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Netice olarak Sa ma n i Dev let l 'rıln kurul uş tari h i olan 874-5 tarihln in üzerinden yirmibeş yı ı geçtikten sonra Türklerin bu dev leti n siyasetinde aktif bir rol oynarna ğ a başladı ğıru görüyoruz, 900'lerden sonra devletin kaderi yavaş yavaş Türkler'In e line geçmiş ve
Türkler'den sa ğtadıkları destek He sam nller varlıklarını idame eı
tlrebHmişlerdl. Ayrıca Samaniler'in mirası için Tür kler arasında
kıyasıya bir mücadele oldu . Bu mücadeleye Si mc ü ıil e r, Karahanlılar ve Gaznel\ler katıldı . Bun la r arasından Gazneliler ü stün çıktı.
Samimiler'In Türkler için faydalı bır yönleri de onlar arasında
Islam dinini ya yma k ça ba l a rı olm uştu . Nitekim Sa t uk B u ğ ra
H an'ın Ka rahan lılar'a sı ğmmış Ebü Nasr adlı bı r samanı şehza
desl veya o devrede Islamı öğ ret mek Için SAmani ülkesinde faaliyette bulunan va izler Ile karşılaşması Islam din in i kab ulune sebep
olmuş ve Ka rahan lı lar'ın kaderi değtşrnış tt .
Sa manı l er'In Türk Devletleri üzerindeki etkılı olduğu başka
bır yön Ise teşkHat alanında görül üyor, Özelllkle Abbasi devlet teş.
kHatından faydalanan Samaniler. bu devlet teşkilatını kendı ıda
reterinde çalışan memurların Gazneliler h izmeti ne geçmeleriyle
GaznelHer. Nlzamü'I-Mülk (1018'1092 ) gı b ı bı r devlet adamı vası
tasıy la da Selçu klu la r üzerınde etkılı olmasında rol oynamışiardı .
Bu bakımdan Samanı ta rihin i Türk tarihinden ayrı olara k düşün 
mek doğru dcğHdlr ve gerek siyas i gere kse kültür ve teşk HiIt tarihi
aç ısından

dikkatle incelenmesi

gerek lı'.
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BeyzAvi (Ebu'I·Hayr Ebü Sa'id

Nasıl'

ed- Din Abd uliah
BeyzA şehrinde daı::·
m uştur . Doğu m tarıhı hakkında kaynaklarda bilgi yoktu r. Babas ı
Abdullah, Fars Atabegl Ebübekir b. Sa'd döneminde (1226-1260)
Fars Başkadılrğı (Ka di'l-kudat) yapmıştır. Beyzavi, Şi raz'da iyi
bır tahsil g örüp yetişttkten sonra o da , babası gibi kadılık mesle~ I n e In t lsiıb e tmiş ve burada bır müddet kadılık yapmıştır. Daha
sonra kadılıktan ayrı l a ra k Tebriz'e yerleşmiş ve veranna kadar
orada kalmı~tır' ,
b. Ömer,

İ ran'da. Şlraz yakınlarında bulunan

Beyzavl'nln vefatı h a kkında kaynaklar d elilşı k tarihler vermektedi r. B ı r kısım kaynaklarda 685(1286-ll 7) ', bazı kaynaklarda
ise 691 (129 1-1292) ' tarihi k a y d e d H m l ştl r. Bu n un yanın da 716
( 1 31~.17) yılında veliıt etmiş olması da mu htemeldir ',
Kadı

Beyaa vi, l lsarı. edebiyat, sarf, nah iv, tefsir, f ı kı h , usul,
ve t a rıh Himleriyle u ğ raşan d e ğ e rl i bı r bilgi ndI. Şa fl i mez hebine mensub olan K a dı BeyzAvi adı geçen bu ilimIere dai r pek
çok eser meydana getlrmiştlr.
keliım

lw y u vl'n in ha yatı hak k ında daha gpnlıj b il ın lç1n bkz. t bnü· ı ·
Kah tre ı 3 ~ . V. 392·393 : Önıt' r N as uhl B üme n. B iiy ıık
T~/tljr T arih i. btanbul 19101 .
1

Ka dı

t m oı d . .O:; "' : f" rd f ıt '::- Z,h ,.. b .

2 "' ("ael l bkz . Ömer R ıza K hha la. .\lH 'cr"IIı 'I-.\ıii,W/ i .. , Om\&.llk 1008.
V I. 97.9S: Ha yreddin rl .Zlrikll. ,.1·A'ld ,... Ikyro t 13S9 11969. IV, 2..8: C. B rock ı·lhn.ann. G,..tJ,o· Iı ,#'It': IJrr ,t ra ı, ;.v h ı! " /ıılrnıt ıır, Le tôen 1943. ı. 530.
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KADı

Tarihi eseri olan Nizamü'l-Teoorlh'ln yanısıra, daha çok Tetsir'l ile tanınan Kad ı Beyzavi' rıln başlıca eserlerini şiiyl e sırala
yabt llriz.
Envdro'l-Tenzit ve Esrdru'I-Tc'vil : Beyzavi Tejsiri olarak bilinen ve enl-I sünnetin telsirleri arasında en kıymetlisi olan bu
eser bir çok delalar basılmıştır. Beyzavi Tejsir! bil hassa sünniler
arasında çok büyük ra ğbet ve takdir kazanmıştır. Uzun yıllar medreselerde ders kitabı olarak okutulan Beyzavi Tejsiri, bir çok kez
şerh edIlmiştir .

Kadı

Beyzavi'nin bu telsirinden başka metatlzlğe dair Tava li' el-Envar min Me/<ili' el-Enzdr, lugata dair el-Gayelu'I-KUsoo ile
Şertıu'l-Muntatıap, na hive dair cı-Izah ve Şertıu't -Tenbıtı isimli
eserleri vardır.
Beyzavi'nin . tarih alanında yazmış olduğu eseri ise Nizdmü'lTevarih adını taşımaktadır. Farsça olarak kaleme alınmış olan bu
eser yaradılıştan 674 (1275) yılına kadar gelen kısa bir dünya tarihidir. Eserin Süleymaniye Kü t üphanesl"nde üç, Nuruosmaniye
Kütüpha nesi'nde bir adet yazma nüshası mevc uttur'. A yrı ca Edirne Selimiye Kütüphanesi' ve Malatya Darende Küt üp ha nesi "nde
olmak üzere ı kı yazma nüshası daha vardır'. Nizamü'l-Tevdrih,
ı ran 'da ıkı kez neşredllmlşıl ....
Ka dı Beyzavl'nlrı yazmış oldu ğ u bu tarihi eseri XVI. yüzyı lda
Türkçeye tercüme edIlmiştir .Süleym a niye Kü tüphanesi, Hamidiye
Kitapları 890 n u rnarada bulunan ve III . Mehmed (1595-1603) 'in
emri ile Mustala b. eş-Şeyh Abdurrahman tarafından E nlsii'I-M ülük adıyla Türkçeye çevrilen bu eserin tespıt edeblldlğlmlz kadarıy
la, mütercimi meçhul bir başka tercümesi de ıstan bul Üniversitesi Kü t üphanesi Türkçe Yazma lar 877 numarada b u lu nmaktadır.
:'j Yazma. nüsbalar iç in bkz . "ü! t"ymanlyfO Ktp. AynaMlfy a nt. K. 360~ , P a t lh nr. 1213 12 ve II. Hüsn ü Pa.şa nr. S36 ; • 'unıoıumın t)' t! Ktp . nr. 3UO .
6 Sellmtye K üt üphaneet, nr . 1.592.
j
Mal r ve Dnrende K üt üphen est. n t. U~ /29 .
SO R. Ş~~n. TOrkiyt" K üt üphaeel ertndekt Tanı t ılmam Lf bazı Jo~ança Ya zrualar J Ith" T tk ikluı n,-r'liNi, Istanbul 1981 , vııı . ii . .). 70 .
9 ' :-:.,.Ir ll!rl 1';10 bkz , Kadı N ın.oddin A bdullah b. O mer ıwyzıh't. Ni.:d". .. ·' · Tf"nirIJıı. n şr. Haklm Seyyld Şemsu llah Kadı rt . HlI}'<!.l,r. bAd (tarihsl7. ) :
K dı N ı rr ddln A bdullah İJ . Öm er lkyzAvl. S i.:dm .. ·I· Tf" I·o riJa . nşr. Bebmee
~U rza Kt"riml, 1313 .
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Bu iki tercüme birbirinden laklıdır. Süleymaniye Kü tüphanesl'ndeki nüshanın istlnsah tarıhı 1086(1676-77)'dlr. Üniversite K ütüphanesi'ndeki nüshanın ise ınütercimi ve istlnsah tari hi belll değ l ld l r, Ancak Osm a n lı sadrazam ve müeııırıerlnden Rüstem Paşa
(ÖL. 1561) adına tercüme edlldlği. tercümenin ilk sayfasında kayıt
lıdır. Rüstem Paşa'nın yaşadığı devir lle III. Mehmed devri göz
önüne alınırsa Üniversite n üshasının Süleymaniye Kü t üphanesi'ndekl nüshadan daha önce tercüme edildiltl anlaşılır.
Nizamü'l-Tevarih'in bu türkçe tercümeleri dil ve hacim

b akı

mından

da birbirlerinden farklıdır. Süleymaniye nüshası 25 satır
lı 85 va ra k, ÜnIversite nüshası ise 15 satırlı 58 yapraktan iba ret ti r.
Üniversite Küt ü phanesl' ndekl yazmanın dili daha sade, Süleymaniye Kü t ü pha nesi'ndeki yazmanın dili Ise ağırdır.
Orijinal Farsça metinle Süleymaniye Küt üp hanesi'n deki tercümey! karştlaştırdığımızda Süleymaniye Küt ü phanesi'ndeki n üshaya müterclm tarafından bir çok ilAveler yapıldı ğı anlaşılmakta
dır. Mesela Fa rsça metin ile Üniversite Küt üphanesindeki yazmada
olmadığı halde söz kon usu nüshada d ünyanın yaradılışı lle coğra fi
bölgelerden uzu n uzadıya hahsedllrnektedir. Konu başlıkları he r
Iki Tü rkçe nüshada da MIl metne uygunluk göstermektedir. Fakat mu hteva itibariyle Süleymaniye Küt ü ph anesi'ndeki nüsh a
daha ayrıntılıdır. Yine bu nüsh ada asıl metinde olmayan bır çok
ayet, hadis, dua ve farsça beyltlere de yer verilmiştir. Bu arada
hemrnüterclm , hem de m üstenslh taraf ından yazılan Türkçe beyitle r de mevcuttur. Hal buki eserin Üniversite nüshasında bu tür
Ila veler yoktur! ".
Farsça metin ilc Üniversite Kü tüphanesi'ndeki nüsha Abaka
Han b. Hüla gü devrine kadar gelen olayları Ihtiva e ıtı ğt halde, SÜlaymaniye Küt ü ph anesi'nd eki nüshada İ lhanl ıla r devri anIatıldık
tan sonra Fatımi ler, Eyyübiler ve Memlükler devri hakkında da
bilgi verilmiştir, Eser III. Mehmed devrine kadar gelen Osmanlı
ha n eda nının seçeresiyle son b u lmaktadır.
10 Kadı BeyzAvt'olo Nf.edm " ·t·Tf"I"dr'ih IBlmH eM rin in Süleymaniye KO·
tQphllnnlnek bulunan bu TQtk~ tercürneetntn ınceleme ve mettn neşrt hakkında bkz. F . na.ı,ar, Kadı BıoYNI'I'"," Ni.::dm u ',·T,.I"drjJıı adlı ıo.-n"",," .1lw ta / a
b . Seyit AbdlılI'Taltma" ıartı/ı"da.. f;.. I.. .. ·'· .U ıd ük adıyla yapılm. Tıitrk~ Tf!'Tt"Mm,. .i (/.. C',.ı,.me ee Mdi" a..... fO'ri). 1.0 . F..dt'biyat Jo~n k W t f.". i. ( Ya yın lanma m1.1 YOk ·

..k Lıl.aDII tnt) . ıstanbul 1986 .
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Beyzavi'nin bu eserinin ana

başlıkları şöyle sırala nabilir:

Eser dört kısım ha linde ele alınmış olup, birinci kısımda IIz.
Adem'den Hz. Nuh'a kada r ge len 14 Peyga m be rin tari hi antanı
m ışt ı r.

İ kıncı kısı mda desta ni İ ra n tarihi ilc Sasaniler dört grup ha -

linde

ın c el e n m lştrr.

Birinci gru pta, mıllıttan önce İran'da kuru l muş ola n I'işdild i
ya n (Med İ mparatorl u ğu) hükümda rl arı n ın ta r ih i Incelenmiştir.
Ese rde a d ı geçe n Pl şd iıdlyan hük ümdarlarının isiml eri şöyled lr :
Keyümers , Hoşenc , Tahmu res , Cem şi d , Dahhiık, Efridün, Menüçehr, Nuzer, Al riısiyab, Zab b. Tah mas b ve G erşasf ".
İ kınc ı

grupta, yine İran'da kurulmuş olan Keyyfm i (Pers Im pa rato r lu ğu -A ha m e n lşl er ) hü k ü mda rl a rı nın tari hi anlatılm ış olup
bunların isimleri şöyledlr : Keykuba d, Keykivu s, Keyhüs re v, Luhresb, Gü ş tasb, Beh men, Huma -yı blnt Behmen, Dfı m b b. Beh men
ve Darab b. Di ra' 7 .
Üçü ncü gru pta yine İran 'da hükü m sürmüş olan ~kinlyan
(Part İ mparatorl uğu ) hanedAnı ha kk ında bilgi verilmlşttr. 723 yıl
h üküm sü rdü kle rl zikredilen ~kan iyiın hü kü mda rl arının isiml eri
şunlardır : ~k b. Da ril, Eşk b. ~gaı'l , ŞAb u r b. ~giın, Behril m
b. Şabü r, Bal aş b. Behram, Hürmüz b. Bal a ş , Nersi b. Ba l a ş , Ftrüz
b. Hü rmüz, Bal ü ş b. Fi rti z, Hü srev b. Bal üdan, BalilşAn b. Ba l aş
b. Firü z, Erduvfın b. Eşkan, Hüs rev b . ~kfın, Bal aş, b. ~ kan, Cüderz b. ~kfın, Fi ri b. Cüderz, Cüderz b. Piri ve Erduvfın .
h üküm sÜmıf1ll ola n PIlfdA,d1)·ü.n
kurucusu Deıok... (728-673 i kabul ed ü mekıedır. Ondan eo nra Fraort (veya Kh.$Iltrlta, &.'3-~7~ ' . Uvakh.ptra (K eyakar. 61. 58:)) ve
AJrtlyag (~um gu, ~ SMI hükümdar ol rnu ". rdı r , Ukı.. M . Ş . GUnaltay. Ira"
To riJı i. ı. An kara 198-:": . a. 91·]25.
12 ıran'da Y .O. iOO-330 ydan al"llStnda hüküm .ünnO, olan Pe ra lmpa.
ratorlutu (Aham.nl,ler )·nun ımpa ra tc r ıstmtert fÖylerllr. Aharn ..nl, (7OQ.615 ).
Tel!lpes ( 67 ~- 64 0 1. AtlaramM (64O-6ı~ı. Kurq i 1&10-6001. Kurq II ( K yoUl'.
rev. M9~29 ) . Kambb II ( 5~22 '. Gom la (v eya ~rd1a/Semf"rd1B. ~22-521',
Danu. (521-186 ), Art akhft\tra i (Erde41r . 486-357) , Artaknı,at ra II (381·3M) ,
OnOl (~9-33 "). DarluA ıı ı (Kodama n. 33..·330 ). Bkz. Ş . Günaltay. d.g .6.. a.
II

ıran'da

lt .O.

128~50 yıllan oruıncL1

( ~tN:l ) Imparet crtuğu'nun

127·257.
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İkinci kısmın son grubunda ise Sasani hükümdarları hakkın.
da bilgi verilmiştir. Eserde adı geçen Sasani hükümdarları şunlar
dır: Erd~ir b. Ba be k, ŞAbur b. Erdeşir, Hü rm üz b. Şfıbur, Behram
b. Hü rm üz, Behrilm b. Behra rn, Beh ril m b. Beh rfı m b. Behrfı m, Nersı b. Beh rfım b. Hü rmüz, Hürmüz b. Nersl b. Beh rfı m, ŞAb u r b. H ü r müz, E rdeşi r b. Hürmüz, Şabul' b. ŞAbur b. Şfıb u r b. Hü rmüz, Beh rfım b. Şfıbu r b. Hü rmüz, Yezdücerd b. Behrfım b. şabur, BehramGur b. Yezdücerd , Yezdücerd b. Behrilm-Gur, Flmz b. Yezdücerd,
Kubfıd b. Firüz. Camiısb b . Fi rü z, K lsra-yı An üşlrevfın, Perviz b .
Hü r müz, şımye b. Perviz, Erdesir b. Ş ımye, KIs.-.i b. Arslan, Kısril
b. K u bfıd b. Hü rmüz, Türiln-Du hd blnt Perviz, Perviz b. Behrü m ,
Azre mi·Buht bin t Pe rviz, Fe rruh -za d b. Perviz ve Yezdücerd b. Şeh
riyfır".

Eserin üçüncü kısmında ise Hz. Muha m med de vri anIatıldık
tan sonra islam halifeleri üç grup halinde Incelenmiştir.
Birinci grupta H ülefa -l ~Idin devri anlatılmıştır. Bu rada sı.
rasıyla Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Os ma n ve Hz. Ali'nln ha lifelik
dönemle ri

I nce le nmiştir " .

İ kıncı grupta Emevi halifeleri Mua viye b. Ebü Sü fyfın , Yezld
b. Mu!ı.vlye b. Ebü Sufyan, Mervan b. el-Hakem, Yezld b. Abdülmelik, Ömer b. Abdülazlz b. Mervfın b. el-Hakem, Yezld b. Abdülmekll b. Mervfın, H işiı m b. Abdülm elik b. Merviın, Velid b. Yezld
b. Abdülmelik b, Mervan, Yezid b. el-Velid b. Abdül melik b. MerVan, İ b rahim b. ci-Velid b. Abd ülmelik b. M erv ün, Mervan b. Mu ham med b. Mervan el-Ha kem ha k k ında bılgı verllmişttrv.
Ht) yıl mOddrllf' ( M.S . 22&-6-121 tran tmp.ıratorl u k tah tında kalan
bkz . Arthur l."hrt ensen, l/f: "'ı' i ~ d,." Sa.ua"idu. Kopenhag
190'i. 1936 : Ayn ı mn e-Ille. U lrrm oIJQIılJJ 'fO.., SaJJoIJdMf.rU'"" P rı!! UH6: P . Sykea, LL ~ .
IQ"1/ of P~ ", ia , Londra 1921.
13

san ıler hakkında

U Hülefli·1 Raşid1n' ln hll.lft"t yılla" ~y l edl r : Hz.. Ebubeklr ( 63 2-63 4). Hz .
Ömt'!r 1634·6H', H:L. ~ma.n t 6U -M 6) ve Hz . All ( M6-$6 11.
1~

H . U·132 0.1. 661·'jW I yılları e ras ında hükQm eürmüş olan Em~vl ha.
ret y lUan fÖyledlr : ı. Muavty.- b. Ebi SüfyA.n (66 1-680 ). I . Yez ld
(680-683), ıı. M ııa vl ~ 1683- 68 " , ı. Merva.n b. el - H a kem (68...6 ı , Abdü1me llk
(685. 705 •. i . ~ı-Vplld ( 7 05- 71 ~) . SüleymAn (71r..711', Oın..-r b. Abdüla:zlz (717720) , II. Y(>dd (720.12-'), IUf<\m (12-1.143). LI. ('I-Velid 11-13-1014) . ıl ı . YE'z ld
( 1H). ı b ra h i m (1.... ). II . Merv n E'1·HlmAr (7H ·I::ıQ J. Kr1f. C.E . llo8Wort h. lald m
Ilf('J ~rinln WL
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Üçüncü grupta ise 520 yıl hüküm sürdükleri zikredilen Abbasi
halifelerinin tarihi kaydedilmiş ve şöyle sıralanmıştır: Eb u'I-Abbas
Abd ullah es-sarren , el-Mansiır Ebü Ca'fer Abdullah, el-Mehdi Muhammed b. Abdullah, el-Hadi Musa b, Muhammed, er-Reşid Harun
b. Muhammed, el-Emin Muhammed b. Harun, el-Me'm ün Abdullah b. Ha ru n , el -Vasık Billah Harun b. el-Mu'tas ım, el·Mütevekkll
AI'allah Ca 'fer b. el-Mu 'tasım, el -Mustansır- Büla tı Muhammed b. elMü tevekkll, el-Musta'in Billah Ahmed b. Muhammed el - Mu'tasım,
el-Mu'tezz-Billah Ebü Abdullah Muhammed b. el-Mütevekkll, clMu htedi·Bııı ah Muhammed b. Ha run el-Vasık, el-Mu 'temld Al'al la h Ahmed b. el-Mütevekkil, el-Mu'tezld Billa h Ahmed b. Talha
b, el-Mütevekkll, el-Muklefi Billah All b. Ahmed b. Talha, el-Kah Ir
Bıııah Ali b. el-Mu'teid, er-Rlı.zi Bllla h Ca'fer el-Mu'tezld. el-Muttakı-Billah İbrahim b. Ahmed, el-Mustekfi Billa h Abdullah All
b. Ah med , el-Mutl'Iil-lah cl- Fazı b. el-Mukt ed lr, et-Tayl'lIl1ah Abdülkerim b. el-Mu li', el-Kadlr Billa h Ahmed b . İ sha k b. el-Mu ktedı r, el-Kalm Bılla h Ebü Ca 'fer Abdulla h b. el-Kadlr, el-Muktedi.
Bill ah Eb u ' l-Kasım Abdullah b. Ahmed, el-Muztazhir Bıııah Ebü'ı·
Abbas Ahmed b. el-Mukted ir, el - M üsterşld Billah Ebü Mansür clFazı b. el-Mustazhlr, er-Raşir Btlla h Ebü Ca 'fe r b. Mansür b. elMü ste rşld , el-Muktefi li-Emrilla h Ebü Abdullah b. el-Mustazhlr,
el-Müstencid Bıııah Ebü Mu zaffer Yusu f jt. el-Muktctl, el-Must ezi
bi-Nurilla h cl-Hasan b. el-Müsteneld, en-Nasır ll-Dinillah Ebü'lAbbas b. Ahmed el-Mustezi, cz-Zarlh bi-Emrllla h Ebü Nasr Mu ha m med b. en-Nasır, el-Mustaaır Billah Eb ü Ca'Ier Mans ür b. ezZAhlr, el-Musta' sırn a ıuan Ebü Ahmed b . Abdulla h b. el-Mustansı r" .

Eserin son kısmı olan dördüncü kısımda Ise Abbasi halifeleri
devrin de l ran'da hüküm süren ha nedlı.nlardan ba hsedilmektedi r. Bu ha nedanla r dokuz başlık halinde Incelenmiştir.
D f01:l'"' n Tarih i, terc. E. :'-ı{erçU. :ııı . lpşl.rU. Istanbul 1980 . R. 3 : B. Oc;ok, bl6".
TanA ,. KmlNil r'-Abbo.silt'r , Anka ra. 1983 : E'" ~ t' jl~r. D o!1t4ftu" G' lu. ı.nı M Vf 8 ÜYNk

bMm Tami. II , btanbul 1986 .
16 j.ı9- 1258 yı Ua n aras ında hüküm s ürmüş ola n A bba3l1t"r hakkınde. bkz,
Ahmt"d ç..-If"bt. J(M,W..4hlı"·Ta"ih .. .,./aldm l t·e·l-H d dıı ru t .. ·ı./.ld," ~ . Kablre
1982 ; cA bbaa lle r., D o!1.... tulı Güııü"' ...;e B iiııiik bMm Ta rUII. III . i \anbu1 1986 :
Phtl1p K. H ltU. Si 44;1 t't'! K.. lh ir!'" /a ld m TariAi, II. C>v . Sallh Tuı, Istanbul 1980 .

Blrlnel grupta 50 yıl hüküm sürdükleri belırtılen Saffilri h ükümdarlanndan bahsedIImiştir. Bunla r Yakub b. Leys, Am r b.
Leys ve Tahir b. Muhammed b. Amr'dı r" .
İ k tnc l grupta 102 yıl saltanat sürdükleri belirtilmiş olan Silmilniler hakkında bilgi verilmiştir. Eserde zikredilen samanı hükümdarlan ondört adet olup isimleri şöyledir : İsmaıl b. Ahmed
es-8iımilni, Ebü en-Na." Ahmed b. İsmaıl, Eb ü'J-Hasan Nasr b. Ahmed, Nuh b. Nasr b. Ah med, Abdülmelik b . Nuh, el-Emir Mansür
b. Nuh, el-Emir Nuh b. Mansür, el-Emir Ebü'I-Harb Mansür b.
Nuh, el-Emir Abdülmelik b. Nuh, el-Emir et-Muntasır İsmaıl
b. Nuh " .
Üçüncü grupta Gaznell Devleti tarihi anlatılmıştır. 16 1 yıl
hüküm sürdükleri belirtilen Gazneli hükümdarları şu nlardır: Mahmüd b. Sebü k-Tegl n , Mes'üd b. Ma h m üd, Muhammed b. Mahmüd,
levdüd b. t es' üd, Mes'üd b. Mevdüd, Ali b. Mes'üd, Abd ürreşid
b. Mahmud, İbrahim b. Mes'üd b. Ma hmud, Mes'üd b. ıbrahim, Arslan-Şah b . Mes'üd, Beh rarn- Ş ah b. Mes'üd, Hüsrev-Şah b. Beh-

rim l - ,
11 Sis tAn'da hüküm s ürmüş olan Sartari heaedar u 2!i3 (8 67) yıh ndan ta k·
rlbe n 000 (1"9~ 1 yıl ına kadar varlı ıtını .ü rdÜ r'f!bllm tırt l r. En önernit üç emtrt
Ya'kub b. 1.t')"S f'&.sa rrnr 1867·879 1. Amr b. Ley . (87 9- 901) , T Ahir b. "t uham ·
med b . Amr l OO I· 90 S)' dlr. Bkz. C.E. Bosworth. age .• ll. 130..13-1; Eo M ~ rç U .
e Satta rtı !" r» , Do~JN.Şıatt G tin iımie,ı. lJijJllfk llddm T{jrlh l. V, ıl . H7·...-t9.
IS ·2fH·395 (8 19·100:n yılları aras ında HOI"1lJ!lM ve MAvc rAUnne hlr'de h ükUm sü re -n SAmA nı em tr tert nta Mltanat yı1ltm "ayırd i r : ı . Ahmed b. Esed b.
SAmln (8 19.864), ı . N ur b. Ahmed (8&1-892 ), ı . hrm aıı b. Ahmed (892.907) ,
II . Ahmed b. bm.'\U ( 90 j·9 H I, et- Emt r ea- Be'td II . Nur (DUAH3. el·FAnlr 1'1·
Hamld ı . NOh ( 9-13-9MI, e l· Em 1r e l · M Ueyyı.'<i ı . AbdUImI'lik ( 9~"· 96 l), el -Emir
('s . Sed1d ı . Ma.mı Cır (961·9i6 ) , el-Brntr e r · RızA U . :-Ouh (9 j6-997 ), 11. Ma mlÖr
(997.9'99 ), Il . AbdUlm elik ( 9990 1000) , n. ıS mıtU f"1 · ).tu nluı r ( 100 0- 1005), K" .
C.E. Bosworth, age .• s. 127·129.
19 ı52 ·M2 (963 - 11li6 ) yılla n nrnsmda Horasan . Afl{anist.an ve Kuzey Htn dis tan'da. hüküm sü re n G az.n~1i hükUm rlannın saltanat yılları lJOyl.edlr : ( Al pt egtrı (963), Ebı:'ı bıhAk tbr hi m b. Alpteg1n ( 963·966) , Bı l getegin ( 966-91 ~),
Börttegtn (9j~9 1i). N bır ed -Dev!.. Sebü k tegtn ( 97 7-99 7), bmAıı ( 997·
99 8 ), Ye mtn ed-Dev ıe MahmÖd ( 99&-1030), O'LAI ed-Devle Muhamm('d, (030 ) ,
Ş lhAb ed -Devle L. M ~'Od
003O-U).tO ), Muhammed (i kIne! hükÜIndartıgt,
L04O-10U ), Şthab ed-Oevle ) {evdÖd ( l o-ı l - 1 o-t 9), ii , Mes'ud (lG-lD), BabA
Pd-Oevle Alt (lOt9 1. lu. e d· lkvlll" Abdü ~d tlOI9· 1(52) , K ı vı\m ed-Oevlll"
Tognl o o,u ). D.-rnöı f'd-Oe v)1' F erruhz.Ad 11052-J(09) , ZA.hlr ed ·[)ırvl e Ibr1lh.1m

To"'A Dngift F. : 18

27.
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Dördüncü grupla 106 yıl hüküm sürdüklerl belirtilen Deylem
el-Emir İmM ed-Devle All b. Büveyh ed-Deylerni ,
Rükn ed-Devle Hasan b. Büyeyh , Mulzz ed -Devle Ebu'l· Hasan Ah med b. Büveyh , Abdüd ed -Devle EbU Hüsrev b. Rükn ed -Devle, İzz
ed-Devle Bahriyar b. Mulzz ed-Devle, Müeyyed ed-Devle Ebi! Nas r
b. Rü kn ed-Devle, Fahr ed -Devle All b. Rükn ed-Devle, Mecd edDevle Ebi! Talım Rüstern b. Fahr ed -Devle , Şeref ed -Devle, Ebü 'lFevarls Şirzil b. Adud ed-Devle, Sa msAm ed·Devle Ebi! Kalincar
Merzu ba n b. Adud ed-Devle, BaM ed-Devle Ebi! Nas r Hüsrev b.
Adu d ed- Devle Su lti m ed-Devle Ebi! Şücll' b. Ba ha ed-Devle, Şerefe
ed·Devle Ebu All Hasan b. BaM ed ·De vle, Celal ed-Devle Hüsrev
Şah b. Bahll ed-Devle, İ mad-ı Diniilah İ zze' l-Mü lü k Ebu Ka linca r
Merzu blln b. Sultan ed-Devle, el-Mellkü'r-Rahlm Ebu Nasr b. Hüs rev b. Izze'l-Mü l ük, el-Melik Ebi! Said Hüsre v şah b. İmad cd.
Devle, el-Malik Ebi! Ma nsu r Fula d-Sut un el-Melik Ebu All b . Keyhüsre v b. İzze'l-Mü l ıık hakkında bilgi ve rilmişti
hükü mdarları

Beşinci grupta 160 yıl hüküm sürdüklerl belirtilen Selçuklu
hükümda rlarından bahsedilmektedi r. Bu hükümdarları n Islm lerl
Ise şöyle kaydedIImlştir: Rü kn ed-Din Eb iı Tallb Tu ğrul Beg Mu-

h ammed b. Mjkllll b. Selçuk, İn ed- Din Eb i! Şücil' Alp Ars lan Mu h a m med b. Çağrı Beg b. Mikail , Mu17.z ed- Din Eb u' l-Feth Melik·
şa h b. Alp Arsl an, Rükn ed -Din Ebu'l· Muzaffer b. Berkya ru k b. MeIlkşah. Sultan G ıyas ed-Din Ebu Şüca' Muhammed b. Mel l kşah,
Mul zz ed-Devle Ebu 'l·Ha rb Sencer h . Mellkşah, Mugls ed- Din Ebu'l·
Kasım Ma h m ud b. Muha m med , Rü kn ed-Di n Ebu Taııb Tuğrul
b. Muha m med, Su lt an G ıyils ed- Din Ebü 'l-Feth Mes'üd b . Muhammed, Mu gls ed- Din Ebü'l-Feth Mellkşa h b. Mahmüd b. Mu hammed,
(lM9-1099 ), .\h\ 'ed- Oe v!e Il. ~l e!l 'Q d (1 09'9·11J ~ 1 . Kr h\ ı ed -Devre Ş i n d ( 11 1~.
1116 ). ~ı1 tAn ed - Dev!.. A rs!3n Ş A h (111 6. 1117) . Ye m ln e d-Devte Jltohrnm rı h
(1117-11:>1), !-lu 1z ('d - Devı~ H us ı-ev ~Ah (ıı~ 7- ıı601 \. ~ n~d .04" vle Huarev
Mpllk (LLCO.L1 6), K rş. C.E . BOı!i wort h. age.. s. ~5·227. GazneJ1ler hakk ında a y.
rıca bit%. E . Me r(U. Ca~lil~r Dedt"ti Tarih i, A n kAra 19'\9 ; Spul e r , c-C hA.uı.;ı v l ds
mad.. Ei '; ı . Ka(("8()6 Iu . c ~.13hrnu d G:u mevl ınad. lA .

2'0 ıran ve ı ra.k' la 320·...5 .. ( 932·10621 yıll an ru aıda. hükÜm eÜnnÜ!l olan
Deylem ll1t"r" ( Büvey hUf'r \'eya HOyt le n F a r v ~ B UN lan. Kınnün , ClQA I V~
I rak kol u olmak UU~ dört kol halinde h üküm aOnnflfe rdir. Sel çukl ulann Ba&:.
d oo'ı lfgaU Ue tarih eahnesinden ail lnml.ll rdJr, K rş , C.E . ll..ıa wort h , tl g e.• A. 1 ıg.
122.
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Mu izz ed -Devle ve'd-din Ebu'l·Harb Sü leyman şah b. Mu hammed
b. Mah m ud, Rü kn ed -Din Arslan b. Tu ğrul b . Muhammed, Mu g!ss
cd -Din Tuğrul b. Arsl an" .
Altıncı

grupta KuhlStan (Mclahlde) mellkleri hakkında bılgı
181 yıl hüküm sürdüklerl belirtilen Ku h istan meli kl eri yedi kışı olup Isimleri şöyledi r: Hasan b. Aıı b. Muha m med esSabbah el-Hlmyeri, Klya B üzürg Ummid Muhammed b. Bü zü rg
Ummid, Hasan b. Muhammed b. Yahya Celal ed -Din, Hasan b . Mu ·
hammed b. Hasan Nevmüslü man Alıi'ad·Din Muhammed b. el·
Hasan Rükn ed-Din Ha rezmşilh" .
v eri l m işt i r.

YedInci grupta, eserln yazılmış olduğu tarl he kadar 130 yı ldı r
hüküm s ürd ü ğ ü belirtücn ve on b ır kışı olan Sa lgu r lu atabeglertnin tarıhınden bahsedIImiştir. B u n l a rı n isimleri şöyle sıralanrmş
t ır : Atabeg Muzaffer ed- Din Sungur b. Mevdüd, Atabeg Mu za ffer
ed-Din Zen t;i b. Mevdüd, Atabeg Muzaffer ed·Din Tek le b. Zengı ,
Atabeg Muzaffer ed-Din Sa'd b. Zen gı , Atabeg Ku tb ed- Din Tuğ ru l
21 St>lçuk1u1ar : B Oyük &otçuklular 1038 ,119-1.). Suriye Selçuklulan (l018·
1117 1, K trm ün Se : ç uk1u 13 rı ( 101 8· 1186) , I rak Sc.>lçuklul:ın «1119. 1194) ve TUrld yı' Ro' l ı;u 't l u l :ı n (l07:\- 1308) ölrna k üaere bto, k ol MUmlf! h ükü m ıı U rm ülIl e rdl r.
& l çuklu la r Mk.kın~ı.'\ b k z, İ . K.'\(e ~ttu , Sıd tan .1f "I .k.yaA Derrmd~ Biiyı";ik Sel~ kl ıı "ııpa,.n'(pr'Il~N , Is t a nbul 19.'\3; "1, Altay Köyme n , nü gıi.k Selçuklu / m pa .
nıt o rhı ~ u, I , " u n d u., Deı.:ri, An k:ıra 1919, JI , /k ind /mıı u mtorhık Devr i, Anka·
ru IM2.!: A yna ınfh' lII t, S ~Iı;lIk lN Devri TOrk 'Tarthl, Ankara 1963 ; AH Sevım .
S uriy~ S"'Çll klufa r" i . .\ n karn 19605 ; O . Tu ran. Se l(' N kllı !n r Tar i.... i re ru -u-ı»,
Mm .'1/r:tlrn iyd f, Ankara 1 96~ ; Ayn ı mUf'llıt , .ı;(,.lç'ukrNlar Zaman ,nda T iirkiy~,
İstanhul 1911; ~( , Ha lil Yın an ç , T Nrk ;JI~ Tarih i St:lÇNklaı !lır DevT'i, t. Anllllt)ru'·
nNII- F~fh ı , İ sta.n bul 19H: 1. K.ıtl"soıtlu , cSelçu k lu la n
m a d. lA . ; E . Jı,le rç U. R ı r
mm. SrlÇNklN !lı n , İ stanbul 19SO. Ankara 1989 : Ayn ı m üeü tr, .' U ....hima" Tü,.k
lJ ~t'1,.tlf'rl Ta rih i , A nka ra 1990: A . 07..aydın .lfIıJuı",m~d Tapar" Deı'ri S~IÇtıkh..
Ta rih " A n k a ra 1980: C t~. 8oItworth,0!l~" s. H 5-1M.
22 Ku MstAn m ..Ukh· r l İ. ma' m ler ( veya lI 8f~ ln l ('r) olarak blUnlrler. "83653 L1O'J0· 1 ~~8) y ı l ! a rt ra"ıında İ ran' da , takribeon "93·67'1 (1 1()().. 1273 ) yılları
smainda dil Su r!şr'dE' h ükü m Il Unn O lt" rdİ r. EMA k ol İran 'tn Elbtlrz dagta nndak l
Alaın (at'ta hükÜm sünnü.,ıür. ~I o~oll a n n Al amul'u ubtı ne o rtadan kalkan
İsmaıınE'rm ('n lım.omU h Ok ümduları !lU nlardı r : H asan ·ı $abbAh ( 1000-112-11,
1<!yA BO~Or"X"·Ommld 1112 1· 1135), i ..Mu h:un m ed (11 38 ·1162 ). n , lluan Al A·
Zlkrlh l'''· St-IAm ( 1162.111)6). NOr ed· D ln II . Mu hammed ( 1166- 1210), Ce lAl edDin LLL. H asan (121()...1 22 11. A lA. C"d· Dln lll. Muhanuned (l 22 1· 1:n5) \"e HWc.n
d·Dln Hü~ ( 1 255· 1 ~ L K l'lI. C.E. ao.worth, age., s. U D· IG1; A. Ozaydın ,
" Al a m u t Ka 11'3 l. , T li ,-k K HUilr li, Eylü! 1986, sayı 281 , .. ~ $-89.
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b. Sungur, Atabeg Muzaffer ed-Din Ebü şüca' Sa'd b. Zengi, Atabeg Muzaffer ed-Din Kutluğ Han Ebu Bekr Abdullah b. Sa'd, Atabeg Muzaffer ed-Din Muhammed b. Sa'd, Atabeg Muzaffer ed-Din
Muhammed ŞAh b. Salgur ŞAh b. Sa 'd b. Zengi Atabeg Muzaffer
ed-Din Selçuk ŞAh b. Sal gur b. Sa'd b. zengi Atabeg Muzaffer
ed-Din Abiş blnt Sa'd b. Ebu Bekr b. Sa'd b. Zengi" ,
SekizInci grupta Harczm hükümdarları hakkında bllgi verilBu kısımda, 120 yıl h ü kü m sürdükleri belirtilmiş olan sekiz
hükümdarın tarihi an latıl m ış olup isimleri ' şöyledir : HArezmşah
Muhammed b. Anuştegin , lIlı.rezınşAh Atsız b. Muhammed, Arslan
b. Atsız, Sultan-şah b. Arslan, Allı. ed-Din Tekiş b. Arslan, Sultan
Muhammed b. Tekiş, Sultim Celal ed-Din Muhammed ve Sultlı.n
Gıyas ed-Din Muhammed".
Dokuzuncu ve son grupta Moğollar hakkında bilgi verilmiştir.
Burada Moğolların kurucusu Çingiz Han lle 11Iıanlı hükümdarı
Abaka Han b. Hü lagü Han devirlerinin tarıhı anlatılmıştır" .
miştir.

Orijinal Farsça metin Abaka Han devri hakkında bllgi verildikten sonra son bulmaktadır. Ancak, Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulutnan Türkçe terc ümede , daha önce de belirttiğimiz gib i
Fatımiler, Eyyubiler, Memlukler devri anlatnmış. son olarak da Osmanlıların şeceresl eklenmiştir. Bu i1ih'eler şu başlıklar altında ya.
pılmıştır,

Fat ı miler :

leri

şunlardır :
23

Tercüme nüshada zlkredllmış olan Fatım i halifeEbü Ubeydullah b. Hasan b. Muhammed b. Ali

Fon'la 5-13.685, ( ll t s. ı 2S61 yı lla n a nunnda hüküm aUrmtLt ola n Sal·

gurlu A latw>K"lt"ri hak k ında daha gt'nt4 bUın Için bk z. E . M erç il. Fcı~ AtaMgl~ri
8 0 19 .. ,.,., /0,., A nkara 1991'ı ; C. E. Boewor th . a !Je., ... 1$1-$ &.
2-1 Ilti.n z,mlfRhlar KAt ( KAs) Afrlg1lcr (305-995). Gü rgt'ne M e'm Onl1etl
i 99 5--10li ). Gaın t"l1 Valt1e ri ClO ı 7· 1 03H ft A.nuşt1gin kolu (1077-1231) olmak

üzere dört kol hali nde hüküm sünnO, Ve! )lotol bUluı il 80n bulmqtur. Daha
gcn14 bUgl Için bkz.. 1. K af~ıtıu . lltu,,,,v qdhlar Devld i Tarihi (.tIM .Sn / I 09!1119 ), A nka ra 1956 ; A . Tanert. Cddı ü 'd·Din lIarizrn.,d1t t"t! Zama"ı , A ııkara 1977:

r.

K öprü lU, eH 6Mztn4I.'t.hla

ma d. lA .; C.E.

Boswcrtn.

age.,

.013-'-138.

25 MOjtollar ve 1J hanh l r ha k kında gt"nlt bUg1 ıçın bkz.. W. Barthold, _Cen ·
Klz Ham · ma d . lA .; n . Sputt"t. lra M .Vol1011on: S iya~" Jdn"~ t'e Kidl ii.r, ılhan
hla,. D C1'"i. ı tı n.u s " , h're. Cem 1 KöprülO, '1\ nk.:ıra 19 ~7 ; F . Slliner, •.Anadolu'·
da Mo~lIa h. Sf'IÇ'Mklu Ara ftırmala" D~rpilı l. ı. Ank ara 1970. s, I~Hj : C.E . ~

worth. ag e,• • .

ı77-189 ,

'IN
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er-Rıza

b. Musa el-Kazım b. C ferü's-Sii.dık b. Muhammed el-Bakır
b. zeyners-abtdtn b. el-Hüseyin b. All, Kalm bi-Emrillah Muhammed b. Ubeydullah, el-Mans ür bi·Emrlllah Ismall b, Nizar b.
Ubeydullah, el·Mu'lzz ll-Dinlllah Ma'add b. Mansür b .İsmail, elAziz-Btllah b. el-Mu 'izz li-Dinlllah b. Ma'add b. tans ür, el-Hakim
bi-Emrlll h Mansür b. el-Aziz b. el-Mu'lzz, ez-Zahir Ii-Ağrazi Dinillah Ali el-Hakem b. el-Asiz b. el-Mu 'izz. el-Mustansır Billah
Mu'lzz b. ez-Zahlr b. All b. el-Hakem, el-Musta'li Billah Ahmed b.
el·Mustansır b. ez-zaıur b. el-Hakem, Amir bi-H ükkam Allah Marı
sür b, Ahmed b. Ma'add b. ee-zanır b. el-Hakem, HMız li-Dinlllah
Abdülmeeid b. Muhammed b. el-Mustansır b. ez-Zahlr, Zarir BlI·
lah İsmaıl b. el-HAhz li-DinllIah Abdülmeeid, el-Fa iz bl-Nasrullah
İsa b. Ismall b. c-zahlr, Adur li-Dinillah Abdullah b. Yusuf b. Abdülmeeld el-Haüz li-Dlnlllah v.
Tercüme n üshada, 80 yı l hüküm südüklerl belirtilen Eyyubi
isimleri ise şöy le kaydedilmiştir : Mellk Salah
Yusuf b. Eyyııb, el-Melik el-Aziz İmM ed-Din Osman b. es-Sultan
Salahaddin Yusuf b. Eyyüb, el-Mans ür Muhammed b. el-Melik
el-Aziz Osman b. Salahaddin Yusuf, el-Mellk el·Adll Muhammed
b. Eyyüb, el-Melik et- KAmlı Muhammed b. el-Melik el-Adil Muhammed b. Eyyüb, el-Mellk es-Salih Necm ed-Din Eyyüb b. el-Melik elKamil Muhammed b. el-Melik el-Adil Muhammed b. Eyyüb, Mclik-i Muazzam Turiın-Şiıh b. Melik SAlih Necm ed-Din Eyyüb Ummü'I-Halil Şeeer ed-Dürr".
hükümdarlarının

114 yıl saltanat surdü kt en belirtilen Memlüklu hükümdarları
ise aşağıdaki sıra ile anlatrlrmşur : el-Melik el-Mu 'izz İzz ed-Din
Aybek, Mellk Muza ffe r ed-Din Kutuz, el-Mellk ez·Zahir Baybaı-s
el-Mu'Izzi, el-Mellk es-Said Muhammed Berke Han b. Melik Zahir
Baybars, el·Mellk eı-Adlı Selamlş b. Mellk ZAhir, el·Melik cl-Mansür
26

K uu )' A t rika ve daha sonra M uu r ve Surl)'f"df' hük m

tımll ...t- hakkında ~c:'nÜJ b~

fe,

Pa nmüe r
2j

~hııır,

için bkz. M. OUlard.. . "'"a tım kb
mad. l A .. C,E . Boeworttı. ag~ .• Ii . 59-62.

Qnn 11 olau
E/ı; E. O rae-

mad .

Surtye, DlyArbek lr V f.' Yf'men '& hük üm _ünnÜf olan Ey)'Öbll"'r
bUglle r Için bkz . Haı n Edhem . D in i-i ı."'mivııe, s. 88-106; C.
Cn hf.'n. .. Ay yu bldu ma d. 1'.'11: /l A ,R . G ibb . A Tlı of' A iY Hb id.ıJ . Phl1adl."lphla 1962. a.
693.7 11: C .H . lkck l." r. c Ey yti bllt" r . lA .: C.F.. Bo.!iworth. (lg ro .• . 1~ 1 9: R. Şl-... n.
SUlaha ddin Eyyubl vl' De vlet.. b ı.nnbul 1957 .
h:ı kkınd.1.

rn e'

K ADı B gy ;;ı:AV I 'NfN

FAIIA ılETTrN BAŞAR

2i8

el·Mansür Ebü·I-Mc:i.1i Kala'un. Melik

Eşref

Salahaddin Halü b.

Kaıa·ün. Melik Nasır Mu hamm ed b. Kaıa·ün. Melik Adil Kit buga -!

Mansün. Melik Mansür-ı Uıç in, Melik Muzaner Baybars çaşankir.
Muha mmed b. Kala'ün. Ma ns ür Ebü Bekr b. Muh a mmed b. Ka la'ün, Melik Eşref Ala ed- Din b. I\:uhammed b. Ka la 'ü n, Nasır
Ahmed b. Melik Nasır Muhammed Kal ...'ü n , Mellk Salih İmM
ed- Din İsmail b. Melik Nasır Muhammed b. Ka ıa · ün. lifeilk Ka mil
Şa'ban b. Muhammed b. Kaıa· ün . Melik Muza!!er Emir-Hac b. Muhammed b. Kaı",'ün. sunan Hasan b. Mellk Nasır Muhammed b.
Ka la'ü n, Ba laha ddin b. Muh a mmed b. K aı a·ün . Ma n sü r Mu hammed b. Emir-Hac b. Kaıa·ün. Mellk Eşref Şa'ban b. Sultan Hüseyin
b. Ka ı a· ü n . Mellk Mansür Ali b. Şa'ban b. Hüseyin b. Muhammed
b. Kaı.:ün. Melik Salih b. Şa'ban b. Muhammed b. Kal a'ün",

TARIHE DAiR
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hiyetindedJr . MiIeIlif. ese rinde Peygam berler ve Hülefa -i Raşldin '
den sonra Emcvi, Abbasl, s atrar), Sam üni, Gaz n evi. Deylemi, Sel·
çuklu ve Salgurlu la r Ile H aı ez m dev letlerinın tarihlerini toplamış.
Moğoııa rl a ilgili olarak da hayli btlg üer vermiştir .
Kadı B ey zlıv !

eserinde Salgurlu tarı h ı ı çın de bır bölilm ayır
Ancak. Sa lgur tu la r devri nde ya şamış ve Salgurlu hizmetinde bulun mu ş olmasma rağ men. bu sütare hak kında ve rd iğ i bilgiler olduk ça muh ta sa rd ır. Mu ht emelen aıa beytere olan k ı rgınlığı
bu sulale hakkın d a daha fazl a bUg! vermesini en geııemiştir" .
mıştır.

Çerkez(Burc1) melikleri ise ŞÖYl e sıralanmıştır Zahir Ber ku k
el-ÇerAkisl. Nasır Ebu's-Sa'ad t Ferrnh b. Berkuk, Adil Ebü'J-Fazt
Ali b. el-Mütevckkll, Mücyyed Ebü Nasr Şeyh el-Mahmüdı ez-Zah iri. Muza n er Ebi's-Sa'adat Ahmed b. Şeyh el-Mahmudi, Ta hir Tatar, SAııh Mu hammed b. Tatar, Eşref Barsbay ed -Dokrnaki, Melik
Aziz Yusu f b. Ba rsbay, Tiıhl r ÇakmAk ez·ZAhlri , Mansür Osman
b. Ça l:ma k, Eşref ınal en-Naslri , Melik Müeyyed Ebü·I·Feth Ahmed
b. ınal . Zah!r Hoş kadem, Mellk Tühlr Bllb üt , Belik Tahir Tl mu rburga, el- Mellkü · I·Eşref Sultan K alt Bay. Kansugüri" .
Te rcü me rıüshada yapıl mı ş olan so n ilAvede fse Osmanlı h ükümdan III . Meh med devrine (1566·1603) ka dar gelen Osmanlı
ha nedan ın ın şeceres l bellrtlımlJ;tlr .
G örüld üıtü gibi, ınsanıığm yaradılışırıdan 674(1275) tarihine
ka dar ola n olay lan içine a lan bu eser genel bır dü nya tarihi ma-

2A Burada :ı Lkn-d ll m t , olan Mem lök mettklert, MemlQkle rln Ml!Ilr'da nü.
k um aUn nÜf olan Bah ri kolu ,"e ll khı~ r! di r. lJunl t 12~O·1 390 yıl ta rr arasında
hüküm ıt" rmOlllf'nUr. B kz.. C.E . Bo&wort h , og ('., ll , 80· ; ~t . C.Ş , Teklnda~. BerkNk D ı'rinde Jl t"ı lı.ık .s,dIIJ "h!}I, Istanbul 1001 : E . Blccher , Jl ı. t oirfj b ... S,dtm u
Jlam ıOUb .
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Bunlar Mem lö k1e rln Ikind kol u olan Durd m~mıö k.Jer1d1r. 1382·]~11
8 t1Utnda hOkOm AQnn ü ~lf'r ve Osm anlı fethi Ile IK'n bu l mu$hrdı r . Bkz ,

C .E . Boswo etn, a 'ltı . , • . 80~S3 ; H . • ~th·m, D ınd· t h ld mfJlJlt • •. 107· ] 11, M f'm·
IQklu hakkında daha g n~ bUgI Için bk . !Ama.U Y lt lt , Me mluk le r 1 6t8. 923 / 1~
151; ) : S q,a8I ·D Pl J·K w l l ı1rd · SOdj/G ' lald". Tarih i. VD . cüt, İA nbw 1991. -ıU a.
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