyende 'den bahsc-dillrken bi r ara M iranp.h 'ı n, bibtil TImur'u n
buyrup ik iildüriildülü söylenmektedir. Mi·
rall$lh 'ıo d. ha babaıı Tim ur'un s.allıJı nda a l'
tan dü)C'rd: aklı nı ka}bcttili bitinmektedir. An cak o babuınd.:ın çok ..cınra 810 (1408) )'ılın.
da Senb·l Gu . n y .k ınlan ooaki Scrd -R6d
mcvk ünde Ka rakorunlu Kara Yusura bill
o11u [bubtlir ile yap ıı ı_ uvaJ i1tU1nda bir
köle larafı ndan YC Mina oldulu bi1iılmtdcn,
sı rf elbiKıC ritıc ı~z dikildilindea dota)'l 61~ .
rüı mn &tü (If. Abrt. ZubJ" ul-Tn YZTIII. Fatib
-437111. 4nb).

Ka)"lIaIr..J. r bıılo. mıl rıc ıclinee: Burada da
b i~ol: bilp ve usul hataları ı&c çarp makta .
dır. Bu bCSlOm . Ulr.i ve yeni kaynaklar . di)"C
ik! Lıwna a)"n lnu ıl1 r. K anıüla nn yaıılı, ta.
nlı ine s6 rc u raland ıil anlq.ılmatı. beraber.
mlldlif Dokto ra tczl ola n ttıe:rirıi Fra nıa'da
yazdıJından. b irçoıu matbu ola n kaynaktanDlD Dtdcnsc bu matbu OIAıılAO U itibill tı mb'C-

.slı nda

806

)'ılı

ran a)'l alU[lI.nnda (Man 14004)
Timur'un ö Ulmü be 17
1405) larihinde'dir,
I),

MileIJiti n renl byıuk lar diyc bı:mcttıx.
leri ise a nIa~ı1d ıj;ı na ı6rc leıki}: tstrlerdir. An·
cak. bu tı .,.rnda U )"1laft eserlerden ilk dört ii-

nesi tetüt neri delil dir. HL Rabinot un mn--

yer alan :"OiuıMddin· i. Şamrnitı
Zalwııım ~'s.inin hem BOS yılıadı: )'ızılmuın ı a.
sona C'rdili lıÖyle nmek ıe. bem dc bı r seu r sonn eserin "firnur'u n lilUm üıı.e b da r , cldili ifa ·

12.

de edilmektedir , EKr

Sultan Yeled'dcn ba.ıucdili r1:c n (L 109).
Sultan Abmed'in öld ürülmesinden lOnra Ka·
ra l:O)'\InIu Kara YU$Utun oiIu $ah Mllh·
mud'un, I rak-ı Arab MkrınıctW ele Ct'Çltmek
için Oa:ıh:d Qıerine ba~kel cıliii s4ylr nmtt(edir, Ancak bu da yanlıı olup, bu şah M u.
hammed olacaktır (lndeblc &o Mahnıu d ola.
rat a1ı.llQU ıtı r). S. 1 6! · 1 77·6ı:ki kab ilekr t ı sQU ise çok Roba ndı r. ecl.l,lrti de\lctini lqk.iJ
eden bo)' lana durumu izah tdilmcmittir. Bu
olmadan iiC' dt\'M içtim"iIi lltihi ve devletin
bün~ ni anıa mat.a imkın yoktur_

Kıb.
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s.ırsdali

Sabı n

Ştrefeddin

801 (I I
Ali·i

Ranu.
erer.

ıooa

Şub a ı

Yezd r nio

Zıf~'lIdm~ı.inin 82S )"ıb nd a ıbrahim M i rza'n ı n

emri i:e )-V'.tldIAı lÖylendil:ten ıo nra., eserııı
um nQıhailnı n Timur dtvrine ılıVt olank.
Mirza Şahruh ve ı b rah i m Mina deviritrini de
ihtiva ettIii kay dıedilme k tedir. M uhakkak lr..J
mGcllif eK rc t3 y1e b ir , & ~zdirmit olmalı ve
onun bu bllkmil n fmC$i nc tebeb de belli nerin ktif tarıhı ol m.!.bdı r. ArQ.k Şcreteddin'in
nc:rl. Tunur'ua ölOmünden sonra M' verau n·
~hr hadiseleri ilc, tonuıu Ham Sulta n'ın Scmnkand'ı ele ltÇirmni (16 Ibmuan 801=18
M art 140S) ve birn son n. onun ınalinin sca nl a ı:a n.k, Emir Ti mur"un oiul ve ıo·

bcblerini

ru nlan nı n

7ikri ilc son.a enrıekttdir.

k Ob la dai r . Coiıu Di t1r~ ) tl14I" KlIJ'tIo-Ko) wı
lu ete... d)"tl4Jt/~., N U"f/Jfn4l/.c CJı 'onld~. 1950.
X•• u bibli)'oıra fyad:ı mevcut delildJr, M. t.riri , ıbn Ib eC'f, A)'nl " c ıbn To.i n -Dird l ıibi
t"Cr!cri [Jim aleminde ço k n kldcn beri blline n
MemlOk devri mOellint rindtn hiç islit.de edU·
mc miı li r. Son olarak Celbitlile r lçrn mOhhn.
fa ka t eserde ~1ib.de cdilme miş iki k .ynı k
daha. ü1ve c:4c!im: Bunlardan birineisi, yeıw
n~ısı Vi)'ana Milli KütüpUntSinde bu lunan
Oobt. ıSS) ve 821 )'ılında tamamlan UÜ llısn' l
Kt yfa Eyyııbl tı ilkll mdan eJ· Melik el·Adil
F llhrtdd in SnıtYDlln'a ithat edile n 11150·1 Key.
ta V~ l;a) jPUl ".~'Wdit (171 )'111 \'eh yii. ilc sona.
en: n bu tttrin Lanıt maSl için bır..: cı. Cabtn.
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1955,
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A bdullah b. Fclhullalt el.Datdadl cI-(Jıyasr.
nin TariJı ul-Go ,tI.d"dir (C5ott h3tk ı nd a bt.:
Abb!.'to el-Azz.n l T.rih "ll·l ,a" bt:)'''~ ihtf141~,tI,
8. J dad 19 36. II i. lo.1Z; F. Sümcr. K tlrQ
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