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ÖZ 

TELFÎKÜ’L-AHBÂR VE TELKÎHÜ’L-ÂSÂR  

FÎ VAKĀYIʻİ KAZAN VE BULGĀR VE MÜLÛKİ’T-TATAR 

ADLI ESERİN LATİNİZESİ 

        EDA TANUĞUR 

Yüksek Lisans Tez çalışmamızın konusu olan Tahirü’l-Mevlevi’nin tercüme 

eseri, Kāzan, Bulgār ve Tatar Târîhi, Defter 1 ve Defter 2 başlıklarına sahip üç 

kitap, Murad Remzi tarafından yazılmış Telfîkü’l-ahbâr ve Telkîhü’l-âsâr fî Vakāyıʻi 

Kazan ve Bulgār ve Mülûkit-Tatar adlı eserin çevirisidir. Tahirü’l-Mevlevi, Kazan, 

Bulgar ve Tatarların tarihine dair yapılan çalışmalarda, batılı kaynakların ağırlıklı 

olduğunu ifade eder. Bu nedenle bu coğrafyanın tarihine, yine bu coğrafyada 

yetişmiş bir yazarın kaleminden çıkan bir eseri tercüme etmenin önemini vurgular. 

Murad Remzi, kendi tarihine ışık tutmak ve yetişen nesillere tarih bilincini 

kazandırmak için Telfîkü’l-ahbâr ve Telkîhü’l-âsâr fî Vakāyıʻi Kazan ve Bulgār ve 

Mülûki’t-Tatar eserini kaleme aldığını belirtir. 

Yüksek Lisans Tezimiz, giriş, dört bölüm ve sonuçtan meydana gelmiştir. 

Giriş bölümünde eserin konusu, önemi, amacı, kapsamı ve yöntemine dair bilgiler, 

birinci bölümde eserin değerlendirilmesi, ikinci bölümde Tahirü’l-Mevlevi’nin 

(Tahir Olgun) biyografisi, üçüncü bölümde Murad Remzi’nin biyografisi, son 

bölümde eserin latinizesine yer verilecektir. Sonuç’ta ise, çalışmamız hakkında genel 

bir değerlendirme yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türk, Kazan, Bulgar, Tatar 
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ABSTRACT 

THE LATİNİZATİON OF TELFÎKÜ’L-AHBÂR VE TELKÎHÜ’L-

ÂSÂR FÎ VAKĀYIʻİ KAZAN VE BULGĀR VE MÜLÛKİ’T-

TATAR  

        EDA TANUĞUR 

The thesis statement will focus on three translation works of Tahirü’l-

Mevlevi, named as Kāzan, Bulgār ve Tatar Târîhi and Defter 1 and Defter2. These 

studies were translated by Telfîkü’l-ahbâr ve Telkîhü’l-âsâr fî Vakāyıʻi Kazan ve 

Bulgār ve Mülûkit-Tatar, written by Murad Remzi. Tahirü’l-Mevlevi states that, 

studies for the history of Kazan, Bulgar ve Tatarians are generally based on western 

resourses. He emphazises the importance of to translate a study which was written by 

who came from the some region of this history. Murad Remzi says he wrote 

Telfîkü’l-ahbâr ve Telkîhü’l-âsâr fî Vakāyıʻi Kazan ve Bulgār ve Mülûkit-Tatar in 

order to offer on insight to history and raise a sense of history to the young 

generation. 

The thesis statement has prolog, four other chapters and conclusion part. In 

the prolog, we will focus on the subject and the scape of the book we will also 

describe its method. And in the first part we will evaluate the book, second part 

includes biography of Tahirü’l-Mevlevi while, the third part includes Murad Remzi’s 

biography, in the last part we will touch on the latinization of the book. Lostly, in the 

conclusion part, we will evaluate the thesis statement. 

Keywords: Türk, Kazan, Bulgar, Tatar 
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ÖNSÖZ 

İslam tarih yazımı anlayışı, Kuran ve sünnet ışığında, yaratılıştan tarihçilerin 

kendi dönemlerini içine alacak nitelikteki genel tarih eserleri ortaya konmasına sebep 

olmaktadır. Bu nedenle İslam tarih yazıcılığında, herhangi bir ırkın veya bir milletin 

tarihinin ayrıca ele alındığı eserler bulunmamaktadır. Ancak gelişen dünya ve 

toplulukların ihtiyaçları doğrultusunda ilk önce Batı'da Fransız İhtilali ile ortaya 

çıkan milliyetçilik akımının etkisi, tarih yazıcılığında da değişime sebep olmuştur. 

XVIII. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan milliyetçilik akımı, belli bir milletin, ırkın 

özelliklerinin, yaşam tarzının ve üstünlüklerinin anlatıldığı eserlerin kaleme 

alınmasında etkili olmuştur. 

XIX. yüzyılın ortalarında İslam dünyasına giren milliyetçilik akımları 

Türklerin özelliklerinin, yaşam tarzının, medeniyet ve kültürel özelliklerinin, ilmi 

gelişmeleri ile birlikte yaşadıkları coğrafyaların ve hükümdarları hakkında yazılan 

eserlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Orta Asya Türklerinden Şeyh Murad 

Remzi de bu akımın bir tezahürü sonucu, Rus hakimiyeti altında yaşayan Türk 

kavimlerine benliklerini hatırlatmak amacıyla, Telfîkü’l-ahbâr ve Telkîhü’l-âsâr fî 

Vakāyıʻi Kazan ve Bulgār ve Mülûki’t-Tatar adlı eserini yazmıştır. Çağdaşı Tahirü’l-

Mevlevi’de aynı anlayışla yola çıkmış, Türklüğü anlatan bir eser arayışı sonucunda, 

Türk kavimlerinin tarihinin ele alındığı Telfîkü’l-ahbâr ve Telkîhü’l-âsâr fî Vakāyıʻi 

Kazan ve Bulgār ve Mülûki’t-Tatar adlı eseri tercüme etmiştir. 

Değerli hocam Prof. Dr. İlyas Topsakal’ın yönlendirmesi ile Süleymaniye 

Yazma Eserler Kütüphanesinde tez konusu araştırması yaptık. Araştırmamız sonu-

cunda ilk önce, Fethi Sezai Türkmen Yazma Koleksiyonunda yer alan Tahirü’l-Mev-

levi’ye ait Kāzan, Bulgār ve Tatar Târîhi adlı esere ulaştık. Devam eden 

araştırmamız sonucunda, Şeyh Murad Remzi adına kayıt altına alınmış, Telfîkü’l-

ahbâr ve Telkîhü’l-âsâr fî Vakāyiʻi Kazan ve Bulgār ve Mülûki’t-Tatar adlı 

Osmanlıca esere ulaştık. Bu eserin aslında Tahirü’l-Mevlevi tarafından, Şeyh Murad 

Remzi’nin eserine yapılan tercüme eserinin devamı olduğunu tespit ettik. Bu eserin 

Tahirü’l-Mevlevi’ye ait olduğu bilinmediği ve hakkında herhangi bir çalışma 

yapılmadığı için tez konumuz olarak belirledik. 
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Tezimiz giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Girişte, Şeyh Murad Remzi ve 

Tahirü’l-Mevlevi’nin Türklüğe dair bir eser kaleme almalarının nedenleri ile 

çalışmanın önemi ve yöntemi ele alınmaktadır. Birinci bölüm, Tahirü’l-Mevlevi’nin 

tercüme eserinin değerlendirilmesi ile Şeyh Murad Remzi’nin eserini yazarken 

faydalandığı kaynaklar hakkında kısa bir bilgilendirmeden meydana gelmektedir. 

İkinci bölümde Tahirü’l-Mevlevi’nin biyografisi, üçüncü bölümde Şeyh Murad 

Remzi’nin biyografisine yer verilmiştir. Dördüncü ve son bölümde Tahirü’l-

Mevlevi’nin eserinin latinizinesi kaleme alınmıştır. Sonuç kısmında ise çalışmamız 

hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. 

Tezimi hazırlarken yardımlarını hiçbir zaman esirgemen değerli hocalarım 

Prof. Dr. İlyas Topsakal ve Prof. Dr. Nurettin Gemici hocalarıma en derinden 

teşekkürlerimi arz ederim. 
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KISALTMALAR LİSTESİ 

 

a.g.e. : adı geçen eser 

a.g.m. : adı geçen makale 

(a.s) : aleyhisselam 

a.y. : aynı yer 

b. : ibn 

bs. : baskı 

C. : cilt 

çev. : çeviren 

DİA : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 

Haz. : hazırlayan 

Hz. : hazreti 

İSAM : İslâm Araştırmaları Merkezi 

s. : sayfa 

(s.a.v) : sallallahu aleyhi ve sellem 

sy. : sayı 

ö. : ölümü 

trc. : tercüme eden 

t.y. : yayın tarihi yok 

vb. : ve benzeri 

y.y. : yayın yeri yok 
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GİRİŞ 

İslam tarih yazımını anlamak için müslümanların tarih yazıcılığına neden 

başladıklarını ele almak daha doğru bir yöntem olacaktır. Kuran ve sünnet 

müslümanların tarih ve tarih yazımı ile ilgilenmelerinin en önemli sebebidir. Kuran, 

eski kavimlerin iyi veya kötü yönlerinin ibret alınması için anlattığı gibi, 

peygamberlerin gönderildiği topluluklarla olan ilişkileri vb. konuları da içermektedir. 

Bu bağlamda Kuran, İslam’ın kaideleri, hukuk ve içtihadın nasıl olması gerektiğini 

anlatmaktadır. Sünnet ise, peygamberin hayatının müslümanlara önderlik etmesinden 

dolayı önemlidir. Bu nedenle müslümanlar, gelecek nesillere İslam’ın en iyi şekilde 

aktarılması için tarih ve tarih yazımına dikkat etmişlerdir. Tabii ki ilk dönem tarih 

yazıcılığı günümüz modern tarih anlayışı gibi değildir. İlk örnekleri hadislerin 

aktarımında büyük bir önemi olan ravilerin, biyografilerini içeren eserlerdir. VII. 

yüzyılın ilk yarısından itibaren siyer ve megazi eserleri, tabakat ve ensab kitapları, 

fütühat, bölge, şehir ve hanedan tarihçiliği gibi konularda tarih çalışmaları 

yapılmıştır. İlerleyen yüzyıllarda seyahatnameler, coğrafi eserler ve dünya tarihi 

çalışmaları ile umumi tarih yazıcılığına başlanmıştır. İslam tarih yazımında, bir ırkın 

veya bir kavmin öne çıkarılarak anlatıldığı eserler yerine, merkezinde İslam 

dünyasının olduğu ve yaratılıştan itibaren gerçekleşen olayların aktarıldığı eserler yer 

almıştır. 

İlk önceleri Batı dünyasında kendini gösteren milliyetçilik akımı, sosyolojik, 

kültürel değişimlere neden olduğu gibi, tarihe bakış açısını da değiştirmiştir. 

Milliyetçilik akımı XVIII. yüzyılın sonunda yaşanan Fransız İhtilali ile başlamıştır. 

Çok farklı tanımları olan milliyetçiliği kısaca, tarihsel kişiliğinin bilincine varan bir 

topluluğun kendi kendini yönetmek ve geliştirmek isteği şeklinde ifade edebiliriz. 

İslam dünyasında ise Batı’daki milliyetçilik akımı, İslam inançlarına aykırı olduğu 

için başlangıçta kabul görmemiştir. Çünkü Kuran ve sünnet insanın üstünlüğünün 

takva yaşamasında olduğunu belirtir. Veda Hutbesinde Peygamberimiz (s.a.v) bir 

kavmin bir kavme üstünlüğünün olmadığını açık bir dille ifade etmiştir. Bu nedenle 

başlangıçta İslam dünyası bu akıma farklı açılardan bakmıştır. Osmanlıda 

milliyetçilik akımı, farklı dinsel ve etnik kökenli tebaanın mevcut durum içinde 

Osmanlı vatandaşlığı şemsiyesi altında, oluşan yeni şartlarla birlikte varlıklarını ve 



 
 

2 
 

bağımsızlıklarını sürdürmesi şeklinde tezahür etmiştir. Ancak kaybedilen savaşlar, 

ekonomik şartların kötülüğü vb. nedenlerle Osmanlı vatandaşlığı fikri gelişmemiştir. 

Türk milliyetçiliği XIX. yüzyılın ikinci yarısında, II. Abdülhamid döneminde, 

ilmi ve kültürel anlamda görünmeye başlar. Batı’daki Türkoloji çalışmalarının da 

etkisiyle Türklük ve Türk dilinin önemini ortaya koyan eserler bu dönemde 

yazılmaya başlanmıştır. Necib Asım, Süleyman Paşa, Türk tarihi alanında; Ahmet 

Vefik Paşa, Şemseddin Sami, dil alanında; Ahmed Mithat Efendi de popüler kültür 

alanında ki çalışmalarıyla Türkçülük fikirlerinin yayılmasında ciddi katkıları 

olmuştur. 

Aynı dönemlerde Kafkasya ve Orta Asya’da, Rus hakimiyetinin yerleşme-

sinden sonra ümitlerini Osmanlılara bağlayan Osmanlı dışı Türk unsurların 

çalışmalarında, özellikle Kırım ve Kazan aydınlarının panslavizme
1
 karşı 

pantürkizm
2
 akımını geliştirmeleri, Osmanlıda da siyasi Türkçülüğün görülmeye 

başlanmasına sebep olmuştur. Özellikle Yusuf Akçura’nın Kazan’da kaleme aldığı 

“Üç Tarz-ı Siyaset” makalesi, Osmanlı Devletinde siyasal Türkçülüğün başlamasında 

etkili olmuştur. Akçura, bu makalesinde Osmanlı’nın içinde bulunduğu şartlarda 

uygulamaya çalıştığı üç farklı siyaset anlayışını açıklar. Osmanlı vatandaşlığı 

paydasında tek bir millet olmak, müslüman tebaayı İslam dini temelinde birleştirmek 

ve dünya üzerinde yaşayan bütün Türkleri, ırk bağlamında bir araya getirmek, yani 

Türkçülük görüşüdür. Bu üç siyaset anlayışından biri olan müslümanların birlikteliği 

hakkında Akçura, Osmanlı ve Türklere fayda sağlayacağını fakat gayri müslim 

tebaaya faydası olmadığı gibi, müslüman olmayan Türkleri de bu birliğin dışında 

bırakacağını belirtir. Türkçülük anlayışının, İslam’ın herhangi bir ırkın üstünlüğü 

fikrini kabul etmemesine aykırı olduğu gibi, Türk ve Türk olmayanları böleceğini ve 

Osmanlıdaki müslüman tebaa arasında nifaka sebep olacağını aktarır. Son olarak 

Osmanlı vatandaşlığı fikrinin en doğrusu olduğunu, fakat dönemin şartlarında 

uygulanabilir olmaktan uzak olduğunu dile getirir. Bunun nedenleri ise; tebaa olarak 

                                                           
1
 Çarlık yönetimindeki Rusya’nın, bütün Slav toplulukları kendi hakimiyeti altında toplamaya 

yönelik siyasi hareketidir. 
2 Türkçülük, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ilk önceleri kültürel ve ilmi alanda başlayan, 

daha sonra siyasal ve ideolojik boyut kazanan, Türklerin ırk bağlamında birleşmesi 
hareketidir. 
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görünen gayri müslim vatandaşlar ile müslüman Osmanlı vatandaşlarının eşit haklara 

sahip olması ile müslüman vatandaşların bu yeni durumu kabul etmemesi, İslam 

dinine göre gayri müslimlerin ikinci sınıf vatandaş olarak tanımlanması, gayri 

müslimlerin geçmişlerini öğrendikleri için Osmanlı baskısı altında yaşamak 

istememeleri, Rusya’nın Slav toplulukların yaşadığı coğrafyalarda hakimiyeti ele 

geçirme planlarına aykırı olması, Avrupa’nın Kudüs gibi müslüman toprakların 

hakimiyetini tekrar ele geçirmesi için Avrupa topluluklarının müslüman-hıristiyan 

çatışmalarını kullanma ihtiyacı olduğunu ifade eder. Bu sebeple Türkçülük görüşü, 

yani bütün Türklerin bir araya getirilmesinin bu koşullar altında daha uygun 

olduğunu belirtir. Yusuf Akçura’nın bu görüşleri Osmanlıdaki düşünürlerini de 

etkilemiştir. 

Kültürel Türkçülüğün etkileri ve Orta Asya Türklerinin çalışmaları, bu 

sürecin XX. yüzyılın başlarında siyasal-felsefi anlamda Osmanlı Devletinde etkili 

olmaya başlamasına neden olmuştur. Balkanlarda gelişen Sırp, Bulgar ve Makedon 

milliyetçiliklerine karşı Osmanlı subayları arasında Türk kimliğine giderek artan 

eğilimler, Jön Türklerin ilk önce Osmanlı vatandaşlığı fikrini desteklerken 1906 

yılından itibaren Türkçülük fikirlerini benimsemeleri, II. Meşrutiyet’in ilanından 

sonra, Ziya Gökalp gibi yazarların Türklere, İslam ve Osmanlı kimliklerinin yanında 

bir Türk kimliği kazandırmaya yönelik yazıları, Türkçülük akımının etkili bir ideoloji 

haline gelmesini sağlamıştır. Özellikle Ziya Gökalp, “Türkleşmek, İslamlaşmak, 

Muasırlaşmak” adlı eserinde Türk toplumunun kendine has ahlaki öğesi İslam ve 

kültürel değeri Türkçülük ile Batı’nın teknolojik ve bilimsel gelişmesini sağlayan 

pozitif bilim anlayışının sentezlenmesi ile birlikte ulusal bir kimlik oluşturu-

labileceğini savunmaktadır. Jön Türklerin kurduğu, İttihad ve Terakki Hükümetinin 

Türkçülük fikirlerini benimsemesi, bu fikirlerin 1913 tarihinden itibaren Osmanlı 

Devleti düşünce dünyasında sosyolojik, ekonomik, kültürel alanlarda etkili olmasını 

sağlamıştır. Bunun sonucunda Türkçülük, Cumhuriyet’in kuruluşunda önemli bir rol 

oynamış hatta resmi devlet ideolojisi olmuştur. 

Sonuç olarak milliyetçilik akımı tarih ve millet bilincini geliştirmiş, Batı’da 

olduğu gibi İslam dünyasında da tarih yazım anlayışını etkilemiştir. Bu durum, 
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müslüman yazarların tarih eserlerine yansımıştır. Murad Remzi ve Tahirü’l-Mevlevi 

gibi müslüman yazarlar, muasır olarak yaşadıkları coğrafyada aynı sorunlara 

muhatap olmuşlar, böylece İslam tarih yazım anlayışının aksine, bir ırkın 

yüceliklerinin anlatıldığı eserler kaleme almışlardır. Murad Remzi, Rus hakimiyeti 

altında asimile edilmeye çalışılan Türklere, kendi tarihlerini anlatarak Türk ırkının 

gücünü halkına hatırlatmak istemiştir. Cumhuriyet’in ilanından sonra resmi devlet 

ideolojisi haline gelen Türkçülük akımının bu derece güçlendiği bir dönemde, 

Tahirü’l-Mevlevi’de, Türklere tarihlerini anlatan bu eseri tercüme etmenin gereğini 

hissetmiştir. 

A. Çalışmanın Konusu 

Tezimizin konusu, Tahirü’l-Mevlevi’nin Kāzan, Bulgār ve Tatar Târîhi eseri 

ile Defter 1 ve Defter 2’den meydana gelmektedir. Bu üç eser, Şeyh Murad 

Remzi’nin Telfîkü’l-ahbâr ve Telkîhü’l-âsâr adlı eserinin Türklere ait bölümlerinin 

tercüme edilmesi ile meydana gelmiştir. Mevlevi, Kāzan, Bulgār ve Tatar Târîhi 

eserinde tercüme ettiği kitabın mukaddimesindeki konulara yer vermektedir. Kāzan, 

Bulgār ve Tatar Târîhi eserinde mukaddimeyi dört bölüm olarak yazmıştır. Kāzan, 

Bulgār ve Tatar Târîhi 1 başlığında, Türk’ün nesebi, kabileleri, ahlakı, gelenekleri 

ve Türklerin muharebelerdeki hallerini; Kāzan, Bulgār ve Tatar Târîhi 2’de, 

Türklerin dini, maarifi ve sanayisini; Kāzan, Bulgār ve Tatar Târîhi 3 ve 4’te ise, 

Türklerin hikmet ve edebiyatı, diğer kavimlerle olan ilişkilerine dair konuları aktarır. 

Defter 1’de, Tatarların ortaya çıkışı, hükümdarları, Ergenekon ve Alankoa efsaneleri, 

Çingiz Han, Gayır Han ve Gadr faciası, Çingiz soyundan gelen hanlar, Saray şehri, 

Kıpçak Devletinin oluşumu konularını tercüme eder. Defter 2 ’de ise, Batu Han ve 

kardeşleri, Batu Han’ın Güyük Kaan ile olan ilişkileri, Moğol ve Tatar topraklarında 

papazların yayılması, Melik Yuhanna rivayeti, Berke Han, Şeyh Baharzi’nin 

terceme-i hali, Berke Han’ın Hülagu Han ile ilişkileri ve muharebeleri bölümlerini 

kaleme alır. 

B. Çalışmanın Önemi ve Amacı 
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Cumhuriyet’in kuruluşundan kısa bir süre sonra, Türkçülük fikirlerinin çok 

güçlü olduğu bir dönemde, Tahirü’l-Mevlevi Kāzan, Bulgār ve Tatar Târîhi ve 

devamı niteliğindeki Defter 1 ve Defter 2 adlı tercümeyi kaleme almıştır. Türk 

tarihine dair eserlerin az olduğu bir zaman diliminde yazılması eserin ve 

çalışmamızın önemini ortaya koymaktadır. 

Tez çalışmamızın amacı da meçhul kalmış bu eseri literatürümüze 

kazandırmaktır. 

C. Çalışmanın Kapsamı ve Yöntemi 

Tez konumuz, Tahirü’l-Mevlevi’nin Kāzan, Bulgār ve Tatar Târîhi ile 

Defter1 ve Defter 2 ’nin değerlendirilmesi ve latinizesinin yazılmasıdır. Ayrıca 

Tahirü’l-Mevlevi ve Murad Remzi’nin biyografileri ile birlikte Murad Remzi ve 

Tahirü’l-Mevlevi’nin eserlerini yazarken faydalandığı kitaplar hakkında kısa bir 

bilgilendirmeyi de içermektedir. Bununla birlikte, Tahirü’l-Mevlevi’nin esere yaptığı 

katkılara da tezimizde yer verilmiştir. 

Çalışmamızın başlangıcında, Tahirü’l-Mevlevi’nin Şeyh Murad Remzi’nin 

eserinin hangi bölümlerini tercüme ettiğini belirleyebilmek için Arapça eseri 

inceledik. İnceleme sonucunda Tahirü’l-Mevlevi’nin mukaddime bölümünün 

tamamını, Defter 1 ve Defter 2’de ise, Şeyh Murad Remzi’nin dört maksaddan 

meydana gelen eserinin, ikinci maksadının başladığı 333-428 sayfaları arasını 

tercüme ettiğini belirledik. 

Tahirü’l-Mevlevi’nin eserinde belirlediğimiz bazı hususlar bulunmaktadır. 

Tahirü’l-Mevlevi’nin bu üç eseri el yazmasıdır. Bu nedenle Tahirü’l-Mevlevi bazı 

yerlerde, ifadelerini düzeltmek için cümlelerinin üzerini çizmiş ve yeni cümlelerini 

yazmıştır. Şeyh Murad Remzi’nin eserinde yer alan dipnotları (*) gibi işaretlerle 

yazısının içinde aktarmıştır. Remzi’nin eserinin başka bir yerinde detaylı olarak 

anlattığı konuları yeri geldiğinde kısaca tekrar yazmış ve hatırlatmada bulunmuştur. 

Remzi’nin, eserinde parantez içinde verdiği açıklamaları, Tahirü’l-Mevlevi dipnot 

olarak tercümesinde yazmıştır. Metin içinde ikinci kez aynı sayfa numarası ile 

yazılmış sayfalar bulunmaktadır. Kāzan, Bulgār ve Tatar Târîhi kendi içinde 1-53 
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arası sayfa numaralarına, Defter 1 ve Defter 2 ise birbirleriyle bağlantılı olarak 1-130 

arası sayfa numaralarına sahiptir. Latinizede bu düzen içinde yazılmıştır.  

Çalışmamızda, eserin latinizesinde bazı yöntemler takip ettik. Metin içinde 

geçen şahıs ve yer isimlerini Osmanlıca yazılışlarını esas alınarak okuduk. Ayrıca 

okuyuculara yardımcı olması için, bu şahıs ve yer isimlerinin Osmanlıca yazılışlarını 

dipnotta yazdık. Osmanlıca okuyuşundan emin olamadığımız kelimelerin 

okuyuşundan sonra (?) şeklinde soru işaretiyle belirttik. Metin içinde 

okuyamadığımız kelimelerin bulunduğu yerleri (...?) şeklinde ifade ettik. Mütercimin 

esere katkıları olan bölümlerde, mütercime ait notların sonunda kendisinin yazdığı 

“Mütercim” ibaresi geçmektedir. Bu şekilde belirtilmeyen yerlerde ise (Mütercim) 

şeklinde parantez içinde yazdık. Mütercim metinde bugünkü anlamda dipnot sayısı 

vermediği için, metinde dipnotları gösteren (*), (:), (1), (2) şeklinde işaretler 

bulunmaktadır. Metin içerisinde dipnotlarda ilk önce orijinal metinde yer alan bu 

işaretlemeleri belirttik. Tahirü’l-Mevlevi’nin üzerini çizdiği cümlelerin latinizesini 

dipnotta yazdık. Metin içinde sayfa numaraları verilmemiş sayfalarda dipnot bilgileri 

verilmiştir. Latinize sırasında dipnotu ait olduğu sayfada yazdık. Latinizede yazım 

birliği sağlamak için kelimelerin yazılışlarında Kamus-i Türki’yi esas aldık. Kamus-i 

Türki’de bulamadığımız kelimelerde Lügat-ı Çağatay, Lügat-ı Remzî, Lehce-i 

Osmânî gibi farklı sözlüklerden de yardım aldık. Sözlük bölümünde de bu eserlerden 

yararlandık. 



 
 

7 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

TAHİRÜ’L-MEVLEVİ’NİN ŞEYH MURAD REMZİ’NİN  

TELFÎKÜ’L-AHBÂR VE TELKÎHÜ’L-ÂSÂR FÎ VAKĀYIʻİ KAZAN 

VE BULGĀR VE MÜLÛKİ’T-TATAR ESERİNE YAZDIĞI 

TERCÜME HAKKINDA DEĞERLENDİRME 

 

1.1 ESERİN KÜNYESİ 

Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesinde, Fethi Sezai Türkmen Yazma 

Koleksiyonunda, 00201, 00143 ve 00144 koleksiyon numaralarında kayıtlı 

Osmanlıca mensur bir eserdir. 

1.2 ESER HAKKINDA BİLGİLER 

Tahirü’l-Mevlevi; Kazanlı alim Şeyh Murad Remzi’nin Kazan, Bulgar ve 

Tatarlara dair değerli bilgiler veren, Telfîkü’l-ahbâr ve Telkîhü’l-âsâr fî Vakāyıʻi 

Kazan ve Bulgār ve Mülûki’t-Tatar (Kazan, Bulgar ve Tatar Hanlarının 

Tarihlerindeki Kayıtların Arttırılması/Çoğaltılması ve Gelen Rivayetlerin 

Toplanması) adlı Arapça eserini Osmanlıca olarak tercüme etmiştir. Tercüme eseri 

üç ayrı kitaptan meydana gelmektedir. Bu eserlerinin adı; Kāzan, Bulgār ve Tatar 

Târîhi, Defter 1 ve Defter 2’dir. 

Üç ayrı kitaptan oluşan eser, toplamda iki yüz sayfadır. Birinci kitap altmış, 

ikinci kitap seksen iki, üçüncü kitap ise elli sekiz sayfadan oluşmaktadır. Tahirü’l-

Mevlevi birinci kitapta başlık olarak Kāzan, Bulgār ve Tatar Târîhi ’ni kullanmış, 

fakat ikinci ve üçüncü kitapların başlangıcında bunu belirtmemiştir. Kāzan, Bulgār 

ve Tatar Târîhi’ni dört bölüme ayırmıştır. Mukavva ciltli iki kitabın kapak 

sayfasında ise Defter 1 ve Defter 2 başlıklarını kullanmıştır. Defter 1’in ikinci 

sayfasında ise, “Kazan Ulemasından Şeyh Murad Remzi Efendinin (Telfîkü’l-ahbâr 

ve Telkîhü’l-âsâr fî Vakāyıʻi Kazan ve Bulgār ve Mülûki’t-Tatar) unvanlı eserinin 

cild-i evvelinden (maksad-ı sânî) nin tercemesi ” ibaresi yer alır. Defter 2 ’de ise bu 
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ifade eksik çekim yüzünden belli değildir. Ayrıca bu üç kitabın ilk sayfalarında imza 

olarak kullandığı Mevlevi işareti de yer alır. 

1.3 TAHİRÜ’L-MEVLEVİ’NİN ŞEYH MURAD REMZİ’NİN ESERİNİ 

TERCÜME ETME NEDENİ 

Tahirü’l-Mevlevi’nin Farsça ve Arapça eserleri tercüme ettiği birçok eseri 

mevcuttur. Tahir, tercüme etmek için, Türklüğe dair bilgi veren bir eser arayışında 

bulunduğunu ifade eder. Bu arayışı sırasında, mevcut eserlerin genellikle Avrupalı 

yazarlara ait eserlerin tercümesi ya da özetlerinden meydana geldiğini görür.  Aynı 

zamanda bu eserlerin, Avrupalı bakış açısına sahip olduklarından dolayı okuyucu 

için milli görünmediğini de dile getirir. Bu nedenle, Şarklı, özellikle Türk kökenli bir 

yazarın eserini aramaya başladığını, arayışının sonucunda Kazan ulemasından Şeyh 

Murad Remzi’nin Telfîkü’l-ahbâr adlı eserini bulduğunu belirtir. 

Kitabının önsözünde Şeyh Murad Remzi’nin ilmi şöhretini duyduğunu ve 

İstanbul’da az bir müddet de olsa görüştüklerini ifade eder. Şeyh Murad Remzi’nin 

eserini bütün müslümanlar tarafından anlaşılması için Arapça yazdığını düşündüğünü 

de aktarır. Bununla birlikte eser hakkında görüşlerini şöyle dile getirir; “Mensûbiy-

yetiyle müftehir bulundığımız Türklüğe dâir bir kaç kitabımız var. Lâkin bunların 

hemân de hepsi Avrupa müʼelliflerinin âsârından ya terceme, yâhud tırâş edilmek 

sûretiyle tertîb olunmuş şeyler şarklı bir âlimin mahsûl-ı tetebbuʻî olmadıkları için 

ihtivâ eyledikleri maʻlûmât şarkı garb gözüyle ve Türklüğü Frenk gözlüğüyle 

görmek istemeyenlere ecnebî metâʻî gibi gayr-i millî görünüyor. Maksadım muʻîn 

bir eserle müʼessirine taʻrîz etmek değildir, samîm-i rûhumdan kopub gelen sâf bir 

hissî anlatmak istiyorum. Pek sâfî ve pek tabîʻî bulundığım bu hissin teşvîkiyle 

şarkda husûsiyetle Türklükden bâhis olmak üzere bir şarklı, tercîhen bir Türk 

tarafından yazılmış ciddi bir eser …” 

Ayrıca eserin bazı kısımlarını tercüme ederek Mahfil dergisinde yayınlamak 

istediğini, “Tedkîkâtım netîcesinde mündericâtını ekseriyyeti iʻtibarıyla fikrime 

muvâfık bulduğum Telfîkü’l-ahbâr’ının baʻzı kısımlarını bi’l-terceme Mahfile derc 

ve terceme etmek istedim.” şeklinde belirtir. 
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Yaptığımız araştırmalar sonucunda, Mahfil dergisinde “Türklüğe Dair Bir 

Eser” başlığı altında sadece bir makalede, eser hakkında bilgi veren bir yazısı 

bulunmaktadır. Makalede şöyle demektedir:“Cild-i evvelini, kuş bakışı olarak 

gözden geçirebildiğim bu kitap -mukaddimesiyle maksadlarıyla ve hâtimesindeki 

taʻrîfât-ı mülahhasaya nazaran da- pek mühîm, husûsiyle bizim için pek lâzım 

maʻlûmâtı ihtivâ ediyor. Irkımıza ve ırkdaşlarımıza dair bilmediğimiz çok şeyler 

öğretiyor. Binâ’en-aleyh bunun tedkîk ve tetebuʻyla müfîd olabileceği tebeyyün 

ettiği takdîrde lisânımıza tercüme ve tabʻ ettirilmesi Maʻârif-i Vekâlet-i Celîlesinin 

himem irfân-perverisinden temennî olunur.”
3
 

1.4 KĀZAN, BULGĀR VE TATAR TÂRÎHİ, DEFTER 1 VE DEFTER 2 

ADLI ESERLERİN İNCELENMESİ 

Tahirü’l-Mevlevi önsözünde; Türklüğü anlatacak bir eser arama nedenlerini, 

eser hakkındaki görüşlerini, niçin bu eseri tercüme etme gayretinde bulunduğunu 

ifade eder. Eserin; muteber Arapça, Acemce ve Türkçe elli, altmış kadar farklı tarih 

kitabına başvurularak meydana geldiğini anlatır. Türklükle ilgili önemli bilgiler 

veren eser, aynı zamanda Türkler içerisinde yetişmiş fakat haklarında fazlaca bilgi 

bulunmayan önemli şahısların biyografilerine de yer verir. Şeyh Murad’ın eserinin 

sonunda incelediği ve başvurduğu eserlerin isimlerini açıkladığı bir bölümün 

bulunduğunu, eserin iki ciltten oluştuğunu; birinci cildin yedi yüz on iki, ikinci cildin 

ise beş yüz otuz dört sayfadan meydana geldiğini belirtir. 1908 yılında Orenburg’da 

basıldığını da ilave eder. Bununla birlikte bu eseri tamamlama konusunda aciz 

kalmaktan korktuğunu da dile getirir. 

Tahir, kitabın besmele ve peygamberimize tazim ile başladığını aktardıktan 

sonra, Şeyh Murad Remzi’nin bu kitabı yazma nedenlerini de açıklar. Remzi, insanın 

tarihini araştırma isteğinin fıtri olduğunu söyler ve bu istek doğrultusunda insanın 

köklerini, nasıl yaşadığını, hangi devletleri kurduğunu, bu devletlerin durumlarına 

dair bilgi edinmek için tarih kitaplarını araştırdığını belirtir. Yaptığı çalışma 

sonucunda, üç esere rastladığını, fakat bunlardan ikisinin Avupalı yazarlar tarafından 

bile aranıp bulunamadığını ifade eder. Bu iki eserden biri Bulgarlar hakkında kaleme 

                                                           
3 Tahirü’l-Mevlevi, “Türklüğe Dair Bir Eser”, Mahfil, İstanbul 1344 (1926), C.VI, S.63, s.41 
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alınmış Kādı Yaʻkûb el-Bulgārî’nin eseri, diğeri de İbn Fazlân’ın bir risalesidir. 

Üçüncü kitap ise, içeriğinin yeterli olmadığını düşünerek eleştirdiği, Müstefâdü’l-

ahbâr fî Târîhî Kazan ve Bulgār  adlı Şehâbettin Mercânî’nin eseridir. Remzi’nin 

diğer bir eleştirisi de, Kazan ve Bulgar alimlerinin tarih alanındaki çalışmalara 

gerekli önemi göstermemeleridir. Bu durumu dile getirdikten sonra Remzi, daha 

kapsamlı bir tarih eseri yazmak için araştırmalar yapar. Böylece Telfîkü’l-ahbâr  adlı 

eserini ortaya koyar. Eser bir mukaddime, dört maksad ve bir hatimeden meydana 

gelmektedir. 

Tahirü’l-Mevlevi özet olarak eserin içeriğini anlatır. Mukaddimede, Türklerin 

aslı, menşei, yayılması, İslamiyet öncesinde komşuları olan milletlerle ilişkilerini; 

birinci maksadda, Bulgar memleketlerinin durumlarını, İslamiyet’e girişlerinin nasıl 

olduğunu ve Ruslar tarafından istila edilmelerine kadar ki konuları; ikinci maksadda; 

Tatarların Kazan bölgesine gelişleri, devlet kurmaları, İslam’ı kabul etmeleri ve en 

sonunda da Ruslar tarafından yıkılışlarının anlatıldığını söyler. Üçüncü maksadda, 

Kazan beldesinin yenilenmesi ve Rus istilasına kadar olan olayların aktarıldığını, 

dördüncü maksadda ise bu istiladan, yazarın eseri kaleme almaya başladığı döneme 

kadar geçen hadiselerin yer aldığını belirtir. Hatimede de Han Kirman, Kırım, 

Özbek, Hârizm, Kazak Hanları hakkında bilgilerin bulunduğunu söyler. 

Tahirü’l-Mevlevi, bu eserin tamamını tercüme etmeyi tercih etmemiş, sadece 

Türklere dair konuları içeren bölümleri ele almıştır. Tercümeye mukaddimeden 

başlayan Tahir, Türk’ün neslinin nereden geldiğine dair bölümü önce ele alır. 

Farslılar, Hintliler ve Çinlilerin; insanlığın Hz.Nuh’un Sam, Yafes ve Ham adındaki 

üç oğlundan türediği görüşünü benimsediklerini ifade eder. Remzi bu konudaki 

meşhur bir rivayeti de nakleder; Hz. Nuh, “oğlu Hâm hadde kılınmış ve ‘Keʼnân 

(yaʼni Hâm’ın oğlu) melʻûndur, Hâm’ın çocukları kardeşlerinin evlâdına kul, köle 

olsun’ diye inkişâr etmiş. Yâfes içinde bereket duʻâsında bulunmuş ve ‘evlâd ve 

ahfâdı çoğalıp Sâm evlâdının meskenlerinde otursunlar. Kenʻân’da onların kölesi 

olsun’ demiş. El-Hakk Hazret-i Nûh’un üç evlâdı hakkındaki duʻâsı kabûl edilmiş. 

Ve bugüne kadar eser-i icâbeti parlak bir sûrette görülmekde bulunmuştur.” 

Ravzâtü’s-sâfâ ve Şeceretü’t-Türk eserleri de Yafes’e yeryüzünün taksiminde, kuzey 
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bölgelerinin hissesine düştüğünü, sonuçta Cayık ve İtil nehirleri arasını yurt edindiği 

belirtirler. 

Remzi; Türk’ün, Yafes’in oğlu olması hakkında müelliflerin ittifakının 

olduğunu dile getirirken, Yafes’in kaç oğlu olduğu ya da Türk’ün Yafes’in torunu 

mu olduğu konusunda farklı görüşlerin de olduğunu aktarır. Türklerin soyunun 

Ye’cûc ve Me’cûc neslinden mi, Hz.İbrahim’in (a.s) cariyesi Kantura’dan mı 

olduğuna dair rivayetlerin ise sorularına cevap aranır. Remzi, Ye’cûc ve Me’cûc 

neslinden oldukları hakkındaki rivayet için, Kuran’da geçen Zülkarneyn kıssasında 

Zülkarneyn’in yaptırdığı sed içinde kalanlara terk edilenler anlamında “Terekü” 

denildiğini ve bunun zamanla “Türk” şekline dönüştüğünü ifade eder. Onun bu 

konudaki görüşü ise kendi ifadesi ile “fâhiş bir yalandır”. Türklerin, Hz. İbrahim’in 

cariyesi Kantura neslinden olduğuna dair rivayetin de mesnetsiz bir iddia olduğunu 

belirtir. Tarihçiler, Hz. İbrahim’in Kantura isminde bir cariyesi olduğuna dair 

herhangi bir bilgi vermemektedirler. İbn Kesîr ve İbn Kuteybe’nin eserlerinde, Hz. 

İbrahim’in eşi Sare’nin vefatından sonra “Katur” adında Kenanlı bir cariyesi 

olduğunu söylemekle birlikte, Türk’ün neslinden olduğuna dair bir bilgi de 

bulunmamaktadır. Remzi; Mişkât  yazarı Âlî el-Kâri’nin, Türklerin Hz. İbrahim’in 

cariyesi Kantura’dan olduğuna dair rivayet için, Türk’ün Yafes’in oğlu olduğunu, 

bununla birlikte Kantura’nın Türk soyundan geldiği için Türklere “Beni Kantura” 

denilmiştir şeklindeki açıklamasını da gerçekçi görmemektedir. Ayrıca bu konuyu ilk 

defa ortaya koyanların hadisçiler olduğunu belirterek, hadislerde “Beni Kantura” 

isminin geçtiğini, ancak Hz. İbrahim’in cariyesi olarak bahsedilmediğini ifade eder. 

Remzi’nin bu konudaki açıklaması ise; hadis ravisinin “Beni Kan Turan” kelimesinin 

telaffuzunu “Kantura” şeklinde anlayarak hata etmiş olabileceğidir. “Kan” ve “Han” 

kelimelerinin Türkçede hükümdar anlamında olduğunu böylece Turan hükümdarı 

denilmek istenmiş olabileceği görüşünü dile getirir. Osmanlı tarihçilerinden 

bazılarının ise, hanedanın nüfuzunu arttırmak için Türklerin soyunu Kantura’ya 

böylelikle Hz. İbrahim’e dayandırmak istediklerini de sözlerine ekler.  

Remzi; Türk adını Tatar, Moğol, Kıpçak, Hazar, Becenek= Bacanaklar 

hepsini kapsadığını belirterek, zaman içinde her bir kavmin kendi adlarıyla tanınır 
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olduklarını aktardıktan sonra, zamanla Tatar isminin Türk kelimesiyle aynı anlama 

gelmeye başladığını ifade eder. 

 Tatarların memleketlerinin Türkistan ve Tataristan olarak adlandırılan; 

doğuda Çin, güneyde Hind,  İran ve Rum memleketleriyle Karadeniz, kuzeyde 

yerleşik hayatın olmadığı alanlara, batıda da Tuna, Dinyester, Vistül Nehirler ile 

sınırlı bölge olduğunu açıklar. Ancak bu sınırların zaman içerisinde Çin ile yapılan 

savaşların sonucunda, toprak kayıpları ya da kazanımlarıyla değiştiğini de ifade eder.  

Dest-i Kıpçakta                 -günümüzde Kazak ve Kırgız çölleri olarak bilinen bölge- 

yaşayan Kazak ve Kırgızların ise; Mâverâünnehir’de, Fergana’da, Kaşgar’da, 

Tibet’te, Fars ve Rum hududunda, hatta Avrupa’da beldeler inşa eden konar-göçer 

kabileler olduğunu da ilave eder. 

Remzi, Türklerin göçebelik hayatı hakkında yazılı bir eser olmadığı için 

yaşayışlarına dair bilgiler için, bugün hala aynı hayat tarzını sürdüren Kırgız ve 

Kazaklara bakılmasının yeterli olduğunu belirtir. Yazara göre, göçebe hayatında 

kullanılan obaların rahatlığı meşhurdur. Oba; kubbeli, oldukça büyük, keçi kılı ile 

kaplı, sedirlerin kullanıldığı yaşam alanlarıdır. Bu yaşam tarzında yaz dönemlerinde 

15-20 günden fazla aynı mevkide kalınmazdı. Su kenarlarında kurulan obalar, doğa 

ile iç içe olmasıyla insanı dinlendiren bir özelliğe sahipti. Bu nedenle de Avrupa ve 

Rusya’da ki gelişmiş şehirlerde iyileşemeyenler obalarda şifa bulurlardı. 

Göçebe Türklerin yaşayışını anlatırken, Avrupalıların aynı dönemdeki 

yaşayışlarıyla da kıyas yapar. O dönemde Avrupa’daki halkın sefalet içindeki 

hayatlarını aktardıktan sonra, bu yaşam tarzının Avrupa’daki Paris ve Berlin gibi 

meşhur şehirlerle mukayese edilemez olduğunu ifade eder. Türkistan’a gelen 

Avrupalı seyyahların kaleme aldığı seyahatname eserlerindeki açıklamaları da bu 

duruma delil gösterir. Amerikalı Mösyö Schuyler, Türkistan Seyahatnamesi adlı 

kitabında Türk obasında tecrübe ettiği rahatın Avrupa saraylarında olmadığını 

belirtir. 

Türklerin geçimlerini; hayvanların etlerini, sütlerini, yünlerini, kıllarını 

kullanarak, avlanarak elde ettikleri etler ve ganimetlerle sağladıklarını, böylece 

zenginliğin Avrupa’daki gibi bir kişinin refahı için halkın sefalet çekmesi şeklinde 
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görünmediğini, zenginlik farkının da çok olmadığını ekler. Türklerde zengin fakir 

ayrımı olmadığı gibi, zenginlerin fakirlere yardım etmesi, sosyal bir değer olarak 

görülür. Bununla beraber mutlulukları ve üzüntüleri birlikte aşarlar. 

Bu noktada Şeyh Murad Remzi; medeni Avrupa’nın Türkleri vahşilikle 

nitelendirdiklerini, fakat bunu yapmadan kendi geçmişlerine bakmaları gereğini ifade 

eder. Kendi vahşet ve sefaletlerini yine kendi kalemlerinden birinin, Amerikalı 

Draper’in eserine Rifaʻa Bey tarafından yapılmış çevirisi, Nizâ-ı İlm ü Dîn eserinden 

nakil eder. 1430 tarihlerinde Avrupa’nın etrafı sık ormanlarla çevrili olduğunu 

belirtirken, birbirinden uzak nehir kenarlarında köyler ve kasabaların bulunduğunu 

aktarır. Paris ve Londra gibi şehirlerde evlerin kerpiç ve ahşaptan, çatılarının ise ot 

ve çamurla kaplı olduğunu, pencereleri ve ocakları olmayan bu evlerin yerlerinde 

halı yerine saman kullanıldığını dile getirir. Kirli suların akıtılacağı bir sistem 

bulunmadığından, geceleri sokağa ve geçenlerin üzerine atıldığını ekler. Temizliğin 

pek bilinmediğini bu yüzden bit, pire gibi haşerelerin çokluğunu da konu eder. Bu 

konu ile alakalı olarak, İngiltere Kralı’nın hasmı olan Thomas Becket’in bitliliği 

hakkındaki tarihi gerçekliliğe yer verir. 

Ekmeğin ne olduğunu bilmeyen halkın, ayda bir defa et yerlerse kendilerini 

şanslı hissettiklerini, nohut gibi hububatla birlikte ağaç kabuklarını da yediklerini 

aktarır. Asilzadelerin hükmünün sürdüğü bu dönemde, fakirlerin elinde 

avucundakilerin alındığını, istihdam edilmek için uzak yerlere gönderildiklerini 

ayrıca sürekli kullanılan alkolün insanların zihinlerini ve fikirlerini yok ettiğini 

eserinde dile getirir. 

Türklerin gelenek ve ahlaki özellikleri ise; hürriyeti ve istiklali sevmeleri, 

kimsenin işine karışmadıkları gibi kimseyi de kendilerine karıştırmamaları, garipleri 

sevmeleri, zayıfları korumaları, adalete önem vermeleri, çalışkan aynı zamanda 

kanaatkar olmaları, israf etmemeleri, zorluklar karşısında sabır göstermeleri, hırs ve 

açgözlülükten hoşlanmamaları, büyüklere hürmet, küçüklere şefkatle yaklaşmaları 

olarak sıralar. Bütün bunlarla birlikte Hanlarına itaat etmek, cesaretli olmak, 

binicilikte, mızrak ve kılıç kullanımında beceri sahibi olmakta önemli 

özelliklerindendir. 
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Muharebelerdeki becerileri dünyaca meşhur olan Türklerin yaşam şekilleri 

için at çok önemli bir hayvandır. Bu yüzden her biri binici, baytar, seyis, derici ve 

çobandır. At yetiştiricisi ve iyi birer binici oldukları içinde muharebelere süvari 

olarak giderlerdi. Düşmanı kuşatma, hücum ve pusu gibi birçok savaş tekniklerini en 

iyi şekilde kullanırlardı. Savunma durumunda ise daima dikkatli olarak hareket 

ettikleri için düşmanları onları gafil yakalayamayacaklarını bilirlerdi. Yazar, 

savaştaki maharetlerine dair Arap kumandanları Yezid bin Mezid ve Sümame bin 

Eşres’in sözlerine de yer verir. Yezid bin Mezid; “Türkler, cüssece hafîfdirler, 

atlarına yük olmazlar. Bizim süvârîlerimiz, önlerindekini görmezken, onlar 

arkalarındakini idrâk ederler. Kendilerini arslan, atlarını yılan, bizi de av sayarlar. 

İçlerinden biri elleri bağlı olduğu hâlde kuyuya atılsa hîleye teşebbüs etmeksizin 

nefsini kurtarır.  Kanâʻat-kârânedirler, azla iktifâ ve kolayca ele geçeni tercîh 

ederler. Sayd ve ganîmetle geçinmesini severler. Tâlib iken de, kaçmaksızın matlûb 

iken de, yaʻni kovalarken ve geri çekilirken atlarından inmezler ” diyerek 

görüşlerini dile getirirken; Sümame bin Eşres; “Türklerin esîri iken ikrâmlarını 

gördüm. Esbâb-ı harbiye ve levâzım-ı sâirelerini mükemmel müşâhede ettim. 

Türkler korkmazlar, belki başkalarını korkuturlar. Nâil olmak istedikleri birşeyi 

ele geçirmeden ferâgat etmezler. Elde edince de onu isrâf değil, bezl ederler. 

Yapabilecekleri bir işin husûli için olanca kuvvetleriyle gayretten geri durmazlar. 

Beceremeyecekleri bir işte beyhûde teşebbüsle vakit geçirmezler ve nâfile yere 

kendilerini yormazlar. İyice uykuları gelmeyince uyumazlar, uyuyunca da pek 

dalgın bulunmazlar. Dâimâ ihtiyâta riʻâyet ederler.” şeklinde Türkler hakkındaki 

fikirlerini ifade eder. Türklerin yiğitliklerini ilk öven şair Ali bin Abbas er-Rumî’nin 

mealen şu beytine de yer verir. “Türkler sebât edince, dâhilî dalgalı bir deniz gibi 

görünen bir sedd gibidirler. Meydana çıkınca da düşmenleri yakacak ateş gibi 

alevlenirler.”   

 Türklerin inançlarına dair farklı görüşler bulunmaktadır. Remzi’ye göre, 

farklı görüşlerin ortaya çıkmasının nedeni, yazılı bir tarihlerinin olmamasıdır. Bu 

konu hakkında görüş bildirenlerin, tahminlerini ya da yanlış düşüncelerini dile 

getirdiğini belirtir. Türkleri; putperest, Şamani putperest, Budist, Mecusi, Nasturi, 

yıldızlara tapan yahut dinsizlikle itham ettiklerini söyler.  



 
 

15 
 

Türklerin dini inanışları hakkındaki bu görüşlerden putperestliğin; Türklerin 

inanışı bu olsaydı mutlaka putlardan bir ya da ikisinin ismini ve onlara nasıl ibadet 

ettiklerine dair bilgiler elimizde olurdu diyerek, bu görüşün yerinde olmadığını 

belirtir. Mecusi olmalarını da sadece sözlerden ibaret olduğunu söyler. Budist ve 

Şamani olduklarını belirtenler ise, delil olarak günümüzde Çin’de yaşayan bazı 

Türklerin bu inanışa sahip olmalarını gösterirler. Yazar, bunun da bütün Türklere 

genellenebilecek bir durum olmadığını ifade eder. 

Nasturi mezhebinden oldukları iddiasının, bilinçli yapılan bir hareket 

olduğunu ve nedeninin ise, Türklerin yaşadıkları bölgeleri istila eden Rusların, halkı 

hristiyanlaştırma çabaları olduğunu belirtir. Ayrıca Türklerin Uygurlardan dolayı 

Hristiyanlığın Nasturi mezhebinden olduklarını söyleyenlerin ise, buna delil olarak 

Merv ve Semerkant’da kurulan piskoposluğu gösterdiklerini anlatır. Fakat bu 

piskoposluğun da önemli tarih kitaplarında yer almadığını ekler. Yıldızlara tapma 

konusunda ise; yıldızlara tapmadıklarını, sadece saygı gösterdiklerini anlatır. 

Türklerin İslamiyeti kabul edişlerini, dini inanışlarında ki vahdaniyet algısına 

bağlar. Uygurların Nasturi olması ve İslam’ın yayılması ile Nasturi olanlarında 

İslamiyeti kabul edişlerini bu vahdaniyet anlayışının sonucu olduğunu belirtir. 

Türklerin tevhit fikrini kimden ve hangi peygamber aracılığı ile aldığı sorusuna, 

kimilerinin Yafes’ten geldiğini söylediklerini ifade ettikten sonra, “Her bir ümmete 

bir nezîr gönderilmiştir” 4 ayeti ve “Benden evvelki peygamberler, hâssaten kendi 

kavimlerine baʻs olunurdu. Ben bütün insânlığa mebʻûsum”
5
 hadisini delil 

göstererek, Türklere de bir peygamber gelmiş olabileceği fikrinin akla uygun 

olduğunu belirtir. Murad Remzi; Cengiz Hân’ın, “ulemâ-yı İslâm’dan birine 

müslimânlığın hakîkatini sormuş ‘Allah, evâmirini kullarına teblîğ için bir takım 

peygamber göndermiş, onların tasdîk edilmesi de İslâm’ın erkân-ı cümlesinden 

bulunmuştur’ cevâbını alınca ‘Bunda şübhe etmem. Allah, bana mahdûd bir parça 

yer verdi. Memleketim dâhilinde ki reʻâyâmı ihmâl etmiyorum, devletin, milletin, 

vatanın menâfiʻi hakkında her gün her tarafa emirler ve memûrlar gönderiyorum. 

                                                           
4 Fâtır suresi 35/24. 
5 Buhari, Teyemmüm, Salah 
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Dünyâyı yaratan, dünyâdakileri doyuran Allah, onları nasıl ihmâl eder?” sözlerini, 

Türklere de peygamber geldiği görüşünü desteklemesi için kitabında yer verir. 

Türklerin maarifi hakkında yapılan “Türklerin medeniyyet ve maʻârifi 

yoktur, onların terakkîsi tesâdüf eseri ve kuru bir ikbâl teʼessürü idi!” şeklindeki 

görüşleri eleştirir. Bir toplumun yazılı bir maarifinin olmamasının, o topluluğun 

ilminin yokluğuna delil olmadığını, Türklerinde Araplar gibi ümmi bir kavim 

olduğunu bundan dolayı ilmi sözlü olarak ve büyüklerin yaptıklarını taklit ederek 

elde ettiklerini dile getirir. Ayrıca bir kavmin ülkeleri fethetmesi ve fethettiği 

topraklarda yıllarca hüküm sürmesinin, maarifinin ve medeniyetinin gelişmişliğini 

gösterdiğini de ilave eder. “Türkler medeniyet sahibi olmadıkları için vahşi bir 

topluluktular’ diyenlere ise; “Gālibâ o medeni efendilere göre medeniyyet: Dünyâ 

için köpek gibi boğuşmak, hayra on para sarf etmeksizin Kārûn gibi toplamak, 

cüzʼi bir zarara uğrayınca beynine bir tabanca sıkmak, bir de ilâhını ve 

peygamberini inkâr edip dînden, îmândan çıkmak, hayvanlar gibi nefs-ü 

emmârende her istediğini yapmak olacak!” sözleriyle ciddi bir eleştiride bulunur. 

Bu noktada, genel bir kaide olduğunu düşündüğü fikirlerini aktarmakta da 

fayda olacaktır. Murad Remzi; “Avrupalıların Türkleri vahşîlikle ithâm etmelerinin 

sebeb-i aslı şudur: Bir kavmin ahlâk ve âdâtı ne kadar güzel olursa olsun ahlâk ve 

âdâtı onlara zıdd bulunan diğer kavimler indînde çirkin sayılır. Görülmüyor mu ki 

sıhhat ve nezâfetin aslı olan tahâret ve âdâb-ı İslâmiye’nin esâsı bulunan tesettür,  

akvâm-ı efrenciye ve müteferrinceye ne kadar kerîh ve ayıb geliyor ve bunların 

izâlesi için ne derece uğraşılıyor. Çünkü: Onlar, o âdâtın zıddını iʻtiyâd etmişlerdir. 

Aklı başında bir adam, nazar-ı iʻtibârıyla bakacak olursa bütün âdâb-ı 

İslâmiye’nin zıddıyla muttasıf bulunanlar indinde kabîh add edildiğini görür. Ve 

bir kavmin diğer bir kavim hakkında vahşet hükmünü vermesinde bu kāʻideden 

neşʻet ettiğini anlar.” demektedir. 

Türklerin hikmet ve edebiyatı konusunda yapılan eleştirilere, maarifleri gibi 

yazılı olmadığı için yokluğuna hükmetmenin yanlışlığına vurgu yapmaktadır. 

Günümüzde yabancı topluluklarla karışmamış Kazak ve Kırgızların, edebiyat ve 

felsefe alanında Türklerden bir çok önemli alim olmasına rağmen isimlerini 
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bilmemesini, bu isimlerin kayıt altına alınmamasından ileri geldiğini belirtir. Bu 

konu hakkında; “Ne yapalım ki atalarımız ve dedelerimiz, kendi hükümdârlarını, 

feylesoflarını, ümerâ ve meşâhîr-i ricâlini bize bildirecek eser bırakmamışlar. 

Bundan dolayıdır ki soysuzlukla, adam yetiştirmemekle, bedevî, hattâ vahşî 

olmakla ecnebîler nazarında ithâm ediliyoruz. Hattâ onlara inanan ve tevârîh-i 

ümem tedkîkinden âciz olan baʻzı muharririn indinde de müttehem tutuluyoruz.” 

diyerek eleştirilerine devam eder. 

Türklerden İslam’ı kabul ettikten sonra Arap Edebiyatında meşhur olan şair 

ve alimlerin isimlerini sıralar. İbrâhim bin Abbâs bin Muhammed bin Sûl-Tegin es-

Sûlî, eş-Şatrancî es-Sûlî diye meşhûr olan Ebûbekir bin Muhammed bin Yahyâ bin 

Abdullâh bin Abbâs, Keşşâf sahibi Mahmûd ez-Zemahşerî, Miftâh yazarı Yusuf 

Sekkâkî, Muğrib müellifi Matarrizî, Arap Edebiyatına dair eserleri olan Şeyh 

Abdulkâhir Cürcânî, Sadrü’l-Efâz, Reşîdüddîn Vatvât,  Dîvân-ı Hikmet sahibi Hoca 

Ahmet Yesevî, Mesnevî yazarı Melânâ Celâleddîn-i Rûmî, Dîvân sahibi Emîr 

Hüsrev-i Dihlevî, Mîrzâ Abdülkādir Bîdil, Sıhâh sahibi Ebû Nasr İsmâʻil bin 

Hammâd el-Fârâbî… 

Felsefe alanında da filozofların biyografileri yazılı olmadığı için bu isimlere 

ulaşılamadığını belirtir. Atina’ya gittiği bilinen ilk Türk filozof Anaharsist’tir. Bu 

sayede onun biyografisi yazılabilmiştir. Anaharsist’in biyografisine göre, Türklerin 

felsefeyi Yunanlılardan öğrenmediği anlaşılmaktadır. Türklerin en önemli filozofları, 

Ebû Muhammed bin Tarhan el-Fârâbî, Ebû Alî bin Hüseyin bin Alî bin Sînâ 

Behmenyâr’dır. Remzi, bu kişilerinde Türk olduklarına inanmıyorlarsa, Sahîh sahibi 

“İmâmü’l-Hâfızü’l-Hüccet Emîrü’l-Muhaddisîn Ebû Abdullâh Muhammed bin 

İsmâʻil el-Buhârî’nin Türk olduğunda şübhe var mıdır?” diye sorar. Sünen sahibi 

Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre et-Tirmizî’nin de Türk olduğunu ilave eder. “Ey 

Türk! Eski Türklere dâir söylediğimiz sözlerin sıhhatinde şübhe edersen şu 

saydığım eʻâzımın istiʻdâd ve istinbâtına iyice bak, ondan sonrada o mukâyese ile 

eskilerin kâbiliyyet ve mesâʻîsini ölç.” sözleriyle Remzi, Türk milletine nasihatta 

bulunur. 
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Türklerin diğer milletlerle ilişkileri konusunda şu bilgileri vermektedir. 

Türklerin çoğalmaya başlamasıyla dağıldıklarını, çeşitli devletler ve milletlerle 

karşılaştıklarını belirtikten sonra, eğer Türkler bir arada kalıp dağılmasalardı bütün 

dünyaya hükmedebilirlerdi ifadesini kullanır. Türklerin karşılaştıkları milletlere 

kendilerini korumak için duvarlar yapmaya mecbur bıraktıklarını da belirtir. İranlılar, 

iki duvar yapmışlardır. Birisi çok bilinmeyen Belh ve Semerkant arasında; bu iki 

şehri birbirine bağlayan yolda, Bedehşan Dağı üstünde Sebz şehri civarındadır. 

İkincisi ise; Kafkasya’da Babü’l-Ebvâb, Babü’l-Hadîd, Zülkarneyn seddi ya da 

Demirkapı diye bilinen duvardır. Çinliler de meşhur Çin Seddi’ni inşa etmişlerdir. 

Bu sed Peçili Körfezi’nden Han Çumin’e kadar uzanır ve 2600 kilometre 

uzunluğunda, yüksekliği 13 metre, genişliği 8-9 metredir. Üstünde on piyade, altı 

süvari yan yana durabilirdi. Hicretten önce 836 tarihinde Çin’de dördüncü sülale 

döneminde İmparator Çin Şi Huangti tarafından yapımına başlanan seddin yapımında 

dört milyon işçi çalışmıştır. İmparator Çin Şi Huangti’nin ölümüyle ihtilal çıkmış, 

duvardaki muhafız askerleri geri çekilince Türkler saldırılarına devam etmiştir. 

Çin’in kuzeyinde Hun Devleti kuruluncaya kadar bu bölgede hüküm sürmüş bir Türk 

devleti olduğunu da aktarır. 

Çinlilerin Türklere verdiği isimlere de değinen Remzi; Hiyan yun, Çing Han, 

Kiyan nu, Hiyung nu -asi esirler- ve Tukiu olduklarını aktarır. Hükümdarlarına 

“Cengli kutu” yani “Tengri Kutu”, anlamının ise mübarekallah olduğunu belirterek, 

bu ismi lakap olarak kullandıkları bilgisini ise yirmi beş sene Cengiz’in torunları 

Mengü ve Kubilay’ın kitabet hizmetinde bulunan Marco Polo’nun rivayetine 

dayandırmaktadır. 

Hunların Çin’e akınlar düzenledikleri dönemlerde Hun hükümdarlarının 

isimlerini açıklar. Hicretten önce 800 tarihlerinde Tuman Han, M.Ö 206-174 tarihleri 

arasında Çin’de Han sülalesi döneminde Motan Han, sonra gelenleri ise Bumin Han, 

Dubu Han, Tolon Han olarak sıralar. 

1.4.1 TATARLARIN ORTAYA ÇIKIŞI 

Tahirü’l-Mevlevi daha önce belirttiğimiz gibi, Murad Remzi’nin eserinin 

tamamını tercüme etmemiştir. Defter 1’den itibaren Telfîkü’l-ahbâr’ın ikinci 
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maksadını tercüme etmeye başlar. Bu bölümde Tatarların ortaya çıkışı, Bulgar, 

Kıpçak, Rus, Lan, Macar ülkelerine kadar bölgeyi istila etmeleri, bu topraklarda, 

Kıpçak, Tatar, Altın Orda isimleriyle meşhur olmuş büyük devletler kurmaları, 

Yafes’in oğlu Türk’ten Saray Hanlarına olan hükümdarların tarihleri, ana 

yurtlarından çıkıp dünyaya yayılmaları konularında bilgi verilmiştir. 

Yafes’in oğlu Türk vefat edince yerine geçen Tutuk, Fars hükümdarı 

Kiyumers ile muasırdır. Remzi, bu güne kadar gelen bir çok adetin onun tarafından 

icat edildiğini söyler. Yemeğe tuz konma adetinin, onun keşfi olduğunu belirterek şu 

anekdotu aktarır. “Birgün ava çıkmış, urduğu bir ceylanı kebâb etmiş, yerken bir 

lokmasını yere düşürmüştü. Düşen lokmayı ağzına götürünce evvelki lokmadan 

lezzetli geldi. Bu lezzetin de yerde bulunan tuza bulanmasından husûle geldiğini 

anladı. Ondan sonra yemeklere tuz konulmaya başladı.” 

Tutuk’tan sonra oğlu Amlınca, Zib Batuy, Güyük, Alınca Han geçmiştir. 

Alınca Han, Fars Hükümdarı Huşeng ile muasırdır. Alınca’nın ikiz oğullarından 

birinin ismi “Tatar” diğerinin ismi ise “Moğol” dur. Tatar ve Moğol Hanlar 

babalarının ölümünden sonra vasiyetine uygun olarak huzur içinde devleti yönetirler. 

Alınca Han’ın iki oğlundan sonra Kara Han yönetime geçer. Kara Han’dan 

sonra Remzi’nin ifadesiyle, “Türkler arasında Acemlerin Cemşîdî, Rumların ve 

Yunanlıların İskenderi mesâbesindedir” dediği oğlu Oğuz Han idareyi alır. Ayrıca 

Remzi; Oğuz Hân’ı “Türk Hânlarının en büyüğü, en meşhûru ve en akıllısı” olarak 

ifade eder. Oğuz Han’ın doğuştan tevhit inancıyla dünyaya gelmesi ve büyünce de 

tevhit inancından dolayı babası ve kavmi tarafından uğradığı zorluklara dair şu 

rivayeti nakil eder. “Gāyet güzel olarak doğan bu çocuk, üç gün anasının memesini 

emmemiş anasının rüʼyâsına girerek ‘Sen ilâhı tevhîd etmedikçe memeni emmem, 

sütünü içmem’ demişti. O vakit ki taʻassub-ı müşrikâne kadının zâhiren tevhîdine 

mâniʻ olduğundan Cenâb-ı Hakk’ın vahdâniyyetine girince kâʼil olmuş, ondan 

sonra çocuğu memesini emmişti. Aradan bir sene geçipte çocuğa isim takılmak 

zamanı gelince babası, ümerâyı ve aʻyân-ı memleketi topladı. Büyük bir ziyâfet 

çekti. Çocuğu meclise getirdiler takılacak isim hakkında müşâvereye başladılar. O 

sırada çocuk fasîh bir lisân ile ‘Benim adım Oğuz Hân’dır’ dedi ve ondan iʻtibâren 
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bu isim ile şöhret aldı. Oğuz Hân büyüyüp de sinn-i idrâke varınca Hakk-ı Subhâne 

sâbıka-i inâyetiyle ona tevhîd ve îmânı ilhâm eyledi. Lâkin babasından ve 

akrabâsından çekindiği için iʻtikâd-ı muvahhidânesini izhâr edemiyordu. Nihâyet 

halkının dînine muhâlefet etmekte olduğu meydana çıktı. Babası ve kavmi 

tarafından birçok mihen ve meşâkka uğradı. Birkaç defʻa hayâtına kasd edildi ve 

babasıyla arasında muhârebe ve mukâtele vukûʻa geldi. Lâkin Cenâb-ı Hakk, o 

kavmin hidâyetini irâde buyurmuş olduğundan Oğuz’u vikâye ediyordu. Nihâyet 

babası, oğluna karşı açtığı muhârebelerin birinde helâk oldu, Oğuz’da onun yerine 

saltanat serîrine oturdu.”  

Oğuz Han idareye geçtiğinde halkını tevhit inancına teşvik etmiş, bunu kabul 

etmeyen akrabaları ile yetmiş üç sene mücadele etmek zorunda kalmıştı. Hayatı 

boyunca muharebelerde bulunmuş ve birçok toprağı ülke topraklarına katmıştır. 

Hoten, Çin, Mâverâünnehir, Keşmir, İran topraklarını, Hazar ve Karadeniz 

sahillerinde yaşayan Rum, Yunan, Frenk Avrupa’nın kuzeyi ile doğusunu, Şam ve 

Mısır’ı fethetmiştir. Fakat Hind topraklarını da feth etme niyetinde iken vefat etmişti. 

Tarihçilerin ifadesine göre 116 sene devleti idare etmiştir. 

Oğuz Han’ın, döneminde Türkleri çeşitli kavimlere ayırdığını da ifade eden 

Remzi, bu kavimlerin Uygur, Kıpçak, Kınglı, Halaç ve Karlık kabileleri olduğunu 

belirtir. Oğuz Han her bir kavim için özel bölgeler tahsis etmiş, bu kavimlerden 

Kıpçakların toprakları; Bulgar ve Rus memleketi ile Aladağ Dağ arasındaki geniş bir 

alandır. Kıpçaklar orada Cayık ve İtil Nehirleri sahilleri ile Karadeniz’in kuzeyindeki 

Kırım arazisine kadar yayıldılar. Bu geniş alan günümüzde Kazak ve Kırgız çölü 

olarak meşhur olan Dest-i Kıpçak arazisidir. 

Oğuz Han, yönetimi sırasında Osmanlılara kadar gelen birçok idari kurallar 

da ortaya koymuştur. Bunlar barış antlaşması kuralları, çeşitli kanunlar, ülkeleri ele 

geçirirken uygulanacaklar şeklinde ifade edilebilir. “Al Tamga” ve devletin 

alametinin “Hilal” olması gibi yeniliklerde onun döneminden itibaren kullanılmıştır. 

Oğuz Han’ın altı oğlundan, Gün, Ay, Yıldız adlı üç oğluna Bozok; Gök, Dağ, Tengiz 

isimli oğullarına ise Üçok denilmiştir. Oğuz Han saltanatını Bozoklar ve oğullarına, 
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muharebe işlerini, kumandanlığı ve elçilik görevlerini ise Üçoklar ve oğullarına 

tahsis etmiştir. 

Moğollar ve Tatarlar ataları Alınca’nın vasiyeti üzerine barış içinde 

yaşamışlardı. Fakat bu huzur ortamı Tatar hükümdarı Baydu Han ile Moğol 

hükümdarı Tengiz Han zamanında bozulmuş, Tatar hükümdarı Sevinç Han ile Moğol 

hükümdarı İli Han döneminde ise muharebeye dönüşmüştür. Sevinç Han yaptığı 

ittifaklarla Moğolların karşısına çıkmış, savaş alanında İli Han’ın öldürülmesi 

üzerine Moğol topraklarını istila etmiş, yağmalamış ve bütün Moğol halkını esir 

etmişti. 

Remzi, Ergenekon Destanı ve Alankoa (Alanko) efsanesine de yer verir. 

Ergenekon Destanını; “Moğol esîrleri arasında İli Hân’ın oğlu Kıyan Hân 

birâderzâdesi Neküz de bulunuyordu. Bu gencler firâr için ittifâk ettiler ve 

zevcelerini alıp kaçtılar. İlticâʼ eyledikleri yüce dağlar arasında ancak bir kişinin 

yürüyebileceği sarp bir yoldan geçip geniş bir vâdîye indiler. Ergenekon denilen 

burası cidden vâsiʻ bir yerdi. Akarsular, yeşil çimenlikleri, sâye-dâr ağaçlar vardı. 

Orada barınıp rivâyete göre dört yüz, yâhud yedi yüz sene oturdular. Nihâyet 

çoğalıp barınamaz bir hâle geldiler. Orada kaldıkları müddetçe dışarı ayak 

atmamışlar, lâkin vâsiʻ ülkeler bulunduğunu ve buraya li-sebeb gelinmiş olduğunu 

babalarından, dedelerinden duymuşlardı. Binâʼen-aleyh eski yurdlarına 

gidebilmek için çâre aradılar. Odun ve kömür cemʻ ederek dağın demir ve bakır 

maʻdeni bulunan bir mahalline yığdılar ve ateşe virdiler. Hayvânât derilerinden 

yaptıkları körük ile de üflemeye başladılar. Çalışa çabalıya maʻdeni erittiler. Ve bir 

geçit hâsıl ettiler. Oradan çıkıp çekirge gibi yayıldılar.” şeklinde aktarmaktadır. 

Ergenekon Dağı’ndan çıktıktan sonra Tatarlarla savaşan Moğollar, zafer kazanarak 

Türk kabileleri arasında şan ve şerefe sahip olmuş ve böylece bu kabilelerde 

Moğollara tabi olmuşlardı. 

Cengiz Han’ın soyunun dayandırıldığı Alankoa efsanesini de aktarır. Moğol 

hükümdarı Börteçine’nin torunu Temirtaş’ın iki oğlu olmuş, oğullarından birinin 

Dobun Bayan adında oğlu, diğer oğlunun ise Alankoa isimli bir kızı dünyaya 

gelmişti. Dobun Bayan ve Alankoa evledikten sonra Dobun Bayan vefat etmiş, iki 



 
 

22 
 

oğlu olan Alankoa dul kalmıştı. Alankoa evlenmeyi tercih etmemiş ve oğulları 

büyünceye kadar idareyi korumaya karar vermişti. Remzi, Alankoa Efsanesi 

hakkında iki rivayete de yer verir. “Alankoa bir gice har-gâhında baʻzı kadınlarla 

yatarken har-gâhın sakfesinden bir nûr parladığını, arasından da sarıya mâʼil 

beyaz sîmâlı ve güzel gözlü birinin çıktığını gördü. Haykırıp kadınları uyandırmak 

istediyse de sesini çıkmadı, davranıp kalkmaya çalışdıysa da yattığı yerden 

kımıldanamadı. Çadırın tepesinden inen ve nûr içinde görünen zâʼir kendisine 

yanaştı ve hâmile bıraktıktan sonra savuştu.” Diğer rivâyette ise; “Alankoa yalnız 

bir nûr görmüş, gördüğü nûr ağzına yâhud koynuna girmiş ve ondan gebe 

kalmıştı. Hulâsâ: O takarrub netîcesi olmak üzere üç erkek çocuk doğurdu biri 

(Bozoncar Hân) idi ki Alankoa oğulları arasından hükümdâr olmuştu. Cingiz Hân 

ile bütün Tatar ve Moğol Hânlarının nesebi buna varır ve bu üç çocuğun 

zürriyetlerine – nûrdan tevellüdlerine binâʼen asîl ve âlî neseb demek olmak üzere 

– (Nîrûn) taʻbîr olunur.” Günümüzde hala Kazaklar, Cengiz nesline “Beyaz Kemik” 

manasında “Ak Soyak” derler ki asil soy anlamındadır. 

Bozoncar Han’dan sonra sırasıyla Buka Han, Dotumin Han, Kaydu Han, 

Baysungur Han, Tümine Han, Kabul Han, Kubule Han, Bartan Bahadır Han, Yesuki 

Bahadır Han hükümdar oldu. Yesuki (Bisuke) Han’ın, beş tane oğlu olup bunlardan 

en büyükleri meşhur Cengiz Han’dır. 

Murad Remzi, Cengiz Han ve hükümdar olan nesline dair oldukça geniş 

bilgiler vermiştir. Cengiz Han, hicri 549 tarihinde Çin takvimine göre Domuz 

Yılı’nda dünyaya gelmiştir. Doğduğunda ellerinde kan olduğu için; kan dökeceği, 

savaşlarda galibiyetler elde edeceği, düşmanlarını yok edip, dünyanın çoğunluğunu 

ele geçireceğine dair öngörüde bulunulmuştur. Babası oğluna Tatar Han’ı 

Temuçin’in ismini vermişti. On üç yaşında babası vefat edince Moğol kabileleri 

Temuçin’i zayıf buldukları için dağılmışlar ve aralarında mücadeleler başlamıştı. Bu 

arada Temuçin de çeşitli zorluklar yaşamış ve esarete düşmüştü. Yazar, Temuçin’in 

esaretten kurtuluşu, Tatar ve Moğol kabilelerinin hepsini bir araya getirmesi 

hakkındaki görüşünü, “Fakat Cenâb-ı Hakk onun vâsıtasıyla âleme kahr ve celâli 

sıfatını göstermeyi, onun kılıcıyla milyonlarca halkın kanını döktürmeyi, menem 

diger nist dâʻiyesinde birçok mülûk ve selâtîni onun şiddet ve satvetiyle kahr 
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etmeyi irâde buyurmuş olduğu için kader kendisine müsâʻid davrandı. Mekre 

uğratmak isteyenlerin elinden kurtuldu. Nihâyet düşmenlerini galebe çalıp hepsini 

kesr ve kahr etti. Bütün Tatar ve Moğol kabâʼilini başına topladı. Riyâset-i 

liyâkatini tanıtıp cümlesini itâʻat altına aldı” sözleri ile dile getirir. 

Temuçin 599 tarihinde, Domuz yılında, Türkistan hanlarından en büyüğü olan 

Karayit kabilesi hükümdarı Ong Han’ı yenince, iftihar amacıyla Cengiz lakabını aldı. 

Daha sonra Hoten ve Çin’i de istila etti. Nayman, Tangut, Merkit kabilelerini 

yenince, Uygur ve Kırgız toplulukları kendisine itaat etti. Türkistan topraklarını ele 

geçirdikten sonra Harizmşah’ın ülkesini de aldı. Böylece Cengiz Han’ın karşısına 

çıkabilecek kimse kalmamış oldu. 611 senesinde yine Domuz yılında vefat etti. 

Murad Remzi’nin, Cengiz Han’ın İslam ülkelerini istila edip harap etmesi 

hakkındaki bakış açısı şöyledir; “…hafî değildir ki Hakk Subhâne ve Teʻâlâ olup 

icrâatından suʼâl sorulmaz olmamakla berâber şu âlem-i esbâbda ahkâmında 

icrâsını ve kudretinin izhârını esbâb-ı zâhireden bir şeye ve kulları tarafından 

zuhûr eyleyecek bir emre taʻlîk eylemişti.” Yazar, Kuran’dan ayetler ve bazı hadisler 

ışığında düşüncelerini açıklamaya devam eder. Tarihteki örneklere baktığımızda bir 

milletin, bir devletin yıkılmasının sebebinin kendi yaptıklarından dolayı olduğunu 

belirtir. Eğer bir devlette; nimete şükretmemek, zulmetmek, sefahat, şeriat 

hükümlerine karşı kayıtsızlık, Allah’ın koyduğu hükümleri küçümseme, görevi ehli 

olana vermeme, en önemlisi de halkın halinden habersiz olma gibi haller varsa, 

Cengiz Han gibi felaketlerin, bu milletler ve devletlerin başına geleceğini 

söylemektedir. 

Cengiz Han’ın ortaya çıkışına dair alimlerin ve müverrihlerin sözlerini de 

aktarır. İlk olarak, Cengiz Han’ın müslüman topraklarına gelmesinin sebebini, 

Necmeddîn Kübrâ’nın müridi Şeyh Mecdüddîn Bağdâdî’nin diyeti olduğunu 

söyleyenlerin görüşlerini dile getirerek; “Ârif Câmî kuddise sirruhu’s-sâmî 

(Nefehâtü’l-üns) kitabında ve Necmeddîn-i Kübrâ’nın mürîdi Şeyh Mecdüddîn 

Bağdâdî’nin terceme-i hâlinde der ki: ‘ Sultân Muhammed Alâeddîn Hârizmşâh’ın 

vâlidesi Türkan Hâtun Şeyh Mecdüddîn Bağdâdî’nin vaʻzına gelir, bu da erbâb-ı 

arzdan baʻzılarının hoşuna gitmezdi. Tarz-ı âharla Sultân’a arz etmek için fırsat 
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ararlardı. Hârizmşâh saltanatının sonlarında işreti iʻtiyâd etmişti. Ser-hoş ve bî-

hûş olduğu bir sırada ‘Vâlideniz İmâm Ebû Hanîfe mezhebine göre nefsini velîsiz 

Şeyh Mecdüddîn Bağdâdî’ye nikâh etti.’ dediler. Sultan bunu işitince fenâ hâlde 

gazaba geldi. ‘Bizi rüsvây eden o herifi denize atınız’ emrini virdi. Şeyh 

Mecdüddîn’i Ceyhun’a attılar. Garîkan şehîd oldu. Rahimehü’llâh. Hâdiseyi 

Necmeddîn-i Kübrâ kuddise sirruhu işidince… ‘Oğlum Mecdüddîn’i suya attılar da 

öldü, öyle mi?’ diyerek secdeye kapandı, uzun müddet sâcid kaldı, sonra el-hamdü 

li’llâh diyerek başını kaldırdı. Meclisinde bulunanlar, secdesinin ve el-hamdü li’llâh 

demesinin sebebini sordular. ‘Oğlum Mecdüddîn’in diyetini Hakk Subhâne ve 

Teʻâlâ’dan istedim. Bana ihsân buyurdu.’ dedi. ‘Diyeti nedir ?’ diye sordular. 

‘Hârizmşâh’ın mülkî’ cevâbını virdi. Şeyh’in şu ahbârını Hârizmşâh’a yetiştirdiler, 

neşvesi zamanında ki irâdesini de anlattılar. Fevka’l-âde tedhîş etti, Şeyh’in 

gönlünü nasıl ele alacağını bilemedi. Bir tas altûn alıp üstüne kefen ve kılıc koydu. 

Tası başına alıp züll ve inkisâr ile yalın ayak olarak Şeyh’in huzûruna gitti, saff-ı 

niʻâlde durup ‘Hatâ’ ettim. Diyet istersen işte altûn, kısâs istersen işte kılıc, işte 

kefen, işte baş. Bunlardan başkasına muktedir değilim’ dedi. Şeyh ise ‘Bu, hüküm 

kadar îcâbıdır. Diyeti bütün memlekettir. Arada senin başında, ekâbir ve 

aʻyânından çoğunun başları da gidecektir. Hattâ bizde senin eserini taʻkîb 

edeceğiz’ ahbârında bulundu. Hârizmşâh hâʼib ve hâsir ve kalbi münkesir olarak 

döndü. Belânın hulûl edeceğini ve ahvâlinin değişeceğini anladı. Çok geçmeden de 

Çingiz Hân hurûc etti ve olanlar oldu.” rivayetine yer verir. 

Mevlana Celaleddin Rumi’nin babası Mevlana Bahaeddin Belhi’nin başından 

geçen olaydan dolayı, Cengiz Han’ın İslam memleketlerini istila ettiği rivayetine de 

yer verir. “Mevlânâ Bahâeddîn Belhî, Hârizmşâh’ın hemşîre-zâdesi idi ve kendisine 

intisâb ve ittibâʻ eylemiş olanlar sayılamayacak derecede çoktu. Erbâb-ı kulûbe 

karşı ulemâ-ı zâhirenin muʻtadı vechile allâme Fahreddîn Râzî de Mevlânâ 

Bahâeddîn’e hased ederdi. Bir gün Hârizmşâh’a ‘Siz saltanatın ancak nâmına hâʼiz 

ve hazîneye muhâfız bulunuyorsunuz. Saltanat-ı hakîkî ise Bahâeddîn’de. Eğer o 

istemiş olsa bir kelime ile sizden o nâmıda nezʻ edebilir.’ iğvasını etti. Hârizmşâh 

zâten Mevlânâ Bahâeddîn’den tevehhüm ediyordu. Fahreddîn’in sözü ise 

tevehhümünü arttırdı. Binâʼen-aleyh Mevlânâ Hazretleri ‘Saltanatı kabûl ve 
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yerimize oturmakla bize lutf etmiş olsalar’ diye haber gönderdi. Mevlânâ 

Bahâeddîn maksadı ‘Peki biz gideriz. Lâkin bizim yerimize başkaları gelecekler, 

Hârizmşâh’ı da burada bırakmayacaklar’ dedi.” Bu olaydan sonra Mevlana 

Bahaeddin ailesi ve müritleri Konya’ya yerleşmişlerdir. Mevlana Celaleddin Rumi, 

Mesnevi ’sinde bu olay hakkında “Bir velînin kalbi müteellim olmayınca Allah 

hiçbir kavmi rüsvây eylemez ” buyurmuştur. 

 Bir diğer olay ise; Abbasi Halifesi Nasır-lidinillah’ın savaş halinde olduğu 

Harimzşah’a karşı Cengiz Han’a mektup gönderip Harizmşah’ın topraklarına 

saldırması için onu teşvik etmesidir. Cengiz Han’ı bu şekilde yönlerdirmesinin 

nedeni ise, Harizmşah’ın kendisiyle uğraşmasına engel olmaktır. Halife bu konuda 

dikkatli olması için uyaranların hiçbirini de dinlememiştir. Cengiz Han ilk başlarda 

bu isteği dikkate almasa da Gadr olayından sonra Harizmşah’ın ülkesini, ardından da 

Halife’nin ülkesini harab etmiştir. Remzi, Halife’nin yapmış olduğu bu davetin 

sonucunu göstermesi açısından Ravzatü’s-sâfâ ’dan alıntıladığı bir hikayeyi aktarır.“ 

Üç zâhid giderken bir yolun kenârında çürümüş bir takım kemik gördüler, acabâ 

hangi hayvanın kemikleri? diye bir yere toplanmaları için duʻâya başladılar. 

Birinin duʻâsıyla kemikler toplanıp biribirine bitişti, ikincisinin duʻâsıyla et ve deri 

kaplandı, üçüncüsünün duʻâsıyla da kocaman bir arslan olarak davrandı, bunların 

üstüne atlayıp üçünü de paraladı ve yedi.” Sonuçta Halife Nasır-Lidinillah’ta bu üç 

zahit gibi kendi eliyle ecelini hazırlamıştı. 

1.4.2 GAYIR HAN VE GADR FACİASI 

Cengiz Han bütün Türkistan topraklarını ele geçirdikten sonra karşısında 

duracak kimse kalmamıştı. Sahip olduğu toprakları imar etmek, asayiş ve düzeni 

korumak, halkın refahını sağlamak, komşu devletler ile ticaret ilişkileri kurmak, 

ayrıca uzun süren savaşlar sonucunda dinlenmek istedi. Bu bağlamda komşu 

devletlerden Harizmşahlar ile ticaret antlaşması yapması için 612 tarihinde bir heyet 

göndermiş ve antlaşma sağlanmıştı. Harizmşahların Otrar valisi Gayır Han aynı 

zamanda Sultan’ın akrabasıydı. Sultan bu akrabasının asıl ismi İnalcık iken Gayır 

ismini vermiş ve eski isminin kullanılması yasaklamıştı. 615 tarihinde Cengiz Han’ın 

topraklarından gelen bir kafile Seyhun Nehri sahilinde bulunan Otrar beldesine geldi. 
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Kafileden biri Gayır Han’a İnalcık diye hitap edince mallarını ele geçirmek isteyen 

valiye fırsat vermiş oldu. Vali bu tüccarı Cengiz Han’ın casusu diyerek suçladı ve 

Harizmşah’a hükmünü sorunca da öldürülmesi emrini aldı. Kafileden biri kaçıp 

kurtulmuş diğerlerinin hepsi öldürülmüştü. Gayır Han’da tüccarların mallarına el 

koydu. Bu olayı duyan Cengiz Han, Harizmşah’tan diyet olarak Gayır Han’ı istemiş, 

Sultan ise bu istediği ret ederek gelen elçiyi de öldürtmüştü. Cengiz Han 

Harizmşahlar ile savaşmaya karar vermiş, bununla beraber tanrısının yardımını 

istemek içinde bir dağın tepesinde üç gün geçirmişti. Üçüncü günün sonunda 

duyduğu bir ses üzerine de intikamını almak için yola çıktı. Harizmşahları yenerek 

yedi sene bu bölgede kaldı. 

Cengiz Han müslüman topraklarını istila edip, yurduna dönüş yolunda 

Buhara’dan geçerken, Buhara’nın Sadr-ı Cihan’ı yani Kadı ve Şeyhü’l-İslam’ı olan 

zata “ Bana şerîʻatınızı iyi bilen bir iki kişi yolla’ diye haber gönderdi. Sadr-ı 

cihân’da (Kâdı Eşref) ile berâber bir vâʻiz yolladı. Çingiz Hân bunlara 

müslimânlığın hakîkatini sordu. Kelime-i şehâdet ile namâzı, orucu, zekâtı ve haccı 

anlattılar. Dördünü tahsîn etti. Haccın Beytü’llâh’ı ziyâret demek olduğu 

söylenince ‘Bütün dünyâ Beytü’llâh’tır. Beyt-i ilâhî yalnız bir yere muhtass olamaz. 

Anlaşılan Hicaz, çöl ve çorak olduğu için oralara gidipte ahâlisinin fukarâsına 

tasadduk eylesinler diye Allah zenginlerden haccı lütfen emir etmiş’ dedi.” Kadı ve 

vaiz Buhara’ya döndüklerinde kadı, Cengiz Han’ın İslam’ı kabul ettiğine; vaiz ise, 

İslam’ın beş şartından biri olan hac vazifesini inkar ettiği için küfrüne karar verir. 

Bunun üzerine Remzi; “Şu hikâye sahîh olduğu takdîrde Çingiz’in îmânından şübhe 

edilemez. Çünkü haccı inkâr etmemiş, anlayışına göre farziyet ve teşrîʻındeki 

hikmeti söylemek istemiştir. Bu ise inkâr değildir. Allah kullarının serâirini 

herkesten iyi bilir.” diyerek görüşünü belirtir. 

Ayrıca Murad Remzi, Buhara’da yaşanılan bu olayda geçen bir konuşmayı, 

Cengiz Han’ın din görevlilerine karşı bakış açısını göstermesi bağlamında aktarır. 

Cengiz Han ile Sadr-ı Cihan arasında geçen; “Hârizmşâh, ulemâdan da vergi alır mı 

idi?’ diye sormuş ve evet cevâbını alınca ‘Bu muʻâmele üzerine nasıl nusret ve zafer 

umardı. Çünkü nusret, duʻâya mevkûftur. Duʻâʼ ise neşât ve ferağ kalb ile olur, 

bunlar ise ihsân ve inʻâm ile husûle gelir’ demiş, sonra da ulemâdan ve talebe-i 
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ulûmdan vergi alınmamasını emir ederek onlarda duʻâʼ eylemiş ve memleketine 

dönmüştü.” konuşmaya yer verir. 

Cengiz Han vatanına döndüğünde çocuklarını, torunlarını, akrabalarını, devlet 

erkanını ve ileri gelenleri toplayarak birçok nasihatta bulunmuştu. Birlik ve 

beraberlik içinde kalmalarını, ayrılıktan uzak kalarak kendi koyduğu kanunlardan 

meydana gelen “Yasa”ya uymalarını şiddetle tavsiye etti. Cengiz Han, birliğin 

önemini vurgulamak için ok kılıfından bir ok çıkarıp kırılmasını emreder, ok 

kırılınca bir, iki, üç, dört tane ok verir onlarda kırılınca, bir avuç ok verir ve 

kırılmasını emreder, oklar kırılmadığında ise; “Toplu bulunursanız düşmen sizi 

kıramaz, siz ona galebe çalarsınız” diyerek tek okları yalnızlığa, avuç dolusu oku 

ise birliğe benzetir. Görevlendirme yaparken işin ehline verilmesini de tavsiyelerine 

eklemiştir. 

Murad Remzi; Tenbih başlığı altında Cengiz Han’ın savaşa çıkmadan önce 

dağa çıkması hakkında, farklı rivayetlere yer veren Muhtasarü’d-düvel eserinin 

yazarı Ebü’l-Ferec el-Malati’yi eleştirir. Ebü’l-Ferec; Cengiz Han’ın tanrısından 

yardım istemek için dağa çıktığını aktardıktan sonra, bir rüya gördüğünü ve 

rüyasında elinde asası olan, siyahlar giyinmiş bir papazın kapısının önünde “Korkma, 

dilediğini işle, sen te’yîde mazharsın ” dediğini duyduğunu aktarır. Sonrasında ise 

Ebü’l-Ferec, Cengiz Han’nın rüyasını Ong Han’ın kızı olan eşine anlattığını ifade 

eder. Eşi; “Gördüğün kıyâfet babama gelipte duʻâʼ eden râhibin kıyâfeti. Sana 

gelişi de muzaffer olacağına işârettir.” diye tabir edince, Cengiz Han 

hizmetindeki Hristiyan Uygurlardan “Burada bir râhib var mıdır? ” diye sordu. 

Siyah kıyafetiyle gelen rahibi görünce Cengiz Han; “Rüʼyâmda gördüğümün 

kıyâfeti böyle idi ama şahsı o değil” dedi. Râhib de ‘Hân Hazretleri ihtimâl ki 

azizlerimizden birini görmüştür’ cevâbını verdi. Çingiz Hân, ondan sonra 

Hristiyanlığa meyl ve Hristiyanlara hüsn-i zann göstermeye, haklarında inʻâm ve 

ikrâm etmeye başladı.” şeklinde olayı aktarmaktadır. Ayrıca Ebü’l-Ferec; Cengiz 

Han’ın tarih sahnesine çıktığı 699 tarihinde, doğu Türklerinin başında Kerayit 

kabilesinden Hristiyan Ong Han’ın bulunduğunu ve Ong Han’a Melik Yuhanna diye 

hitap edildiğini söylemektedir. Remzi, Ebü’l-Ferec’in bu iki konu hakkında vermiş 

olduğu bilgilerin hepsinin yalan olduğunu ve bunun nedenlerini açıklar. Remzi’nin 
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eleştirileri ise; Ebü’l-Ferec’in aktarmış olduğu rüya rivayetinin, Cengiz Han ve 

evlatları hakkında yazılmış sayısız tarih kitabının hiçbirinde yer almamasıdır. Ayrıca 

Cengiz Han’ın eşinin Ong Han’ın kızı olduğunu belirmiştir. Fakat Ong Han’ın kız 

evladının olmaması bu bilginin de hatalı olduğunu gösterdiğini ifade eder. Bununla 

birlikte o dönemde, Moğollarda eşin hiçbir itibarının olmadığını ve Cengiz’in 

rüyasını eşine anlatmasının ve savaş gibi önemli bir durum söz konusu iken rüyasını 

tabir ettirmesinin de mümkün olmadığını ifade eder. Ong Han hakkında ise, Ebü’l-

Ferec’in iki farklı bilgi verdiğini belirtir. Bu iki farklı bilgi ise; Ong Han’ı, hem 

Hristiyan Uygurların, hem de Nasrani Kerayit kabilesinin hükümdarı olarak 

tanıtmasıdır. Remzi; Ong Han’ın Kerayit kabilesinin hükümdarı olduğunu, fakat bu 

kabilenin de Nasrani olmadığını aktarır. Hatta o dönemlerde Moğol ve Tatarların 

hiçbir din üzerine olmadıklarını da ilave eder. Bu tarz rivayetlerin Türklerin Nasrani 

oldukları iddiasını kuvvetlendirmek için yapıldığını ifade eder ve ekler; “Eğer 

Nasrâniyyet, onların iddiâsı gibi Türkler arasında intişâr etmiş olaydı Tatarların 

ibtidâʼ-i zuhûrunda Papa’nın göndermiş olduğu müteʻaddid heyʼetleri üzerine 

münteşir olurdu. Hâlbûki o heyʼetlerin bir iş görebildiklerini hiçbir müverrih 

yazmamıştır.” Başka bir eleştirisi ise, Ebü’l-Ferec’in aktarmış olduğu bu rivayetlerin 

–sadece Hristiyan olduğu için- Nasraniler tarafından doğruluğu araştırılmadan kabul 

edilmesinedir. 

Bu tarihlerde Moğol ve Tatarlar arasında İslamiyet’te yayılmamıştı. Cengiz 

Han’ın topraklarında müslümanlar bulunuyordu. Ayrıca Cengiz’in Han’ın 

Harizmşah’a karşı savaşa çıkmasına sebeb olan Gadr Olayı’nda öldürülen tüccarların 

hepsi müslümandı. Remzi, bu dönemde Moğol ve Tatarlar arasında İslam’ın 

yayılması için çalışan kimselerin bulunmadığını, olsaydı hepsinin müslüman 

olacağına inandığını da belirtir. Remzi bu noktada şunları söyler; “Müslimânlığın 

izhâr-ı mehâsini şöyle dursun, Hârizmşâh’ın gaddârâne muʻâmelesi gibi 

müslimânların rüesâsından kendilerini İslâm’dan tenfîr eyleyecek hâller sudûr 

eylediğini görüyorlardı. El-ân meşhûr olduğu vechile mağlûb olanlar her 

hâlükârda gāliblerini taklîd eyledikleri hâlde Moğollar ve Tatarlar bilâd-ı İslâmi 

gālibâne istilâʼ ettikten sonra müslimân olmuşlardı.” 
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Cengiz Han’ın eşlerinden ve cariyelerinden birçok çocuğu olduğu bilinmekle 

beraber ilk eşi ki, Moğol adetlerine göre evin sahibi anlamında kullanılan “Bay Bice" 

lakaplı Börte-Fuçin’den dört oğlu vardı. Oğullarının isimleri ise Cuci, Çağatay, Tuli, 

Oktay (Ögeday)dır. Cuci Han’a; bütün Deşt-i Kıpçağı, Dağıstan, Harizm, Bulgar, 

Sıksın, Rus memleketi sınırlarına ve okyanusun batı sahiline kadar, Çağatay Han’a; 

Uygur memleketiyle Türkistan ve bütün Mâverâünnehr, Mengü Kaan ve Hülagu’nun 

babası olan Tuli Han’a; Horasan, Irak ile Diyarbakır’dan istilâ edeceği ve atının 

ayağı basacağı yerleri, Oktay’a da; kendi asıl ülkesiyle Hoten’i ve Çin bölgesini 

batıdaki sınırlara kadar vermiş, Oktay’ı hepsi üzerinde Kaan
6
 olarak veliahdı 

kılmıştı. Cengiz Han, Oktay ve sonrasında Kaan olarak geleceklere itaat edilmesini, 

Kaan’a tabi olmayanlar ile “Yasa”ya uyuncaya kadar savaşılmasını da tavsiye 

etmiştir. Cengiz Han, yetmiş üç yaşında, yirmi senelik saltanatın ardından 624 

yılında ölmüştür. 

Oktay Kaan, 643 tarihinde ölünce yerine oğlu Güyük Kaan geçmiştir. Güyük 

Kaan da bir sene sonra ölünce, Kaanlık Tuli Han sülalesine, daha sonra da Çağatay 

Han sülalesinden Oktay Kaan’a geçmiştir. Son temsilcisi ise Surgatmış Han’dır. 

Çağatay Han ve sülalesi Mâverâünnehir bölgesinde en son temsilcileri Kabul Kaan 

olan, on sekiz Hanlık kurmuşlardır. Çağatay Han’ın Maveraünnehirde nesilleri 

günümüze kadar ulaşmış ve ona nisbetle Çağatay denilmektedir. Tuli Han ve 

neslinden dokuz kişi; Irak, İran, Horasan çevrelerinde saltanat etmiştir. Bunlardan en 

çok bilineni ise Bağdat’ı tahrip eden Hülagu’dur. Cuci Han’ın ismi, Arap tarihlerinde 

Duşi veya Tuşi şeklinde geçmektedir. Yedi oğlu olan Cuci Han’ın, Cuci Ulusu olarak 

bilinen topraklarına, Kazak memleketinde 1265, Kırım’da ise 1298 tarihlerine kadar 

nesli hükmeye devam etmiştir. Cuci Han, babası Cengiz’den önce ölen ilk oğludur. 

Yerine Cengiz Han, Cuci’nin oğlu Batu Han’ı Dest-i Kıpçak Hanlığına getirmiştir. 

Batu Han, hicri 640 senesinden başlayarak Kıpçak Devleti’ni meydana getiren 

kişidir. Rusya’nın büyük bir kısmı, Lehistan, Çehistan, Eflak, Boğdan, Ardel, 

Dağıstan’ın tamamı, Azerbeycan, Kırım, Deşt-i Kıpçak, Harizm, Sugnak, Anzar yani 

kuzey bölgelerinin son sınırına kadar bu devletin hükmü altında bulunuyordu. 

Sınırları ise; güneyden Tuna Nehri ve Karadeniz, Azerbeycan topraklarının ilerisi, 

                                                           
6 Kaanlık, Moğollarda müslümanlardaki halifelik makamı gibidir. 
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Hazar Denizi, batıda Maveraünnehr, Türkistan topraklarının ilerisi, doğuda 

Avrupa’daki Rus ülkeleri, kuzeyde imarlı toprakların son bulduğu yerler olan bu 

geniş topraklar; Cuci Ulusu, Batu memleketi, Berke beriyyesi, Deşt-i Kıpçak 

memleketi, Kuzey memleketi, Özbek memleketi, Altun Orda ve Tatar memleketi 

olarak adlandırılmıştır. 

Cengiz Han’ın ölümünden sonra Oktay Kaan ve Batu Han; Cuci Han’ın Rus 

ve Macar memleketlerine yapmak istediği seferleri, başarılı bir şekilde düzenleyerek 

Dest-i Kıpçak’ı tamamıyle ele geçirirler. Batu Han, Bulgar ve Rus memleketlerine de 

sefer düzenlemiş, hatta Rus beylerinin (Knez) birbirlerine olan husumetleri kendisine 

Rus işgali sırasında yardımda bulunmalarına neden olmuştur. Remzi; Cuci Han’ın 

Rus topraklarını ele geçirmesi için Rus Prenslerinin teşvikte bulunduklarına dair 

rivayetin doğru olmadığını belirterek Karamzin’in bu konudaki görüşlerine yer verir. 

Tatarların, Bulgar memleketinden sonra Rusya’ya yöneldiklerini, Razan başta olmak 

üzere, kuzey, batı ve güney batısında yer alan birçok beldeye doğru hareket 

ettiklerini de aktarır. Batu Han, Razan valilerine maksadının ne olduğunu açıklaması 

için bir elçilik heyeti göndermişti. Razan valileriyle buluşan elçiler, Batu Han’ın 

bütün Rus topraklarını tabiyeti altına almak istediğini belirterek, “Eğer sulh etmek 

istiyorsanız bütün emlâkınızın onda birini bize viriniz’ teklîfinde bulundular. 

Muhâtabları da  ‘Ruslardan bir kişi sağ kalmayacak olursa o vakit onların 

emlâkını alırsınız’ cevâbını virdiler. Bir de çekilip gitmelerini söylediler.” Razan 

valileri bu arada, Batu Han’a karşı yardım için büyük knezliklere başvursalar da bu 

Knezler Tatarlara karşı hiç bir şansları olamayacağını bildikleri için yardıma 

gelmediler. Yalnız kalan Razan valileri Batu Han ile savaşmaya mecbur kalmıştı. 

Sonuçta Razan tahrip edildi ve halkı da öldürüldü. Batu Han, Razan’dan sonra 

elçilerini gönderdiği Moskova Knezliğini de ele geçirir. Ardından Vlademir, Suzdal 

Knezliklerini ve daha birçoğunu da ele geçirdikten sonra ordusunu ikiye ayırır. Bir 

bölüğünü kuzey tarafına Volaga nehri çevresine; diğer bir bölüğünü ise, doğu 

bölgelerine gönderir. Bundan sonra önüne çıkan birçok beldeyi alarak Novgorod’a 

doğru ilerledi. Ormanlık ve bataklık bir bölge olan Novgorod’u almadan 

memleketine dönme kararı aldı. Batu Han, Rusya’nın batı ve kuzeyindeki seferlerini 

tamamladıktan sonra Don ve Volga nehirleri arasındaki kavimleri itaati altına aldı. 
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Rusya’nın güneyine doğru ilermeye devam eden Batu Han 1239 tarihinde, yapılan 

savaşlardan yorulan ordunun dinlenmesi için Don Nehri sahiline döndü. 

1240 tarihinde Batu Han, Rusya’nın güneyini tamamen ele geçirmek için 

tekrar harekete geçer. Kiyef (Kiev) şehrini almak için amcazadesi Mengü Han bin 

Tuli’yi görevlendirir. Mengü, elçi göndererek itaat etmelerini ve teslim olmalarını 

söylemesine rağmen; Ruslar, hem Cengiz Han zamanında Tatarlara yenildikleri 

Kalka savaşından, hem de Batu Han’ın çeşitli knezlikleri ve beldeleri ele 

geçirmesinden hiç ders almamış gibi elçiyi öldürerek müdafaa kararı aldılar. 

Mücadele sonucunda Kiyef’te ele geçirilir. Bu olaylardan sonra Batu Han knezlerin 

birçoğunun Macaristan’a kaçtığını öğrenmiş bu bölgeye sefer yapmaya karar 

vermişti. Murad Remzi, Karamzin’in Kiyef Knez’inin vekili Danili’nin Tatarlara esir 

düştüğünü ve Rus topraklarının her geçen gün harap olmasından dolayı üzüntü 

yaşadığını, bu yüzden Batu Han’a “Rusya fakirdir, ahâlîsinden alınacak ganîmet, 

çekilen teʻab ve meşakkatin onda birine müsâvî olmaz. Fakat Nemse ile Macar 

gāyet zengindir, oraları istilâʼ edilecek olursa çok fâʼide elde edilmiş olur. Bundan 

başka ora hâkimi, senin düşmenindir, seninle muhârebe için hâzırlanmıştır. Bütün 

kuvvetini toplamaya meydan bırakmadan böyle kavî bir düşmeni çiğnemek hazm 

ve ihtiyâta muvâfıktır” diyerek onu Macaristan’a yönlendirdiği rivayetine yer verir. 

Bu ifadeyi aktardıktan sonra Remzi bunun gerçeği yansıtmadığını, Batu Han’ın 

Macarların kaçakları korumasını engellemek ve hadlerini bildirmek için sefere 

çıktığını belirtir. Rusya’nın tamamını, Lehistan, Macaristan’ın bazı topraklarını, 

Beserabya, Boğdan, Eflak ve Tuna Bulgaristanı’nı ele geçirdi. Tatarlar; Almanya, 

Arnavutluk sınırına geldiğinde Avrupa’da onlara karşı gelebilecek hiçbir devlet 

yoktu. Karamzin’e göre; Batu Han Oktay Kaan’ın ölümü üzerine bu seferden 

vazgeçmiş olsa da zaten Avrupa manen Tatarların hükmü altına girmişti. Çünkü 

Tatarlara karşı gelebilecek bir güç kalmamıştı. Remzi, Karamzin’in Oktay Kaan’ın 

ölümü üzerine döndüğü görüşünü desteklemekle birlikte, askerin yorgunluğunun da 

önemli bir etken olabileceğini ekler. Batu Han, Avrupa’ya bir daha sefer 

düzenlememiştir, fakat seferden dönmeseydi bütün Avrupa’yı ele geçirmiş olacaktı. 

Rusya’ya Knez unvanlı yöneticiler atayan Batu Han, Baş Knezliğe stratejik 

olarak Kiyef’i belirlemişti. Batu Han’ın topraklarına yakın oluşu ile müdahale 
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kolaylığı sağlaması ve güney bölgelerinde Tatar ümerasına ait toprakların olması da 

buna etken olmuştu. Fakat ilerleyen zamanlarda Batu neslinden gelen yöneticiler bu 

stratejiyi unutarak Baş Knezliğin Moskova’ya taşınmasına izin vermişler, böylece 

Rusların güçlenmesine zemin hazırlamışlardır. Batu Han, bundan sonra ülkesinin 

imarı, halkının refahı gibi konularla ilgilenmiştir. 

 Rusya’da ele geçirilmeyen tek yer Novgorod şehriydi. Novgorod Knezi Batu 

Han’a biat etmemiş, ayrıca diğer Rus yöneticilerini de isyana teşvik etmekten de geri 

durmamıştır. Bunu öğrenen Batu Han, “Ey Novgorod Knez’i Aleksandır! Cenâb-ı 

Hakk’ın birçok kavimleri bana musahhar ve münkâd kıldığını bilmiyor musun? 

Onların itâʻat ve inkıyâdına karşı kendine müstakill kalacağını mı umuyorsun? 

Eğer emn ve râhatla hükûmetinde yaşamak istiyorsan nezdime gelir, huzûruma 

çıkar, bana itâʻat ve inkıyâd göstereceğini taʻahhüd eylersin” diyerek onu 

uyarmıştır. Sonuçta Novgorod Knez’i de biat etmeye mecbur kalmıştır. 

 Rus Knezleri arasındaki husumet onların bir araya gelmelerine engel olmuş, 

Tatar yönetimi altında 250 sene kalmalarına sebep olmuştur. Tatarlar, Rusların iç 

işlerine karışmaz bununla birlikte itaatlerine ve vergilerine önem verirlerdi. Knez 

değişeceği zaman da Saray başkentine gelip Han’dan ferman almaları gerekiyordu. 

Ferman alan Knez şehrine döndüğünde bir Tatar emiri şehrin en büyük kilisesine atla 

girer, orada toplanan ileri gelenlere ve halka Knezlik femanını okuyarak emre itaat 

edilmesi gereğini bildirirdi. Remzi, Ruslardan alınan vergi içinde köle ve cariyelerin 

de bulunduğunu belirtir. Han’ın memurunun her sene Moskova’ya gittiğini, geniş bir 

meydan da toplanan kalabalıktan istediğini aldığını belirtir. Bu meydanın günümüzde 

de var olduğunu ve “Çocuklar Meydanı” (Detski Pol) denildiğini de ekler. Bununla 

birlikte Knezler, Hanlık içindeki olaylara vakıf olabilmek için kendi rızalarıyla 

kızlarını Han’ın çocukları ve torunlarıyla evlendirirlerdi. Tatarlar, Rusların iç işlerine 

karışmadıkları gibi dini özgürlüklerini de kısıtlamamışlardır. Hatta dini konularda bir 

sorun yaşadıkları zaman Han’a gider şikayette bulunurlar ve sorunları çözülürdü. 

 Remzi bu noktada, Rusların kendi yaşadığı dönemde müslümanlara karşı 

davranışlarını eleştirir. Tatarların Ruslara dini konularda verdikleri özgürlüklere 

rağmen Rus yönetimi altına giren müslüman topluluklara Rusların yaptığı dini baskı 
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ve eziyetleri dile getirir. Müslüman topluluklardan aldıkları vergilerin ağırlığının, 

insanları canlarından bezdirecek seviyede olduğunu da ilave eder. Tatarların 

kendilerine bağlılıktan ayrılmayan halkları koruduğunu, fakat elçilerinin öldürülmesi 

ve tabiiyetten ayrılmaları durumlarında ise acımasızca cevap verdiklerini aktardıktan 

sonra Remzi; hal böyle iken Rusların Tatarları vahşilikle niteleyip, kendilerini ise 

medeni olarak göstermelerine de şiddetle karşı çıkar. 

 Batu Han, Oktay Kaan’ın ölümü üzerine yerine Geçen Güyük Kaan’ın tahta 

çıkış merasimine katılmayarak kardeşlerini göndermesi, Güyük Kaan tarafından hoş 

karşılanmamıştı. Güyük Kaan, Atabeyi Gadak Han’ın çabaları sonucu hristiyan 

olmasıyla papazlar, Moğol ülkesinde istediği gibi dolaşmaya başlamış bununla 

birlikte müslümanları bu topraklardan uzaklaştırmak için ellerinden geleni 

yapmaktaydılar. Batu Han’ın, müslüman halklara karşı hoşgörülü davranmasından 

hoşlanmayan papazlar, Güyük Kaan’ı Batu Han aleyhinde kaanlık makamında gözü 

olduğuna dair teşvik etmekten de geri durmadılar. Bunun üstüne bir de Batu Han 

Güyük Kaan’ın Kaanlığını tanımayınca, Güyük Kaan bir kumandanını Azerbeycan 

ve İran bölgelerindeki Batu Han’ın valilerini hapsetmesi için gönderir. İlk başta 

valiler, Kaan’a karşı gelmemek adına tevkif edilmeye karşı koymamışlar, fakat Batu 

Han’ın mektubu üzerine Kaan’ın kumandanı ve adamlarını yakalayıp Han’a teslim 

ettiler. Batu Han’ın bu askerleri infaz ettirmesinden dolayı Güyük Kaan büyük bir 

ordu ile Batu Han üzerine yürüdü. İki ordu birbirlerine çok yaklaşmıştı ki Güyük 

Kaan aniden öldü. Bunun üzerine kumandanları Batu Han’a, Cengiz neslinin en 

büyük ve en yaşlısı olduğu için Kaanlık makamını teklif etmelerine rağmen “Bana 

lazım değil ” diyerek kabul etmedi. Kaanlık makamına Tuli’nin oğlu ve Hülagu’nun 

kardeşi Mengü’yü, kardeşi Berke Han’ın komutasındaki bir ordu ile geçirdi. 

1.4.3 PAPAZLARIN YAYILMASI 

 Tahirü’l-Mevlevi, Murad Remzi’nin Moğol ve Tatar topraklarında 

Hristiyanlığın nasıl yayıldığına dair görüşlerini de tercümesinde yer vermektedir. 

Murad Remzi, insanları İslam’a davet konusunda sayısız hadis-i şerif bulunmasına 

rağmen müslümanların İslam’ı yaymak için yeterli çaba sarfetmediğini belirterek 

müslümanları eleştirir. Hristiyanların ise dinlerini yaymak için durmaksızın 

çalıştıklarına yer veren Remzi, Avrupa’da Hristiyanlığın yayılması, müslümanlara 
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karşı hristiyan halkın desteği sağlanarak Haçlı seferleri düzenlenmesi, Şam ve 

Kudüs’ü ele geçirip uzun seneler orada hüküm sürmeleri, çeşitli hükümdarları 

Hristiyanlığa davet için çıkılan yolculukları dile getirdikten sonra, müslümanlara 

karşı mağlup oldukları bir dönemde Harizmşah Devletini yok edip, müslüman 

topraklarını işgal ve harap eden Moğol hükümdarlarına gönderilen papazların 

olduğunu belirtir. Moğolların hristiyan olması; hem Moğol ve Tatar saldırılarından 

kendilerini korumalarını, hem de müslümanlar ile doğu-batı yönlü iki cepheden 

onları savaşarak ortadan kaldırmalarını sağlayacaktı. Papa, Roma’dan papazları bu 

amaçlarla göndermeye başladı. İlki 1246 senesinde gönderilen “Eskalin” isimli bir 

rahiptir. Aynı sene Tatar Han’ı Batu’ya, Jan Plano Carpini’yi ‘küçük din kardeşi’ 

lakabıyla göndermiştir. Rahipler, bu iki seferden de bir sonuç elde edemeden 

dönmüşlerdir. Murad Remzi, Jan Plano Carpini’nin altı ay süren seyahati hakkında 

Karamzin’in eserine aldığı kısmı dipnot olarak eserine eklemiştir. Bu seyahatte 

geçenler hakkında “Karamzin diyor ki: Avrupa Tatar istilâsı endişesiyle bi-huzûr 

idi. Çünkü Batu Hân dâimâ bu niyette idi. Papa Dördüncü İnukenti, Fransa 

ruhbânlarından Plan Karpini isminde birini, beyân-ı muhabbet etmek ve 

tarafından bir emân-nâme almak üzere Güyük Kāan’a yolladı. Karpini der ki: 

Güyük Kāan’ın muhabbetini kazanmak ve Rusya’nın mezheb-i dîniyyesini Latin 

kelisasına rabt etmek için Papa tarafından ona hitâben yazılmış bir mektûbu 

hâmilen 1246 senesi İtalya’dan çıktık ve Rusya’ya geldik. Morovya’ya vusûlümüzde 

Rus Knezlerinden Vasili’ye tesâdüf ettik. Bize Tatarların avâʻid ve ahlâkı 

beyânında dedi ki: 

- Kāan’ın nezdine eli boş gitmek doğru değildir, mutlakan zî-kıymet hediyyeler 

lazımdır, yoksa Kāan sizi kabûl etmez. 

Bunun üzerine ferve ve semmûr kürkleri ile sırmalı elbise gibi kıymetli 

hedâyâ iştirâ’ eyledik ve Kiyef beldesine gönderdik. Rus mezheb-i dîniyyesinin 

Latin kelisasına rabtı hakkında Papa’nın teklîfini etmiş olduğunu kabûl etmedi, 

-Kārdeşim Danili, Büyük Kāan’ın nezdindedir. O gelmeden bir şey’ diyemem. 

Cevâbını virdi. 
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 Kiyef’e geldik ki harâb olmuş, ahâlîside o harâbe etrâfında çırılçıplak 

açlıktan zaʻîflamış bir hâlde toplanmıştı. Mezârdan çıkmış gibi bize bakıyorlardı. 

İnsân onları öyle görünce te’sîrine uğramaktan kendini alamıyordu. Tatar 

memleketinin hududu Tavrida (Kırım) dan başlıyordu. Hudûda vâsıl olunca yem 

bulamayacakları için atlarımızı bıraktık, onların yerine Tatar atları satın aldık. 

Çünkü Tatar atları tırnaklarıyla karı eşip altında buldukları otları yiyorlardı. 

Kırım’a geldik. Tatarlar etrâfımızı sardılar. Nereden ne niçin geldiğimizi ve nereye 

gideceğimizi sordular. Bütün hristiyanların büyüğü olan Papa tarafından 

geliyoruz. Bizi Büyük Kāan’a yolladı. ‘Bizden ne zarar gördü ki Lehistan ve 

Macaristan’dan arâzîmizi cebren ve kahren aldı? Ben sulhu severim, kendisiyle 

harb etmek istemem. Bir de Kāan’ın dînimizi kabûl ederek nefsini ve ehlini âhiret 

cezâsından kurtarmasını temennî ederim diyor’ dedik cevâb virmediler. Baʻzı 

hedâyâmızı almakla kanâʻat gösterdiler. Yanımıza adam katıp bizi 

kumandanlarının nezdine gönderdiler. Bu emîrin ismi Karumşâh (ihtimal ki 

Haremşâh) idi. 60.000 askerin kumandanı bulunuyordu. Kumandan bizi isticvâb 

eyledikten sonra Batu Hân’a yolladı. Yalavitsa arâzîsini, Dinyeper, Don, Volga 

Nehirlerini geçtik, Yayık Nehri’ne vâsıl olduk. Bu arâzînin hepsi de Tatarların 

yaylasıdır. Mevsim-i şitâda Karadeniz’e yakın yerlerde kışlarlar. Batu Hân Volga 

Nehri sâhilinde bir takım köşkler yaptırmıştır. 160.000’i Tatar, mütebâkîsi 

hristiyan vesâire milletlerden olmak üzere 600.000 askeri vardır. 

Îd-sâlibi yakın idi. Bizi Batu Hân nezdine götürdüler. ‘Ateş sihri ve efkâr-ı 

fâsideyi ibtâl eder’ vehminde bulundukları için iki ateş arasından geçirdiler. Batu 

Hân’ın çadırı kapısına geldik. Çadırı gördüğümüz gibi mükerreren secde etmemizi 

emreylediler. Kemâl-i taʻzîm ile çadırın içine girdik. Batu Hân taht üzerinde 

müteʻazzamâne oturuyordu. Bizi de sol tarafa oturttular. Vüzerâ ve ümerâyla 

Han’ın ailesi ayakta duruyor, zevceleri ve çocukları kürsüler üstünde oturuyordu. 

Papa İnukenti’nin mektûbunu son derece bir taʻzîm ile Hân’a virdik ki, Latince, 

İslavca ve Tatarca yazılmıştı. Batu Hân onu iltifât ve dikkatle okudu. Ara sıra 

altûn ve gümüş kâselerle kımız içiyordu. Muzika da ale’d-devâm çalıyordu. 
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Batu Hân, kırmızıya mâ’il, iriyarı, mütebessim, azametiyle berâber mültefit, 

muhârebede şecîʻ, dirâyetli, mücerreb, şiddetli ve hudʻa-kâr bir zât idi. Mektûbu 

okuduktan sonra bizim büyük nezdine götürülmemizi emretti. Şiddet ve sürʻatle 

çölleri katʻ etmeye başladık. Urûc-ı İsa yortusunda Bisirmin’e (yani Hârezm ve 

Hive) geldik. Buraları ki ahâlîsi evvelce şevket-i kaviyye ve saltanat-ı azîmesi 

varmış. Fakat Tatarlar, onları bitirmişler ve tâbiʻiyyetleri derkesine getirmişler. Bu 

vilâyet, Buhara hudûdunda ve Batu Hân’ın birâderi Şeybân’ın idâresindedir. 

Oradan ayrıldıktan sonra çölleri, dağları katʻ ederek Baykal Gölü hizâsına geldik. 

Onu da solumuzda bırakıp Temmuz sonunda Moğol bilâdına geldik. Moğollar, asl-ı 

Tatarlardır. Oktay Kāan ölmüş, oğlu Güyük daha Kāanlık tahtına oturmamıştı. 

Bütün işler vâlidesi (Turakina) nın yed-i idâresinde idi. Güyük Hân, bizi vâlidesine 

yolladı. 

Turakina azîm bir sarayda oturuyordu ki gāyet büyük olan kapısının 

önünde yalın kılıclı birçok asker duruyordu. Bizi saraya karşı secde ettirdikten 

sonra Turakina’nın nezdine götürdüler. O sırada vüzerâ, ümerâ ve asâkir, Güyük 

Hân’ın Kāanlık tahtına iclâsı hâzırlığıyla meşgūl bulunuyorlardı. Bizim 

beklememiz emredildi. Bir ay kaldıktan sonra Altûn Orda’ya götürüldük. Orada 

arzın her tarafından gelmiş birçok kalabalık vardı. 24 Ağustos’ta bir takım 

tekellüfâttan sonra Güyük Hân’ı Kāanlık seririne oturttular ve başına tâc 

giydirdiler. Âdetlerince birçok ibâdet icrâsından sonrada vüzerâ, asker ve ahâlî 

Kāan’a teveccühle duʻâ’ ederek ‘Bizim Kāan’ımız olmanı istiyoruz’ diye 

bağırıştılar. Kāan bunlara ‘Ümerâma itâʻat ve düşmenlerimle harb edecek 

misiniz?’ diye sordu. ‘Kabûl ediyoruz’ cevâbını alınca ‘Ben de Kāanlığı kabûl 

ediyorum” dedi. Vezîrler Kāan’ın başına tâc giydirdikten sonra elinden tutup 

tahtından indirdiler ve keçe üstüne oturttular. ‘Eğer adâlet edecek ve ahâlîye 

merhamet gösterecek olursan biz de senin yardımcın oluruz. Yok, zulüm edecek 

olursan başka şeyler şöyle dursun şu altındaki keçeyi bile senden alırız’ dediler. 

Baʻdehû hep birden kalktılar ve Kāan’ı keçesiyle berâber kaldırıp kendilerine Kāan 

taʻyin ettiler ve babasından kalan hazîneyi ona teslîm eylediler. Sonra günlerce 

sürmek üzere ziyâfet çektiler. Ahâlîye et yedirdiler ve kımız içirdiler. Güyük Kāan o 

vakit 40, 45 yaşlarında bulunuyordu. Gāyet azametli ve dirâyetli idi. Lâkin abûs ve 
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mütefekkir görünürdü. Hristiyan kölelerinden mukarrebleri, kendisinin 

Nasrâniyyet’e mütemâ’il bulunduğunu, yakında tanassur edeceğini çünkü 

hristiyanlara çadır etrâfında ibâdet için izin virdiğini söylerlerdi. Müteʻaddid lisân 

bildiği hâlde Moğolca konuşurdu. Her lisân için tercemânı ve huzûrunda sır 

kâtibleri vardı. Yazı yazmak bilmezdi. Her işi şifâhen hall ü fasl ederdi.” 

ifadelerine yer verir. 

Remzi; Karamzin’in Güyük Kaan ve annesi Turakina’nın Hristiyan olması 

hakkındaki görüşlerine yer verir. Carpini mektubunda, Turakina’dan bahsederken 

hristiyanlığına dair bir bilgi vermemektedir. Remzi; Karamzin’in Turakina hristiyan 

olsaydı bununla iftihar edeceğini, fakat bu konu hakkında sessiz kaldığı için 

olmadığını düşündüğünü aktarır. Ayrıca Karamzin, Güyük Kaan’ın tahta çıktıktan 

sonra ilk emrinin Avrupa’yı istila etmek için bir ordu hazırlanması olduğunu 

belirterek, Carpini ile Papa’ya gönderdiği mektupta, bütün Avrupa imparator ve 

krallarının huzuruna gelip itaat etmelerini istediğini ifade eder. Kabul etmedikleri 

takdirde ise, Cengiz Han’ın yeryüzünde Moğollardan başka hükümdar bırakılmaması 

vasiyetini yerine getirmek için hepsinin kılıçtan geçirileceğini mektubunda yazdığını 

da dile getirir. Bundan dolayı Güyük Kaan’ın da hristiyan olduğuna dair net bir bilgi 

vermemektedir. Murad Remzi’nin bu konu hakkındaki görüşü ise; Güyük Kaan’ın 

hristiyan olduğu, annesi Turakina ve ailesinin de hristiyanlara karşı hoşgörülü 

olduklarıdır. 

1245 tarihinde Andre Lukmal isminde bir rahipten sonra da birçok rahip 

gönderilmeye devam edilmiştir. 

1271’de, Kubilay Kaan döneminde Moğollara gönderilen en meşhur papaz 

ise Marco Polo’dur. Marco Polo yirmi beş sene Kubilay Kaan’ın yanında kalmış, 

babası gibi divan hizmetini yerine getirmiş, ülkesine dönüşünde ise meşhur 

seyahatnamesini kaleme almıştır. 

Murad Remzi, Ebü’l-Ferec Malati’nin eserinde yer verdiği “Melik Yuhanna” 

rivayetlerine dair görüşlerini aktarır. Tatar topraklarına gelen papazlar, Melik 

Yuhanna’nın Kerayıt kabilesinden Ong Han olduğu rivayetini yaymışlardır. Ayrıca 

hicri 599 tarihinde Cengiz Han tarafından öldürülen Ong Han’dan seneler sonra 
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papazlar Tatar topraklarına gelmişti. Papazlar tarafından kutsallaştırılan Ong Han’ın 

bir aziz olduğu, bu nedenle Tatar topraklarına gelenlere göründüğü rivayetleri de 

bulunmaktadır. Remzi; Ebü’l-Ferec’in bu rivayetleri temel alarak Melik Yuhanna’nın 

varlığını kabul etmesini eleştirmektedir. İslam tarihçilerinin eserlerinde geçmeyen bu 

kişi hakkında yeterli bilgilerinin olmaması adına yapılan eleştirileri de kabul etmez. 

Remzi, Tatarların yaşadıkları coğrafya hakkında her türlü bilgiye sahip olduklarını, 

Ong Han hakkında bilgiye sahip olabilecek vezir ve alimlerin ise müslüman olduktan 

sonra böyle bir kişinin varlığından bahsetmemelerini delil olarak gösterir. 

1.4.4 SARAY ŞEHRİ 

Batu Han, Rusya ve Doğu Avrupa seferlerinin dönüşünde İtil Nehri’nin batı 

sahilinde, bugünkü Aktepe’ye Saray ismiyle bir başkent inşa ettirmeye başlamıştır. 

Başkentin inşasının bitmesi ise Berke Han zamanında gerçekleşecektir. İbn Arabşah, 

Acâibü’l-makdûr isimli eserinde Saray şehrini anlatırken “Deşt Hükûmeti 

pâyitahtı Saray beldesidir ki müzeyyen ve mükemmel bir İslâm beldesidir. Sultân 

Berke rahmehü’llâh müslimân olunca onu binâ etmiş ve merkez-i hükümet ittihâz 

eylemiştir. Sâhası iʻtibârıyla en büyük ve sekenesine göre en kalabalık 

beldelerdendir. Hikâye ederler ki; Saray ahâlîsinden birinin kölesi kaçmış, sapa bir 

sokağın içinde dükkân açıp üç sene alış-viriş etmiş de efendisi ona tesâdüf 

etmemiş. Şu adem-i tesâdüfte şehrin geniş ve kalabalık olmasından ileri gelmiş. 

Saray, İtil Nehri kenârında mebnîdir. Suyu tatlı nehirler arasında ve İtil 

Nehri’nden daha büyüğü olmadığından seyyâhlar, müverrihler ve coğrafya 

şinâsları müttefiktir.” İbn Battuta’da şehrin büyüklüğünü şu sözlerle aktarır; “Bir 

gün şehri dolaşmak ve büyüklüğünü anlamak için aʻyândan baʻzılarıyla atlara 

bindik. Bizim oturduğumuz yer şehrin bir cihetinde idi. Oradan sabâhleyin hareket 

ettiğimiz hâlde ona mukâbil olan cihete ancak zevâlden sonra varabildik. Orada 

öğle namâzını kıldık, yemek yedik baʻdehû atlara binip döndük, menzilimize 

baʻde’l-mağrib geldik. Arzan beldeyi katʻan gidip gelmek için bir gün geçmişti.” 

ifadelerine yer verir. Şehir hakkında bilgi vermeye devam eden İbn Battuta, 

“Geçtiğimiz yerlerde hep maʻmûr evler görülüyor, virânelere, bostanlara tesâdüf 

edilmiyordu. Saray’da Cumʻa namâzı kılınan 13 büyük camiʻ vardı ki biri Şafiʻîlere 

mahsûs idi. Mescidlere gelince hakîkaten çoktu. Şehir dâhilinde akvâm-ı muhtelife 
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sâkindi. Asıl şehir ahâlîsi ve hükûmet mensûbu Moğollar idi ki baʻzıları 

müslimândı. Bunlardan varsa müslimân Lezkiler, Kıpçaklar, Çerkesler, Ruslar, 

Rumlar vardı ki bunlarda hristiyanlardı. Her kavim kendine mahsûs mahallede 

oturuyordu ki her mahalleninde çarşısı, pâzârı mevcûd idi. Irak, Mısır, Şam vesâire 

tâcirleriyle garîbler; etrâfına sur çevrilmiş bir mahallede otururlardı ki ticâret 

malları orada mahfûz bulunurdu. Sultânın (Altûn Taş) denilen sarayı da o 

mahallede idi.” İbn Arabşah, Berke Han’ın müslüman olduktan sonra şeriat 

hükümlerini uygulayabilmek adına dini hükümlerin halka anlatılması için ulema ve 

meşayihi davet ettiğini, böylece Saray şehrinin alimlerle dolduğunu da dile getirir. 

Murad Remzi; Saray başkentinin Bağçesaray şehri ve Saraycık kasabası ile 

karıştırıldığını ifade eder. Kırım’da halen Bağçesaray şehrinin varlığından 

bahsederek, Saray başkentine bir aylık mesafede yer aldığını, aynı şekilde Saraycık 

kasabasının da on beş günlük mesafede bulunduğunu belirtmektedir. 

 Murad Remzi, Batu Han’ın 653 tarihinde öldüğünü yerine ise Sartak’ın 

geçtiğini belirtmektedir. Sartak’ın Batu’nun kardeşi olduğuna dair İslam 

müverrihlerinin birçoğunun ittifakına rağmen, Müneccim Başı ve Karamzin 

tarihlerinde Sartak’ın Batu’nun oğlu olduğu bilgisi verilmektedir. Sartak’tan sonra 

tahta Batu Han’ın kardeşi Berke Han geçmiştir. Tahta çıkış tarihini kaynaklar, 652 ya 

da 653 olduğunu belirtiler, fakat hangisinin doğru olduğuna dair net bir bilgi 

bulunmamaktadır. İslam kaynaklarında Berke Han’nın, Cengiz ya da Batu’nun oğlu 

olduğu konusunda olduğu gibi; Berke Han’ın, İslam ile şereflenmesinin kardeşi 

Batu’nun Hanlığı zamanında mı, kendi Han olduktan sonra mı olduğu hakkında da 

bilgi birlikteliği yoktur. Kalkaşandi, Zehebi, İbn Fazlullah el-Ömeri gibi tarihçiler, 

Berke Han’ın, Han olmadan önce müslüman olduğu bilgisini vermektedir. Berke’nin 

Mengü’nün Kaanlık makamına oturması için yanında gittiğini orada birkaç sene 

kaldıktan sonra eve dönüş yolunda Buhara’ya uğradığını, tarikat şeyhi Baharzi ile 

görüşüp müslüman olduğunu aktarırlar. Ayni, Ebü’l-gazi, Ebü’l-Fida Nüveyri, 

Makrizi gibi tarihçiler ise Han olduktan sonra müslüman olduğunu belirtirler. Ayni 

tarihinde; “Şeyh Necmeddîn Kübrâ’nın sit ve şöhreti etrafa yayılmış,  şeʻâ’ir-i 

İslâm’ın izhârı için hulefâsını büyük şehirlere göndermişdi ki onlardan Saʻdeddîn 

el-Hammûye’yi Horasan’a, Kemâleddîn eş-Şeryakî’yı Türkistan’a, Nizâmeddin el- 
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Cündî’yi Kıpçak’a, Seyfeddîn el-Bâharzî’yi Buhara’ya yollamıştı. Bâharzi, 

Buhara’da yerleştikten sonra  muʻteber bir mürîdini Berke Hân ile görüşmeye 

memûr etti. Mürîd, Berke ile mülâkat ve ona vaʻz ve nasîhat ederek müslimânlığı 

sevdirdi, tarîk-ı hidâyeti tavzîh ve tenvîr etti. Bunun üzerine Berke Hân müslimân 

olduğu gibi maʻiyyetindekileri de İslâm’a imâle eyledi. Sonra Şeyh Seyfeddîn’in 

bulunduğu bilâdın hâsılâtı, der-gâha taʻâmmiyye olmak üzere Şeyh’e virilmesine 

dâir bir fermân yazdırıp Bâharzî’ye gönderdi. Fermânı getiren ona takdîm edince 

Şeyh ‘Bu nedir?’ diye sordu. Memûr, ‘Bu fermân elinizde bulundukça dilediğinizi 

himâye edersiniz’ dedi. Şeyh de: ‘Onu bir eşeke bağlayıp kıra salıvir. Eğer eşeği, 

üzerine sinek konmaktan himâye edebilirse kabûl ederim, yoksa öyle bir şey’ ne me 

gerek’ cevâbını virip fermânı almadı. Memûr, avdet ve Berke Hân’a arz-ı keyfiyyet 

edince Hân ‘Ben bi’z-zat ziyâretine giderim’ diyerek Buhara’ya geldi ve görüşmek 

için izin istedi. Şeyh, üç gün bekletti, huzûruna kabûl etmedi. Sonra mürîdlerinden 

baʻzıları ‘Bu adam, büyük bir hükümdârdır. Mülâkâtınızla teberrük ve 

musâhibinizden istifâza için uzak bir memleketten kalkıp gelmiş. Kabûl buyurulsa 

ne be’s var’ demeleri üzerine müsâʻade etti. Berke Hân, Şeyh’in yanına girdi ve 

selam virdi. Önüne getirilen der-gâh yemeğinden yedi ve Şeyh’in huzûrunda 

tecdîd-i İslâm eyledi. Necmeddîn Kübrâ, mülâkât esnâsında nikâblı bulunmuştu ve 

Berke Hân çıkıncaya kadar yüzünü açmamıştı. Hân, beldesine avdet eyledi. 

Fukahâ’ ve ulemâya ikrâm ve ihtirâmda bulundu. Memleketin her tarafında 

medreseler, mecsidler yaptırdı. Onun islâmı üzerine bütün aşîreti müslimân oldu. 

Zevcesi (Çiçek Hatun) da ihtidâ’ ederek çadırdan bir mescid yaptırdı ki hareketi 

esnâsında berâber götürülür ve konak yerinde kurulurdu…” ifadelerine yer 

vererek, Berke Han’ın Hanlık makamına geçtikten sonra müslüman olduğunu ifade 

eder. Ayrıca Nüveyri de, Ayni’nin bu ifadelerini kabul ederek Berke Han sayesinde 

kavminin birçoğunun da İslam ile şereflendiğini de ilave eder. 

1.4.5 ŞEYH SEYFEDDİN BÂHARZÎ’NİN BİYOGRAFİSİ 

Murad Remzi, Berke Han’ın müslüman olmasında büyük rolü olan Şeyh 

Necmeddin Kübra’nın müridi Şeyh Seyfeddin Baharzi’nin, Mevlana Cami’nin 

Nefehât’indeki biyografisine de eserinde yer vermiştir. Nefehât’te Şeyh Baharzi 
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hakkında, “Şeyh Necmeddîn’e Hoten iklîminden bir câriye hediyye olunmuştu. 

Şeyh, zifâfı gicesi eshâbına; ‘Ben bu gice meşrûʻ lezzet-i cismâniye ile meşgûl 

olacağım. Sizde bana muvâfakaten bu gice riyâzâtı bırakın ve istirâhat edin’ dedi. 

Şeyh Seyfeddîn büyük bir ibrik doldurup mürşîdinin halvet-hâne kapısının önünde 

sabâha kadar bekledi. Şeyh Necmeddîn çıkıpta onu orada ve ayakta görünce; ‘Ben 

size bu gice istirâhat ediniz demedim mi idi? Niçin nefsine böyle meşakkat virdin?’ 

diye sordu. O da; ‘Evet söylemiştiniz. Lâkin benim için şeyhimin kapısını 

beklemekten daha elezz bir şey’ yoktur. Cevâbını virince Şeyh Necmeddîn, ‘Şevket 

ve satvet sâhibi pâdişâhların senin rikâbında yürüyeceğini tebşîr ederim’ 

müjdesinde bulundu. Baʻde-buʻdin selâtînden biri Şeyh Seyfeddîn’in ziyâretine 

gelmişti. Gideceği vakit, ‘Ben size bir at takdîmini, hattâ bineceğiniz vakit 

hizmetinde bulunmayı nezir eylemiştim’ diye şu nezrin kabûlünü recâʻ eyledi. Şeyh, 

Sultân’ın su’alini isʻâf için kalktı. Sultân, atın üzengisini tuttu. Şeyh binince at 

koşmaya başladı. Sultân’da yular elinde bulunduğu için elli adım kadar Şeyh’in 

rikâbında koştu. Bundan sonra Şeyh Seyfeddîn’nin vaktiyle kendisine verdiği 

müjdeyi hikâye etti.” şeklinde geçmektedir. Şeyh Necmeddin Kübra, Şeyh 

Seyfeddin’i ikinci erbainde halvetten çıkararak Buhara’ya gönderir. 

Remzi, Baharzi’nin Berke Han’ın ve onun sayesinde halkının müslüman 

olmasına vesile olduğu için Şeyhü’l-İslam lakabını aldığını da ilave eder. Berke 

Han’ın müslüman olması konu edilirken Ayni’den aktardığımız bölümde, Şeyh’in 

Berke’nin ziyareti sırasında yüzünü açmadığı belirtilmişti. Remzi, bu rivayetin 

doğruluğundan şüphe ettiğini ancak doğru kabul edilirse; Peygamber Efendimiz’in 

amcası Hz. Hamza’yı şehid eden Vahşi’yi görmek istememesi gibi Şeyh 

Necmeddin’in bu tavrının müridlerinin Berke Han’ın soyundan gelenler tarafından 

öldürülmelerinden dolayı olabileceğini de ekler. Remzi’ye göre en doğru rivayet, el-

Ömeri’nin ifade ettiği gibi Baharzi ve Berke arasında sohbet ve münasebetin 

olduğudur. 

Murad Remzi, Berke Han ile Hülagu arasındaki ihtilaf ve savaşın nedenlerine 

dair tarihçilerin farklı görüşlerini dile getirir. Bazıları Batu Han döneminde Cengiz’in 

torunlarının aldıkları ganimetlerden kendisine düşen payı vermemelerini, bazıları da 

Cengiz’in yeryüzünü taksimi sırasında Tebriz ve Morağa’nın Batu’ya verildiğini 



 
 

42 
 

iddia ettikleri için Hülagu ile aralarında yaşadıkları arazi anlaşmazlığını gösterir. 

Ayrıca Nüveyri ve Ayni gibi tarihçilerin eserlerinde, Sartak Han öldükten sonra 

eşinin, tahta oğlunu geçirmesine yardım etmesi için Hülagu’yu çağırdığını, 

Hülagu’nun da yardımı kabul ettiği için Berke Han ile aralarında ihtilaf yaşandığını 

aktarır. Nüveyri ve Ayni’nin rivayetinin doğru olmadığını aktaran Remzi, 

Hülagu’nun kadın sözüne güvenerek, hem Cengiz “Yasa”sına aykırı hareket 

etmesinin, hem de Kıpçak ülkesinin askerinin gücünü bildiği halde savaşa girmesinin 

mümkün olmadığını ifade eder. 

Berke ile Hülagu arasındaki savaşın Bağdat’ın istilasından önce ya da sonra 

olması konusunda da tarihçiler farklı görüşler ileri sürerler. Remzi ise bu konuda; 

Berke’nin Batu Han hayatta iken halifeyle dost geçindiğini ve onu koruduğunu 

söyledikten sonra, Hülagu’nun halifeye düşmanlığının olduğunu fakat Batu Han’nın 

gücünden çekindiği için bir şey yapmadığını, ancak Batu Han ölünce fırsattan 

istifade ederek Bağdat’a hücum ettiğini ve Halife Mustasım Billlah’ı öldürdüğünü 

anlatır. Böylece Berke Han ile Hülagu arasında düşmanlığın arttığını ve Berke’nin 

müslümanların intikamını almak istediğini de ekler. Berke Han’ın hemen harekete 

geçmemesinin ise üç nedeni olduğunu, bunlardan ilkinin askerinin çoğunun 

müslüman olmaması ile birlikte, Hülagu’nun Cengiz soyundan gelmesi ve Cengiz’in 

“Yasa”sına aykırı bir harekette bulunmamasını gösterir. İkincisi; Hülagu’nun Kaan-ı 

Kebir Mengü’nün kardeşi olarak yaptığı her hareketi onun onayı ile yapması ki; 

Berke Han’ın Hülagu’ya karşı savaş açması, Kaan’a ve tüm Cengiz nesline karşı 

yapılmış bir hareket anlamına gelmesidir. Üçüncüsü ve savaşa götüren neden ise, 

Berke Han’ın Hülagu’ya gönderdiği elçileri öldürmesidir. Remzi bu gibi nedenlerle 

Berke’nin Hülagu ile savaşamadığını fakat onun halkı nezdinde Hülagu’yu zalim ve 

cani göstermek için bahaneler uydurduğunu belirtir. Hatta bunun için tarihçilerin 

Berke ve Hülagu arasında ihlilaf nedenleri olarak saydıkları, Batu Han’ın 

ganimetlerden pay alamaması ve Tebriz ve Morağa arazisinde hak iddia etme gibi 

sorunları kullandığını ilave eder. Ayrıca Berke Han Kaanlık kavgası başlatarak, 

Hülagu’nun Cengiz’in “Yasa”sına karşı gelerek kendisine savaş açmasını da 

sağlamaya çalışmıştır. Mengü Kaan Hoten taraflarındaki bir isyanı bastırmak için 

yola çıkarken Kaanlığa vekalet görevini Artık Boğa’ya vermişti. Ancak Mengü 
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öldüğünde ümerası Kubilay’ı Kaanlık makamına oturtmuştu. Böylece Berke Han bu 

konuda bir fırsat elde etti. Artık Boğa’ya, vekalet görevinin ona verildiği halde 

Kaanlığa Kubilay Han’ın geçirilmesinin doğru olmadığını, Kaanlık için hak talep 

etmesi durumunda arkasında olduğunu belirterek bir taht kavgası çıkarmayı başardı. 

Hülagu bu dönemde Şam’ı almış Mısır’a doğtu hareket ediyordu. Kardeşleri 

arasındaki taht kavgasını duyunca yüz bin kişilik askerini bırakarak ülkesine dönmek 

zorunda kalmıştı. Bunun sonucunda Mısır Meliki, Aynı Calut savaşında Hülagu’nun 

geride bıraktığı ordusu karşısında başarı elde ederek, Mısır’ı istila edilmekten 

kurtarmıştı. 

Hicri 658 senesinde Berke Han, Hülagu tarafından elçilerinin 

öldürülmesinden sonra Hülagu’ya tehditkar sözler söylemiş, Hülagu’nun ise bu 

duruma sabrı kalmayarak meclisinde bulunanlara, “Berke benden büyük olmakla 

berâber bana dâimâ tehdîdkârâne haberler gönderiyor, unf ve şiddetle 

muʻâmelede bulunuyor. Şimdiye kadar tahammül edebildimse de artık 

edemeyeceğim. Akribâlığımızı bir tarafa bırakıp muhâlefet yoluna gideceğim” 

demişti. Berke Han’da; “Hülâgu, ihvânına danışmaksızın ve dost, düşmen ayırt 

etmeksizin müslimân memleketlerini yakıp yıktı. Saltanat-ı İslâmiyyeyi izmihlâle 

uğrattı, mü’minlerin halîfesini öldürdü. Binâ’en-aleyh tevfîk-i İlâhiye yardımcım 

olursa ondan mazlûmların intikâmını alacağım, kendisini âlemlere ibret 

bırakacağım” şeklinde cevap vermişti. 

Remzi, hicri 660 senesinde Hülagu ve Berke arasında gerçekleşen savaşa dair 

birkaç rivayeti eserine almıştır. Hülâgu, Berke’nin elçilerini idam ettirdikten sonra 

ordusuyla Kıpçak topraklarına girer. Berke, Hülagu’nun memleketine tecavüzünü 

işitince köylerin ve kasabaların tahliye edilerek geri çekilinmesini, Hülagu’nun 

ilerlemesine izin verilmesini ve savunma yapılmamasını emretmişti. Bunun üzerine 

Hülagu ve askerleri girdikleri yerlerin boşaldığını görünce dikkatsiz davranarak 

ganimet peşinde koşmaya başladı. Askerin bir kısmı da Terek Nehri’ni geçerek 

düşmanı takip etme kararı aldı. Hülagu, savaşı kazandığı sırada askerleri arasında 

bulunan Samğar isimli bir ihtiyarı –bu kişinin olduğu savaşı kazanacaklarına dair 

inanışları vardı- çağırıp düşman askerleri hakkında soru sorduğunda asker, kamçısını 

yere vurduktan sonra, “Kamçımın karşısında atlı yüz bin asker var. Ondan başka 
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sağdan da, soldan da geliyor. Bu ordunun sayısını bilemiyorum” cevabını 

verdiğinde Hülagu Nehri geçen ordunun bozguna uğradığını anladı. Çünkü Berke eli 

silah tutabilen bütün halkı toplayarak Hülagu’nun üzerine yürümüştü. Hülagu 

askerlerinin birçoğunun kaçarken nehirde boğulduğunu, geri kalanların ise Berke’nin 

askerleri tarafından yok edildiğini gördü. Hülagu geri kalan askeriyle kaçtı. 

Berke Han savaş meydanına geldiğinde cesetlerin çokluğunu görünce, “Allah, 

Hülâgu’nun belâsını virsin. Moğol’u, Moğol kılıcıyla doğratıyor. Eğer müttefik 

bulunsaydık bütün dünyâyı fethetmiş olurdun” demişti. Hülagu ile Berke Han 

arasında gerçekleşen bu savaşa “Demir Kapı Nöbeti” denilmiştir. Bu düşmanlık 

nesillerine miras kalarak, (hicri 734) Özbek Han zamanında Sultan Said İlhanlı’nın 

ölümüyle Hülagu nesli ortadan kalkınyacaya kadar da devam etmiştir. 

1.5 TAHİRÜ’L-MEVLEVİ’NİN ESERE KATKILARI 

Tahirü’l-Mevlevi’nin, Şeyh Murad Remzi’ye ait eserin tercüme ettiği 

bölümlerinde yirmi yerde esere katkısı vardır. Bu katkıları, eserde geçen kelimelerin 

ve Farsça beyitlerin açıklaması, beyitlerin kime ait olduğu bilgisi, özel isimlerin 

farklı yazılışları hakkında farklı kaynaklardan bilgilendirme, bir konu hakkında daha 

önceki bölümlere atıflar, Murad Remzi’nin bilgi vermediği konularda açıklama 

yapmak şeklinde ifade edebiliriz. 

Mukaddimenin 3. Sayfasında, Şihabeddin Mercani’nin eseri Müstefâdü’l-

ahbâr fî Kazan ve Bulgār adlı eserin Kırım lehçesiyle yazıldığı ve matbu olduğu 

bilgisini verir. 

Şeyh Murad Remzi “Aladağ”ı anlatırken, Tahirü’l-Mevlevi tercümesinde 17. 

sayfasının dipnotunda, bu dağın ismini yazarın eserin ilerleyen bölümlerinde “Altay” 

şeklinde dile getirdiğini belirtir. 

Murad Remzi, önemli Türklerin isimlerini sıralarken Mevlana Celaleddin’den 

bahseder. Sayfa 41’de, Tahirü’l-Mevlevi’de Mevlana’nın silsilesini dipnot olarak 

aktarır. “Hazret-i Mevlânâ’nın silsile-i nesebi şu vechile mazbuttur: Mevlânâ 

Celâleddîn-i Rûmî bin Sultânü’l-ulemâ Muhammed Bahâeddîn Veled bin Hüseyin 

Hatîbî bin Ahmed Hatîbî bin Mahmûd bin Mevdûd bin Sabît bin Müseyyeb bin 
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Mazhar bin Hammâd bin Abdurrahman bin Ebû Bekiri’s-Sıddık. Radı’yallâhü 

anhüm”. 

Remzi aynı sayfada Türklerin kaleme aldığı önemli eserlerin isimlerini ve 

eser sahiplerini yazarken, Sıhâh eserinin yazarı hakkında bilgi vermemiştir. Mevlevi 

dipnotta açıklamasını yapar. “Müʼellif, Sıhâh sâhibinin nâmını tasrîh etmediğinden 

müşârun-ileyhe dâir maʻlûmâtı (Kâmûsü’l-Aʻlâm) dan telhîs ve nakil eyledim: 

Cevher (Ebû Nasr İsmâʻil bin Hammâd el-Fârâbî) Türkistan’da kāin (Fârâb) 

şehrinde doğmuş, dayısı (İbrâhim Fârâbî) vasâireden okumuş, sonra, Irak, el-

Cezîre ve Mısır’a gitmiş, Arabcanın gavâmıznına vukûf-peydâ eyledikten sonra 

dönmüş, Horasan’daki Nîşâbur şehrinde tavattun etmiştir. 

(Sıhâh) adlı lûgati, (Fîrûzâbâdî) nin (Kâmûs) ından sonra eşher lûgat sayılır. 

Sıhâh, Türkçeye de terceme ve matbûʻdur. Mütercim Vanlı olduğu için tercemesi 

(Vankulu) diye şöhret almıştır. Cevherî 393 de evinin damından düşerek ölmüştür. 

Uçmak fikriyle iki büyük kanad yaptırdığı, onları kollarına bağlayıp damdan aşağı 

atladığı ve bu sûretle helâk olduğu da mervîdir.” 

Remzi, Türklerin geçmişini öğrenmesinin önemine işaret etmek etmek için 

bir beyit paylaşır. Sayfa 44’te, Tahirü’l-Mevlevi, bu beyti söyleyeni ve beytin 

açıklamasını  “Bu beyt, şâʻir (Ferezdak) ın muʻâsır ve muʻârızı bulunan şâʻir (Cerîr) 

e söylediği ebyât cümlesindendir. Ferezdak âbâ ve ecdâdının mefâhir ve 

menâkıbını saydıktan sonra demişdir ki: Ey Cerîr! İşte bunlar, benim babalarımdır. 

Mecâlis ve mahâfilde bir araya geldiğimiz vakit sende onlar gibisini meydana koy” 

şeklinde dipnotta ifade eder. 

Defter 1’in ilk sayfasında Tatarların ortaya çıkması, ele geçirdikleri ülkeler 

hakkında bilgi verlirken “Lan” ülkesinden bahsedilir. Mevlevi, bu ülke hakkında 

Yâkut Hamevî’nin Mucemü’l-büldân adlı esrinden de alıntı yaparak açıklama 

getirmektedir. 

“Lan şehri, ‘Babü’l-ebvâb’a yakın ve Ermeniye tarafında vâsiʻ bir vilâyettir ki 

Hazar’a mücâvirdir. Avâmm-ı nas tahrîf eden (Alan) dır. Ahâlîsi Hristiyandır. 

Oradan yiğit köleler celb olunur. Muʻcemü’l-büldân – Yâkut Hamevî 
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(Lan): Bilâd-ı Kakfasya’da Bahr-ı Hazar sâhilinde ve Babü’l-ebvâb, yaʻni Derbend 

karbında vâsiʻ bir hattnın coğrafyada İslâm asârında görülen ismi olup o cihette 

yerleşmiş olan akvâm-ı tûrâniyeden (Alan) kavminin isminden maʼhûz olunduğu 

anlaşılıyor. Hattâ Yâkut Hamevî beyne’l-avâmm (Alan) denildiğini ilâve ediyor. 

Kâmûsu’l-Aʻlâm – Şemseddîn Sâmî Beg Alan (alan) Çin’in şimâlindeki Çungarya 

memleketinde Moğol akvâmından bir kavim olup kurûn-ı vustada o taraflara 

siyâhat etmiş olan (Marco Polo) nın rivâyetine göre bunlar bir aralık Çin’in cenûb 

taraflarına kadar yayılarak oraları zabt etmişlerdi.” 

 Defter 1’e ait 7. sayfanın dipnotunda, Oğuz Han’ın ele geçirdiği yerler 

hakkında bilgi verilirken “Heyatıla” ismi geçmektedir. Tahirü’l-Mevlevi, bu ismin 

bir vilayet mi, bir şehir mi yoksa bir unvan mı olduğunu ortaya koymak için, bu 

konuya farklı sözlüklerin yardımıyla açıklama getirmektedir. “… Türk tâʼifesinden, 

alâ kavlin Hindulardan bir cins-i mahsûsa idi ki selefte zuhûr eylediler ve sâhib-i 

şevket ve menâʻat idiler ve onlara Heyatıl ve Heyatıla dahi denir idi. Bir müddet 

Hindistan taraflarında devletleri müstemirr olmuştu… ve kaldı ki (Burhân) da 

mersûmdur ki Heytal (هيطل) ta ile Nâm vilâyeti Hatlan (خطالن) dır. Pâdişâhlarına 

Hıyatıle (هياتله) denir. Pes Heytal (هيطل) muhaffefen Heytal ( هيتال) muʻreb olup 

cemʻinde Heyatıla (هياطله) denmiştir. -Kāmûs Tercemesi 

Hatal (ختل) ve Hatlan ( ختالن) : Bedehşan ülkesinde bir vilâyettir – Burhân-ı Katıʻ 

Tercemesi 

Heytal (هيتال) : ve Nâm vilâyet Hatlan (خطالن), pâdişâhlarına Heyatıla (هياتله) ıtlâk 

olunur - Kezâ  

Heyatıla (هياطله) : Kesre “ta” ile bir şehir ismidir. – Kezâ 

Heytal ( طلهي ) : Mâverâü’n-nehr bilâdının ismidir. - Muʻcemü’l-büldân -Yâkut 

Hamevî - 

Hatlan ( ختالن): Mâverâü’n-nehr’de ve Semerkand civârındaki bilâd-ı müctemiʻanın 

ismidir. – Kezâ 
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Garba gelen Türklerin bir kısmına Bizanslılar Ak Hun mâʻnâsına (Eftalit) ismini 

virmişlerdi. Çinliler bunlara (Tile) ( تى له) İrâniler (Abtelit) ( آب ته ليت) yaʻni su 

kenârı (…?), Arablar (Heyatıla) demişler idi. Afganitan’ı, Horasan’ın bir kısmını 

işgāl ederek pâytahtlarını Bedehşan’a nakil eden Ak Hunlar İrâniler ile başlayan 

muhârebelerde gālib çıktılarsa da bir asırdan ziyâde süren hücûmlarında 

kendileride zaʻîf düştüler…Sâsânîlerden Hüsrev Nûşîrevân Ak Hunları Mâverâü’n-

nehr’e sürmeye muvaffık oldu. Şarktan gelen Cucan Tatarları ile ittifâk ederek 

Türklerin hücûmuna nihâyet virdi. – Yeni Târîh-i Umûmî- Ali Reşâd Beg” 

 Aynı kitabın 10. sayfasında, Oğuz Han’ın devlet geleneğine yerleştirdiği 

yeniliklerden bahsedilirken “Al Tamga” ifadesine yer verilir. Mevlevi, Şeyh 

Süleyman Efendi’nin yazmış olduğu Lûgat-i Çağatay adlı eserinden ve Asım 

Efendi’nin eseri Burhân-ı kâtı’dan faylanarak anlamına açıklık getirir. 

“Al: Türkistan’da sur-ı ahkâm ve menâşir üzerlerine sebt olunan mühür ve nişân-ı 

selâtîne al ıtlâk ederler.- Burhân-ı kâtıʻ Tercemesi 

Tamga: Tamg, nişâne, eser, mühür, sorguc. Bâlâsı kırmızı ile yazılır ise Al Tamga, 

yaldız suyuyla Altûn Tamga ve siyah mürekkeb ile yazılırsa Kara Tamga denir. – 

Lûgat-ı Çağatay – Şeyh Süleyman Efendi” 

 Şeyh Murad Remzi, Türklere Arapların “Türkmen” demesinin nedenlerini 

farklı kaynaklarla açıklamalar getirir. Kendi görüşüne göre ise, “Sen kimsin?” 

sorusuna “Türk men” yani “Ben Türküm” şeklinde cevap verilmesi sonucu Arapların 

Türklere “Türkmen” dediğini ifade eder. Tahirü’l-Mevlevi’de sayfa 12’de, bu 

görüşün doğru olabileceğini belirterek, dipnotunda “Tercemân lafzının muhtelif 

harekât ile telaffuz edildiği, cim harfinin Arablardan baʻzılarınca gayn gibi 

söylenildiği, hattâ bu sûretle telaffuzun Frenkçeye nakil edilmiş olan Drogman 

kelimesi düşünüldüğü gibi Ebü’l-Fidâ’nın taʻlîli pek de bî-vech görünmüyor. 

Tercamânı Frenklerin drogman yapmaları misilli Türkler de Türkman yâhud 

Türkmen yapmış olmaları istibʻâd edilir bir şeyʼ olması gerektir” ifadelerine yer 

verir. 
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 Remzi, Ergenekon Efsanesini aktarmaktadır. Mevlevi, sayfa 14’te, “Ergene” 

ve “Ergenekon” kelimelerinin anlamlarını dipnotda açıklar. 

“Ergene: Dağ beli, kemeri, teng, dar. 

Ergenekon: Türkistan’da bir dağ ismidir. Kıyan, Neküz evvel dağın deresinde sâkin 

idiler. Ve Sevinç Hân kapusunu sedd etmiş idi. Bir müddet sonra seddi bozup âleme 

neşr oldular. Misâl: 

  ايركنه قون بر دره دور تنك وتار

     Lügât-ı Çağatay - Şeyh Süleyman Efendi قيان نكور بر قاچه ييلدور ياتار

 Cengiz Han’ın müslüman olup olmadığına dair tartışmalara değinen Murad 

Remzi, bu konudaki görüşleri eserinde aktarmıştır. Tahirü’l-Mevlevi sayfa 35’te ise, 

bu konuda Cevdet Paşa’nın eseri Kısâs-ı Enbiyâ ’da geçen ifadeleri dipnotuna 

almıştır. “Mervî derki: Cingiz Hân avdetinde Buhara’ya uğrayıp kendisine usûl-i 

dîn-i İslâm’ı takrîr ve beyân için bir adam istemekle Kâdı Şerafeddîn ile bir vâʻiz 

gönderilmiş. Varıp ve Cingiz huzûruna girip Kelime-i şehâdet ile salât ve savm ve 

zekât ve haccı takrîriyle vekillerinden cümlesini istihsân edip ancak hac 

husûsunda tereddüd ve teʼemmül ile “ Zâhir, Mekke-i Mükerreme’de zirâʻât ve 

felâhat olmadığından ahâlisi, giden huccâctan malzeme tedârük için Cenâb-ı 

Hakk, onu teşrîʻ kılmış ola” diye aklen tevcîh etmiş. Onlar dışarı çıktıklarında Kâdı 

Şerafeddîn onun İslâmı’na hüküm etmiş, lâkin vâʻiz efendi ona kâʼil olmamış.” 

 Sayfa 36’da; Murad Remzi’nin Türklerin inanışlarına dair açıklamalar 

yaparken, Mevlevi yazarın bu konu hakkında daha önce belirttiği görüşlerini dipnotta 

hatırlatır. Birinci maksadda “ Türklerin dîni ve maʻârifi ” faslında şu satırlar 

yazılmıştı. “Amerikalı Draper der ki: “Vahdet ve kesret iʻtikâdı, tabîʻat-ı arz 

muktezayâtındandır. Arablar ile Suriyeliler gibi dağlar, tepeler, vâdîler ve 

boğazlar arasında sâkin olanlar kesrete ve taʻaddud-ı ilâha meyl etmişlerdir. 

Türkler ve Hindliler misilli çöllerde ve ovalarda oturanlarda vahdet iʻtikâdına 

mâʼildir.” Şu sözün bu asır feylesoflarının küfriyâtından olduğuna dâir şek yoktur. 

Maʻa-mâ-fih sıhhati ve nefsü’l-emre mutâbakatı da şübheden âzâdedir. Hatâʼ, 

yalnız mesʼelenin taʻlîlindedir”. 
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 Murad Remzi, Kaydu Han’ın müslümanlara yakınlığı konusunu işlerken 

Mevlana Zeyneddin’in ona isnat ederek söylediği Farsça beytin açıklamasını 

Mevlevi, sayfa 42’de metin içerisinde aktarır. “Me’âli: Allah yolunda kul da, şâh da 

müsâvîdir, der-gâh-ı ilâhiye mukarreb ve oraca mahbûb olanlar birdir. Dün gice 

büt-hâneye gittim. Putlardan birini gördüm ki parmağını kaldırıp Allah birdir 

dedi.” 

 Remzi, Batu Han’ın nesline “Gök Orda” denildiğini açıklarken “orda” 

kelimesinin anlamını da açıklar. Bu kelimenin zaman içindeki değişimine değinen 

Remzi, “otağ” kelimesine nasıl dönüştüğünü ifade eder. Bu bağlamda Mevlevi’de 

“otağ” kelimesi ile aynı anlamda kullanılan “har-gah” kelimesinin açıklamasına 

sayfa 47’deki dipnotta yer verir. “Har-gâh: Der-gâh vezninde umûmen yol ve vâsiʻ 

mahal ve husûsan büyük çadırdır. Mukaddem kara eve denir idi ki ekrâd ve urbân 

begleri ve müteʻayyinleri kurarlar ve Türkman’ın keçeden evi idi. Sonra pâdişâh ve 

vezîrinin otaklarına ıtlâk olundu. Burhânı-ı Kātıʻ Tercemesi.” 

 Defter 2’nin ilk sayfasında Tahirü’l-Mevlevi, Murad Remzi’nin eserinin ne 

zaman basıldığına dair bir hatırlatmada bulunur. “Müʼellifin kitabı yazdığı zaman 

olacak, eserinin cild-i evvelinde târîh-i tabʻ yoksa da cild-i sânîyesinin 1908 de 

basılmış olduğu üzerinde murakkamdır.” 

 Orta Asya’da Melik Yuhanna’nın varlığına dair müslüman alimlerin 

eserlerinde herhangi bir bilgi bulunmamasının, müslüman alimlerin bu konu 

hakkında bilgi sahibi olmadıklarına dair görüşlere karşı çıkan Remzi, bu görüşün 

ancak Avrupalıları takdir etmekten başka birşey yapmayanlara ait olduğunu ifade 

eder. Bu bağlamda “Frenklerin zartasına Yerhamükallah derler” sözü ile bu konu 

hakkındaki görüşünü dile getirir. Tahirü’l-Mevlevi, “Frenklerin zartasına 

Yerhamükallah derler” sözünün kime ait olduğuna dair bilgiyi sayfa 97’nin 

dipnotunda paylaşır. “Müʼellif bu sözüyle Kerküklî Şeyh Rızâ merhûmun: 

Fukarâʼ atsesine sayha ü bî-gâh denur     Küberâʼ zartasına Yerhamüka’llâh denir 

latîfesine telmîh ediyor.” 



 
 

50 
 

 Mevlevi, Remzi’nin Batu Han’ın ölüm tarihi hakkında verdiği tarihe dair, 

sayfa 98’in dipnotunda düzeltme yapar. “Müʼellifin esahh olmak üzere gösterdiği bu 

târîh şâyân-ı nazardır. Çünkü Batu’dan sonra ikinci olan Berke Hân’ın cülûsuna 

yine tevsîk eyleyerek 653 dür diyor ki her ikisine göre Berke Hân, Batu ölmeden 

cülûs etmiş oluyor. Allâhü aʻlem doğrusu yine 650 olacak”. 

 Murad Remzi, Sartak Han hakkında bilgi verirken Mevlevi, ismin yazım 

şeklinin farklılıklarına sayfa 99’un dipnotunda dikkat çeker. “Bu ismi müʼellif böyle 

yazdığı gibi (صرتاق) şeklinde de yazıyor. Müneccim Başı târîhinde Sertak (سرتاق) 

sûretinde mazbût. Yine müʼellifin aşağıda gelecek bir iktibâsında (Sarı Tağ) ( صارى

 .”olmak üzere muharrer (طاغ 

Murad Remzi, Sartak Han konusunda farklı yazarların görüşlerini dile getirir. 

Münecimbaşı’nın görüşlerinde ise Tahirü’l-Mevlevi, Remzi’nin naklinin değil, 

Müneccimbaşı’nın eserinden direkt alıntılandığını, sayfa 100’ün dipnotunda belirtir. 

“Müʼellifin nakli terceme edilmemiş, târîhin ibâresi aynen nakil olunmuştur”. 

Remzi, Berke Han ve Hülagu arasındaki anlaşmazlıkların nedenlerini 

aktardığı bölümde, Alamut Kalesi ve civarındaki halkın bu kaledekilerden duyduğu 

rahatsızlığı ifade etmiştir. Fakat bu kalede kimin yaşadığına dair bilgi vermemiştir.  

Tahirü’l-Mevlevi ise sayfa 120’nin dipnotunda, Alamut Kalesi ve Hassan Sabbah 

hakkında bilgi verir. “Melâhide, yâhud bâtıniyye hükûmeti: Meşhûr (Hassan 

Sabbah) ın Rey civârındaki (Alamût) kalʻasında teşkil ettiği bir idâre idi ki 473 den 

654 târîhine kadar 181 yıl sürmüş, (Şeyhü’l-cebel) nâmıyla sekiz kişi hükümdârlık 

etmişti. Sonuncuları olan Hânde(?) Rüknedddîn Hülâgu tarafından esîr edilmiş ve 

Mengü Kāan nezdine gönderilmiş, fakat yolda iʻdâm olunmuştu.” 

 Mevlevi, sayfa 126’nın dipnotunda, Murad Remzi’nin eserinde geçen bir 

kişiye ait ismin daha önce farklı yazıldığını, “Yukarıda bunun ismi Tutar Oğul diye 

zikir edilmişti.” şeklinde hatırlatmaktadır. 
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1.6 ŞEYH MURAD REMZİ’NİN FAYDALANDIĞI ESERLERDEN 

BİRKAÇI HAKKINDA KISA BİR BİLGİLENDİRME 

Şeyh Murad Remzi, kırk dört eserden yararlanarak eserini meydana 

getirmiştir. Remzi’nin faydalandığı bu eserler ve yazarlar hakkında kısa bir 

bilgilendirme yapmanın uygun olduğu görüşündeyiz. 

Mîrhând el-Herevi, (ö.903/1498) seyyid bir aileye mensup olarak Belh’te 

doğmuş, eğitimini Belh ve Herat’ta almıştır. Mîrhând’ın babası Şeyh Burhâneddin, 

Alî Şîr Nevâî’nin methine mazhar olmuş, bundan sonra Nevâî, Mîrhând’a Herat’taki 

İhlasiye Hankahını tahsis edince Ravzatü’s-safâ eserini kaleme almıştır. 

Mîrhând el-Herevi’nin Ravzatü’s-safâ fî sîreti’l-enbiyâ ve’l-mülûk ve’l-hulefâ 

eseri, yedi ciltlik genel tarih kitabıdır. Mîrhând, eserinde tarihin faydalarını dile 

getirdikten sonra, yaratılıştan başlayarak peygamberlerin hayatını ve İslamiyet’ten 

önceki İran tarihini, Hz. Peygamber ve dört halife devirlerini, on iki imamı, Emevi ve 

Abbasi halifelerini, Selçuklular ve Harizmşahlar gibi Abbasilerle çağdaş olan 

sülaleleri, Cengiz Han ve haleflerini, Timur ve haleflerini anlatır. Hüseyin Baykara, 

Bedîüzzaman Mirza ve Özbek Hanı Şeybânî Han devirleri hakkında da bilgi veren 

eser derleme mahiyetindedir. 

Ebü’l-Gazi Han el-Harezmî, (Ebülgazi Bahadır Han) (ö.1074/1663) 1603’te 

dünyaya geldi. Şiban (Şeybân) Han neslinden gelmekte olup babası Arap 

Muhammed Han, Hârizm Özbek hanlarındandır. Nesebi hem annesi hem de babası 

tarafından Cengiz’e dayanmaktadır. Doğumunun, babası Arap Muhammed Han’ın, 

Batı Sibirya’ya girerek Ürgenç’e saldıran Ruslar’ı imhasının akabinde olması 

nedeniyle kendisine Ebülgazi lakabı verilmiştir. Ebülgazi Han’ın ilk önemli görevi, 

babasının 1619 senesinde devlet merkezini Hive’ye taşımasının ardından getirildiği 

Kas valiliğidir. Ertesi yıl kardeşleri İlbars ve Habeş sultanların, babalarına karşı isyan 

ettikleri sırada babasının yanında yer aldı. Fakat bu mücadelede babası mağlup olup 

öldürülünce kardeşleri ile uzun süre mücadele etmeye devam etmiş, 1645 tarihinde 

başarılı olup, Harizm ülkesinin Hive Han’ı olmuştur. 1663 tarihinde Hive’de vefat 

etmiştir. Eserinin adı, Şecere-i Türk’tür. 
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Şecere-i Türk, Şecere-i Türkî şeklinde de anılan eser, 15. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren Şiban Özbek hanlarının (Şeybaniler) tarihine dairdir. Bu hanların 

neseplerini de veren müellif eserini ölüm tarihi olan 1663 yılına kadar getirmiş, kalan 

kısmını ise oğlu Enûşe Bahadır tamamlamıştır. 

El-Fâzıl Şihâbüddîn el-Mercânî 1818’de Kazan’da dünyaya gelen Mercânî ilk 

eğitimini babasının medresesinde aldıktan sonra Buhara ve Semerkant’ta eğitimene 

devam etmiştir. Kazan’a döndükten sonra çeşitli görevlerde bulunan Mercânî, 1889 

tarihinde Kazan’da yaptırılan Mercânî medresesinde eğitim vermeye başladı. 

Mercânî medresesi döneminde Kazan’ın en iyi medresesi olmuştur. Mercânî, 

ıslahatçı bir alim olarak tanınmış, ömrünün sonuna kadar da Mercânî Medresesinde 

eğitim vermeye devam etmiştir. 1889 tarihinde Kazan’da vefat etmiştir. 

El-Fâzıl Şihâbüddîn el-Mercânî’nin Müstefâdü’l-ahbâr fî ahvâli Kazân ve 

Bulgar’ı, İdil-Ural bölgesi müslümanlarının Bulgar Devleti’nin kuruluşundan 19. 

yüzyıla kadar olan tarihini anlatan Tatarca bir eserdir. Birinci kısımda Rus işgalinden 

önceki dönem incelenmekte, Bulgarlar üzerinde yoğunlaşmakla birlikte Hazar, 

Burtas, Başkırt, Kıpçak ve Rus kavimlerini de anlatılır. Saray Devleti, Kazan, 

Astrahan, Kırım, Sibir hanlıkları ile Nogay Ordası ve Kazak hanlarının tarihleri de 

ele alınır. İkinci ciltte Tatar toplumsal kurumlarının 18. ve 19. yüzyıllardaki 

durumundan, buralarda görev yapan kimselerin hayat hikayelerinden ve Tatar 

tüccarından söz edilir. 

İbnü’l-Esîr el-Cezrî (İzzeddin İbnü’l-Esîr) (ö.630/1233) 1160 Cizre’de 

doğduğundan dolayı Cezerî nisbesiyle, babasının Esîrüddin lakabını taşımasından 

dolayı da İbnü’l-Esîr künyesiyle anılır. Eğitimini Haremeyn, Bağdat, Musul gibi 

önemli ilim merkezlerinde ve dönemin en önemli hocalarından almıştır. Atabeg’in 

elçisi olarak görev yaparken Dımaşk, Kudüs ve Halep gibi bölgelerde de bilgilerini 

genişletmiştir. İbnü’l-Esîr, hadiste hafızlık derecesine ulaşmış, hadis usulü, siyer, 

edebiyat, ensab ve eyyamü’l-Arab’da da üstat sayılmıştır. Hadis ilminde önemli bir 

isim olan İbnü’l-Esîr, ömrünün son yıllarında hadis dersleri vererek öğrenci 

yetiştirmeye devam etmiştir. 1233 tarihinde Musul’da vefat etmiştir. 
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el-Kâmil fi’t-târîh adlı eseri İbnü’l-Esîr’e Ortaçağ’ın en büyük ve en güvenilir 

tarihçilerinden biri olma özelliğini kazandıran Arapça genel tarih kitabıdır. Eser; 

İslam’da tarih konusuna dair kısa bilgiler verdikten sonra kainatın yaratılışıyla ilgili 

konularla başlar. Peygamberler tarihini anlattıktan sonra Sasani, Roma ve Bizans 

imparatorlukları, Selevkoslar, Cahiliye Arapları ve özellikle eyyamü’l-Arab 

(kabileler arası savaşlar) hakkında ayrıntılı bilgi verir. Hz. Muhammed’in 

atalarından, doğumu ve peygamber oluşundan başlayarak hicretten itibaren 628 yılı 

sonuna (Ekim 1231) kadar meydana gelen olayları kronolojik sıralamasıyla 

anlatır. Ayrıca Türk tarihi özellikle Selçuklular, Haçlı seferleri, Abbasiler ve Moğol 

istilası, Musul ve el-Cezire tarihi için akla ilk gelen eserlerdendir. Eserin en önemli 

özellikleri ise, yazarın yaşadığı bölgenin yarım asırlık tarihine birinci elden 

kaynaklığı ve İslam dünyasının tarihini yazmış olmasıdır. 

Ali b. Hüseyin el-Mesʻûdî (ö.345/956), 893 taihinde Bağdat’ta dünyaya geldi. 

Ünlü sahabilerden Abdullah b. Mesʻûdî’nin soyundan geldiği için Mesʻûdî nisbesi ile 

tanındı. Bağdat, Basra gibi ilim merkezlerinde eğitim aldı. İslam coğrafyası ve 

dışındaki birçok bölgeye uzun seyahatler yaptı. Mesʻûdî, tarih, coğrafya, dinler ve 

mezhepler tarihi, astroloji, fizik, kimya, felsefe, ahlak, siyaset alanlarında eserler 

kaleme aldığı gibi, Ehl-i beyt , on iki imam ve imamet hakkında da eserler yazmıştır. 

Fakat günümüze sadece iki eseri ulaşmıştır. Bunlar, Mürûcü’z-zeheb ve et-Tenbîh 

ve’l-işrâf.’tır. 

Mürûcü’z-zeheb ve meʻâdinü’l-cevher, Mesʻûdî bu eserini yaptığı uzun 

seyahatler sonucunda 943 tarihinde Fustat’ta kaleme almıştır. Eser iki bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde; Hz. Adem’den (a.s) itibaren bütün peygamber 

tarihini, yeryüzünün belli başlı coğrafi bölgeleri ve özelliklerini, Hintliler, Çinliler, 

Yunanlılar, Roma ve Bizans tarihleri ile birlikte, Sasaniler, Persler, Türkler, İslam 

öncesi Arabistan tarihinden bahsetmiştir. İkinci bölümde; Hz.Peygamber 

döneminden Abbasi Halifesi Mutîʻ-Lillâh’a kadar İslam tarihini yazmıştır. Mesʻûdî, 

eserinde Aristo, Eflatun, Batlamyus’un da dahil olduğu 165 kaynaktan yaralanmıştır. 

Ayrıca, seyahatleri sırasında kendi gözlemleri ile alim, denizci, tacir, devlet 

memurları, farklı din ve mezhep mensuplarıyla görüşmelerinden elde ettiği bilgiler 

ışığında eserini yazmıştır. 
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İbn Haldûn, (ö.808/1406) 1332 tarihinde Tunus’ta doğdu. İlk eğitimini 

babasından aldı. Kıraat, Arap Dili ve edebiyatı, hadis, fıkıh, fıkıh usulü, mantık, 

felsefe, kelam, matematik gibi ilimleri de dönemin önemli alimlerinden tahsil etti. 

Tunus, Cezayir, Fas ve Kahire’de yaşayan İbn Haldûn, Merini, Hafsi ve Abdülvadi 

hanedanlarının yönetiminde bazen sultan ve emirler kadar etkili olarak, iktidarların el 

değiştirmesinde önemli roller oynadı. Bu hanedanlarda haciblik, sır katipliği, 

hakimlik, kadılık gibi devlet görevlerinde bulundu. Yaşadığı coğrafyadaki bedevi 

kabileler arasında dolaşarak bedevi hayatına dair gözlem ve birikimleri eseri 

Mukaddime’yi oluşturmasını sağladı. 

Kitâbü’l-İber (Kitabü Tercemâni’l-İber) ve dîvânü’l-mübtede’ ve’l-haber fî 

eyyâmi’l-Arab ve’l-Acem ve’l-Berber ve men-âsarahüm min-zevi’s-sultâni’l-ekber. 

İbn Haldûn’un, “mukaddime” adını verdiği bölüm ile üç kitaptan meydana gelen 

eseri bir dünya tarihidir. İbn Haldûn eserinde, olayları kronolojik değil, konularına ve 

dönemlere göre anlatmıştır. İbn Haldûn eserinin giriş bölümünde, tarih ilminin 

önemine, tarih yazıcılığındaki araştırma yöntemlerine, tarihçilerin tarih yazımında 

yaptıkları hataları ortaya koyarak, tarih ilminin kapsamlı bir tarifini yapmıştır. Kendi 

tarih anlayışına “Beşeri umran ilmi” adını vererek, amacını ve bu amacı 

gerçekleştirmek için izlediği yöntem hakkında bilgiler vermiştir. el-İber’in altı ana 

bölüme ayrılan birinci cildi ile önsöz ve giriş bölümleri zamanla Mukaddime ismi ile 

tanınmıştır. el-İber’in ikinci kitabı, başlangıçtan İbn Haldûn’un zamanına kadar 

kavimlerin ve hanedanların, başta Araplar olmak üzere onlara komşu olan Nabatiler, 

Süryaniler, Farslar, Yahudiler, eski Mısırlılar, Yunanlılar, Rumlar, Türkler ve 

Franklar gibi milletlerin tarihi ile birlikte, kısaca Hz. Peygamber, Hulefa-yi Raşidin, 

Emeviler ve Abbasiler, Doğu İslam dünyasındaki diğer müslüman hanedanlarının 

tarihine de yer vermiştir. el-İber’in üçüncü kitabı, Kuzey Afrika’daki Berberiler’in 

ve Zenateliler’in tarihini içerir. İbn Haldûn, el-İber’in son cildine “et-Taʻrîf bi’bni 

Haldûn mü’ellifi hâze’l-kitâb” başlığı altında kendi biyografisini de eklemiştir. 

Ebü’l-Fidâ (ö.732/1331), 1273’te Dımaşk’ta dünyaya geldi. Eyyubi 

hanedanındandır. Memlüklülerin eline geçen Hama’da, Eyyubi meliklerinin görev 

yaptığı dönemlerde çeşitli devlet görevlerinde bulundu. Memlük Sultanı  el-

Melikü’n-Nâsır Muhammed, Ebü’l-Fidâ’yı ilk önce Hama naibi, daha sonra “el-
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Melikü’s-Sâlih” lakabıyla Hama meliki yaptı. 1320’de Sultan Muhammed ile birlikte 

hacca gitti, dönüşte el-Melikü’n-Nâsır Muhammed ona “Sultan” unvanını ve “el-

Melikü’l-Müeyyed” lakabını verdi ve bütün saltanat alametlerini taşımasına izin 

verdi. Dönemin hocalarından ders alarak, fıkıh, tefsir, felsefe, mantık, tıp, botanik, 

tarih, coğrafya ve nahiv gibi çeşitli ilim dallarında bilgi sahibi oldu. Çok erken 

tarihlerden itibaren devrinde meydana gelen olayları kaydetmeye başladı. Takvîmü’l-

büldân ve Tarihu Ebi’l-Fidâ eserleridir. 

Takvîmü’l-büldân, Ebü’l-Fidâ’nın coğrafya eseridir. Coğrafyaya ilk defa 

tablo sistemini uyguladığı eseri, iki bölümden meydana gelmiştir. Birinci 

bölüm mukaddime özelliğindedir. Bu bölümde daha önce yazılmış eserlerdeki 

eksiklikleri belirleyip bunları tamamlayacak bir eser kaleme aldığını belirtir. Kuzey 

ve güney yarım küre, ekvator, yeryüzünün yedi ana bölgesi, yeryüzünün meskun 

kısımları, okyanuslar, denizler, göller, nehirler ve dağlar hakkında da bilgi verir. 

Kitabın asıl metnini oluşturan ikinci bölümde ise, yeryüzü Arap yarımadasından 

başlanarak yirmi sekiz bölgeye ayrılıp incelenir. Her bölge iki bölüm halinde tanıtılır. 

Birinci bölümde bölgenin coğrafî konumu, sınırları, fiziki ve beşeri coğrafyası ile alt 

bölgeler ve önemli şehirlerden bahsedilir. İkincisinde ise bölgenin şehirleri tablolar 

halinde verilir. Bu tablolarda şehirlerle ilgili bilgilerin alındığı kaynak, şehrin 

koordinatları, yedi ana bölgeden hangisinde yer aldığı, hangi alt bölgeye dahil olduğu 

ve isminin doğru telaffuzu yazılır. Tablonun sonunda “el-Evsâf ve’l-ahbârü’l-âmme” 

başlığı altında şehirle ilgili tarihi ve coğrafi bilgiler özetlenir. 

Tarihu Ebi’l-Fidâ ya da el-Muhtasar fî ahbâri’l-beşer adlı eserin 

mukaddimesinde Ebü’l-Fidâ, kaynaklarını açıkladıktan sonra tarihçiler arasındaki 

ihtilaflara değinir. Bu arada Tevrat nüshaları hakkında bilgi verir. Ayrıca meşhur 

tarih kitaplarından derlediğini söylediği, peygamberler arasındaki zaman dilimini 

gösteren bir cetvel koyar. İki bölümden oluşan eserin birinci bölümü, Hz. Adem’den 

itibaren peygamberler tarihi, İslam öncesi dönemde yaşamış çeşitli dinlere mensup 

kavimler, milletler ve devletlerle Arap kabileleri hakkında bilgiler verdikten sonra,  

Hz. Muhammed’in (s.a.v) ataları ve Fil Vakası ile son bulur. İkinci bölümde, Hz. 

Peygamber’in doğumuyla başlayarak 729 yılı sonuna (Ekim 1329) kadar meydana 

gelen hadiseler ve bu dönemde kurulan devletler kronolojik sıra ile verilir. Ebü’l-
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Fidâ’nın bizzat katıldığı veya gördüğü olayları anlattığı kısımları ise Eyyubiler ve 

Memlükler tarihi açısından birinci derecede kaynak durumundadır. Eser ayrıca 

Hintliler, Yunanlılar, Çinliler gibi milletlerin özellikleri, ilim ve sanatlarına dair 

bilgiler verir. Kitapta dini, edebi, ilmi, içtimai ve siyasi hareketlerin yanı sıra Ebu 

Bekir er-Razi, Farabi, İbn Sina, Nasirüddin-i Tusi, İmam Şafii, Sibeveyhi, Yahya b. 

Ziyad el-Ferra, Cahiz, Muhammed b. Cerir et-Taberi, İzzeddin İbnü’l-Esir ve 

Fahreddin er-Razi gibi alim ve filozoflar hakkında da değerli bilgiler barındırır. 

Ebü’l-Fidâ, olayları diğer umumi tarihçiler gibi hicretten itibaren kronolojik bir 

sırayla kaydettikten sonra, o yıl vefat eden meşhur şahısların hayatları hakkında 

bilgiler vermiş, özellikle lugat ve edebiyat alimleri, şairler, tabipler, mühendisler ve 

filozofların hayatını çok sanatlı ifadelerle anlatmıştır. 

Zeynüddin İbnü’l-Verdî, (ö. 749/1349) Kuzey Suriye’deki Maarretün-

numan’da 1291 yılında doğdu. Doğduğu yere nisbetle Maarrî, soyu Hz. Ebû Bekir’e 

dayandığı için Bekrî ve Kureşî nisbeleriyle de anılır. Maarretünnuman, Hama, Halep 

ve Dımaşk’ta çeşitli hocalardan fıkıh, tefsir, dil ve edebiyat dersleri aldı. Şafii fıkhı 

ile dil ve edebiyat alanlarında ileri bir seviyeye ulaştı. Farklı şehirlerde kadılık 

görevinde bulundu. Ayrıca Halep’te kadılık yaptığı için “fakihu Haleb” diye tanındı. 

Dımaşk, Menbic ve Şeyzer’de kadılık görevinde bulundu. Kadılıktan istifa ederek 

tasavvufa yöneldi, öğrenci yetiştirmeye ve eser yazmaya başladı. Halep’teki veba 

salgınında vefat etti. 

Zeynüddin İbnü’l-Verdî’nin Târîhu İbni’l-Verdî ismi ile tanınan eserinin asıl 

ismi Tetimmetü’l-Muhtasar fî ahbâri’l-beşer’dir. Eserinde Ebü’l-Fidâ’nın el-

Muhtasar fî Ahbâri’l-Beşer adlı tarih eserini özetlemiş, 729-749 (1329-1349) yılları 

arasındaki olayları da kendisi kaleme almıştır. 

Sirâceddin Ömer İbnü’l-Verdî, (ö.861/1457[?]) kendisinden yaklaşık 100 yıl 

önce aynı bölgede yaşayan Ebû Hafs Zeynüddin Ömer b. Muzaffer İbnü’l-Verdî 

soyundan geldiği için, İbnü’l-Verdî el-Asgar, bazıları da İbnü’l-Verdî es-Sânî olarak 

tanımlamışlardır. Coğrafyacı İbnü’l-Verdî de Halep yakınlarındaki Maarretün-

numan’da yetişmiştir. Eserinin adı, Harîdetü’l-acâ’ib ve  ferîdetü’l-garâ’ib’tir. 
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Harîdetü’l-acâ’ib ve ferîdetü’l-garâ’ib’in girişinde yuvarlak bir dünya 

haritası yer almaktadır. Eserde çeşitli ilim ve fenlerden bilgi verildikten sonra birinci 

kısmında coğrafi bölgeler, dağlar, nehirler, ikinci kısmında bitkiler, hayvanlar, 

madenler ve bu madenlerin özellikleri, yararları anlatılmaktadır. Kıyamet alametleri 

ile birlikte gerçeklerle hayaller, tarihi olaylarla efsanelerin içi içe anlatıldığı eser, 

kozmografik tarzda yazılmıştır. Harîdetü’l-acâʻib’in dünya kütüphanelerinde pek çok 

nüshası bulunmaktadır. Kitabın büyük ilgi görmesinin sebebi, diğer İslam 

coğrafyacılarının eserlerinde rastlanmayan Avrupa, Afrika ve Arap ülkeleri hakkında 

bazı ilginç bilgiler içermesidir. Ayrıca Rusya ve Doğu Avrupa’ya dair bilgileri de 

içerir. 

Yâkut el-Hamevî (ö.626/1229) 1178/1179 yıllları arasında Rum asıllı bir 

ailenin çocuğu olarak Anadolu’da doğdu. Beş altı yaşlarında iken esir alınarak 

Bağdat’a getirildi. Burada Asker b. Ebû Nasr İbrâhim el-Hamevî adlı bir tacir 

tarafından satın alındı. Bağdat’ta yaşadığı için Bağdadî nisbesini taşımakla birlikte 

efendisinden dolayı Hamevî nisbesiyle meşhurdur. Kölelikten geldiğini gösteren 

Yâkut ismini daha sonra Yâkub şeklinde değiştirmiş, ancak eski ismiyle tanınmıştır. 

Müslüman olarak yetiştirilen Yâkut, efendisinin yanında ticaretle uğraşmaya başladı. 

Özellikle okur yazarlığı ve hesap işlerini iyi bilmesinden dolayı efendisine büyük 

destek oldu. Dönemin ticaret merkezlerinden Basra körfezindeki Kiş adasına, Uman 

ve Dımaşk gibi yerlere gitti. Kitap ticareti yapan Yâkut, gittiği yerlerde birçok 

kütüphaneden de yararlandı. Birçok hocadan dersler aldı. Suriye, Tebriz, Mısır, Belh, 

Nişabur, Herat, Merv, Erdebil, Musul gibi yerlere yolculuklarda bulundu. Halep 

Eyyubilerinden İbnü’l-Kıftî’nin himayesine girdi ve Halep’te vefat etti. 

Yâkut el-Hamevî’nin eseri Muʻcemü’l-büldân, ilim, edebiyat, tarih ve 

coğrafya  alanında oldukça geniş bilgiler içermektedir. Yâkut el-Hamevî, Muʻcemü’l-

büldân’ı yazarken daha önce kaleme alınmış tarih, coğrafya, edebiyat ve biyografi 

kaynaklarına başvurduğu gibi seyahatleri sırasında görüştüğü kimselerden aldığı 

bilgilerden, kendi gözlem ve tecrübelerinden de yararlanmıştır. Eserinde bir konu 

hakkında görüşlerini ifade ettikten sonra, farklı rivayetleri ve görüşleri de aktarır ve 

bazen bu görüşler arasında tercihte bulunur. Bilgi verdiği konu hakkındaki 

kaynakları ifade ederken önceki kaynaklardaki hataları da düzeltir. Bilgilerin 
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doğruluğu konusunda kesin bir bilgi edinmediğinde, bu bilgiyi direkt olarak aktarır. 

İslam alimleri tarafından kaleme alınıp günümüze ulaşan en büyük coğrafya 

ansiklopedisi olan eserde bölge, şehir, kasaba, köy, mevki, deniz, nehir, ada, çöl, dağ, 

vadi, ova, ribat, manastırlar vb. coğrafi unsurlar alfabetik olarak düzenlenmiştir. 

Müellif ele aldığı maddeler hakkında sadece coğrafi bilgi vermekle kalmamış, tarihi 

olaylara, şiir ve hikayelere, söz konusu yere mensup şahsiyetlere dair bilgilere de yer 

vermiştir. Yâkut el-Hamevî, mukaddimede yeryüzünü ibret nazarıyla dolaşmayı 

emreden ayetlere dikkat çektikten sonra coğrafya biliminin önemini vurgular ve bu 

konuda bilgi eksikliğinden kaynaklanan hatalara işaret ettikten sonra, faydalandığı 

kaynaklar hakkında bilgi verir. Ardından yeryüzü hakkında genel coğrafi bilgileri 

aktarır. Yeryüzünün yedi ana bölgesini, burçları, kitapta geçen bazı terimleri açıklar. 

Ayrıca açıkladığı isimlerin etimolojisini ve sözlük anlamını da zikreder. Anlattığı 

yerin coğrafi konumu, bazı merkezlere uzaklığı, tarihi, savaş veya barış yoluyla fethi, 

bu yerle ilgili şiirler ve sözler, burada meydana gelen önemli olaylar, yetişen İslam 

alimleri, edip ve şairler başta olmak üzere buraya nisbet edilen meşhur kişiler 

hakkında bilgiler verir. Bilgi verdiği yerin gelirleri, tarım faaliyetleri, ticaret hayatı, 

madenleri, imar faaliyetleri ile birlikte tarihi eserlerinden de bahseder. Bizanslılar, 

Türkler, Hazarlar, Bulgarlar, Saklebiler, Ruslar, Zencler, Çinliler, Haçlılar ve 

Moğollar gibi müslümanların ilişki kurdukları toplumlar hakkındaki bilgilere de 

değinir. Arap yarımadası başta olmak üzere birçok bölgede yaşanan nüfus 

hareketleri, göçler ve iskan, dini-ilmi hayat ve nüfus gibi konulara da yer verir. 

Şeyh Zekeriyyâ el-Kazvînî (ö.682/1229) 1202’de Kazvin’de dünyaya geldi. 

Enes b. Mâlik’in soyundan geldiği için Ensârî ve Enesî nisbeleri ile tanınır. Eğitim 

için Dımaşk’a giden Kazvînî’nin tahsil hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Bağdat’a 

giderek, farklı yerlerde kadılık görevlerinde bulundu. Bağdat’ta vefat etti. 

Acâ’ibü’l-mahlûkat ve garâ’ibü’l-mevcûdât, meşhur iki eserinden biridir. 

İlhanlı Veziri Atâ Melik Cüveynî’ye sunmuştur. 

Acâ’ibü’l-büldân, Kazvînî’nin Âsârü’l-bilâd ve ahbârü’l-ibâd adlı eserinin 

diğer ismidir. Eser, önsöz ve üç mukaddimeden sonra, yedi iklimin ele alındığı ve 

kırka yakın kitabın kaynak olarak kullanıldığı bir coğrafya kitabıdır. Eserin 
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önsözünde yeryüzü şekilleri, iklim çeşitleri, milletler ve ülkeler hakkında çeşitli 

bilgiler verilmekte, ayrıca her bölgedeki canlı ve cansız varlıkların sahip oldukları 

özelliklere, ilginç olaylara ve tarihi şahsiyetlere dikkat çekilerek yer yer bu 

şahsiyetlere ait menkıbeler anlatılmaktadır. Coğrafya kadar kültür tarihi açısından da 

önem taşıyan eserin birinci mukaddimesinde, insanın sosyal bir varlık olduğu ve 

sosyalitesini ancak bir topluluk içinde gerçekleştirebileceği, bunun için de 

mesleklerin ve iş bölümünün gerekliliği üzerinde durulur. İkinci mukaddimede, 

yeryüzünün çeşitli coğrafi bölgelere ve farklı iklimlere ayrılmasının varlık türleri 

üzerindeki etkileri, üçüncü mukaddimede, Bîrûnî kaynak gösterilerek yerkürenin 

ekvatorla nasıl iki yarım küreye ayrıldığı, kuzey ve güney yarım kürelerin iklim 

açısından arzettikleri özellikler ve meskun bölgeler hakkında bilgi verilir. Müellif 

yedi iklimin coğrafi dağılımını, her birinin saat farklarını, enlem ve boylam açısından 

konumlarını açıkladıktan sonra, bu bölgelerde yer alan başlıca şehirleri alfabetik 

düzen içinde tanıtır. Ayrıca tarihleri, ilmi ve kültürel hayatlarına dair bilgileri de 

aktarır. Eser, Anadolu’nun birçok şehir ve kasabası ile Orta Asya Türk boyları 

hakkında geniş bilgiler vermesi açısından da önemlidir. 

Ebû Ubeyd el-Bekrî (ö.487/1094) Endülüs topraklarındaki Şeltiş’te doğdu. 

Bekir b. Vâil’in soyundan geldiği için Bekrî nisbesi ile tanınır. Eğitim hayatına 

Şeltiş’de başlamış, Kurtuba başta olmak izere Endülüs’ün önemli ilim merkezlerinde 

devam etmiştir. “Tarihçilerin sultanı” olarak tanınan İbn Hayyan’ın öğrencisidir. 

Öğrencileri de bulunan Bekrî, coğrafya, dil ve edebiyat, din, botanik vb. sahalarda 

birçok eser telif etmiştir. 

Ebû Ubeyd el-Bekrî’nin el-Memâlik ve’l-mesâlik adlı eseri bir dünya 

coğrafyası (kozmografi) kitabı özelliğindedir. Eser alemin yaratılışıyla başlayarak, 

yazarın yaşadığı döneme kadar gelmektedir. Bu çerçevede söz konusu ettiği her 

ülkeyi geniş bir şekilde ele almakta, bu ülkelerin sınırları, yolları, nehirleri, iklim 

durumları ve şehirleri hakkındaki bilgiler yanında ülkelerin etnik ve dini yapılarına, 

halklarının örf ve adetlerine, hükümdarlarına ve tarihlerinde cereyan eden büyük 

olaylara dair çok önemli bilgiler vermekte, hatta zaman zaman belgeler sunmaktadır. 

Endülüs hakkında bilgi verirken Kurtuba’da ki resmi belgelerden faydalanmıştır. 

Bekrî’nin bu eseri aynı zamanda siyasi ve sosyal tarih, mezhepler tarihi, arkeoloji, 
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etnografya alanlarında değerli bilgiler ihtiva etmektedir. Ayrıca eserinde farklı 

sahalardaki yirmiye yakın kaynaktan da istifade etmiştir. 

Ebû Hâmid el-Gırnâtî
7
, (ö.565/1169) 1080/1081 yılları arasında ilk eğitimini 

aldığı Gırnata’da doğdu. İlim tahsil etmeye devam etmek ve farklı yerler görmek için 

Endülüs’ten doğuya seyahatlere çıktı. Mısır, Sicilya, Dımaşk, Bağdat, Kafkasya, 

Yukarı Volga, Bulgar toprakları ve Macar yönetimi altındaki Başkırt bölgesine, 

Ukrayna, Buhara, Merv, Basra, Musul, Halep gibi yerlere seyahat etti. Dımaşk’ta 

vefat etti. Gınâtî’nin iki önmeli eseri el-Mugrib ve Tuhfetü’l-elbâb ve nuhbetü’l-

aʻcâb’tır. 

Ebû Hâmid el-Gırnâtî’nin el-Mugrib (el-Murib) an baʻzı acâ’ibi’l-Magrib adlı 

eseri, Nuhbetü’l-ezhân fî acâ’ibi’l-büldân ve Acâ’ibü’l-mahlûkat adlarıyla da 

tanınmaktadır. el-Mugrib, Endülüs’ün ilginç ve yazara göre üstün yanları hakkındaki 

açıklamaları, astronomi, astroloji ve tarihle ilgili bazı görüşlerini içermektedir. 

Ayrıca müellif seyahat ettiği Orta Asya, Doğu Avrupa ve bazı ülkelerin ilgi çekici 

yerleri, insanları, hayvanları hakkındaki gözlemleriyle birlikte, efsanevi bilgileri de 

aktarmaktadır. Eserde çok sayıda şiire de yer verilmiştir. Bu şiirlerde Arapların, 

Cahiliye döneminden Abbasilere kadar olan süreçteki kainat, dünyanın şekli, 

yıldızlar ve atmosfer olaylarının insan davranışları üzerindeki etkilerine dair inanç ve 

kanaatlerini belirtmektedir. Yazarın masalsı anlatımı nedeniyle seyahatname ve 

coğrafya kitabı özelliklerini tam olarak taşımamaktadır. 

Ebû Hâmid el-Gırtânî’nin diğer bir eseri, Tuhfetü’l-elbâb ve nuhbetü’l-aʻcâb 

dört bölümden meydana gelmektedir. Bu eser de masalsı anlatımı nedeniyle ne 

seyahatname ne de coğrafya kitabı niteliğindedir. Dünyanın çeşitli kütüphanelerinde 

yazma nüshaları bulunmaktadır. 

                                                           
7  Şeyh Murad Remzi’nin kaynak bilgisinde Abdullah el-Gırnati ve Ebû Hâmid el-Endülüsî 

şeklinde iki farklı kişi olarak yazılmıştır. Yaptığımız araştırma sonucunda bu iki ismin, tek bir 
kişiye ait olduğu ve Ebû Hâmid el-Gırnâtî ismiyle tanındığı bilgisine ulaştık. 
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Ebû Alî Ahmed bin Ömer bin Rüste
8
, (ö. 300/913’ten sonrası) hayatı 

hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. İsfahanlı olduğu, Hicaz’a giderek Aʻlâkun’n-

nefîse adlı eseri yazdığı bilinmektedir. 

Ebû Alî Ahmed bin Ömer bin Rüste’nin eseri Aʻlâku’n-nefîse, içeriğinin 

zenginliği nedeniyle bir tarih-coğrafya ansiklopedisi özelliğindedir. Eser, İbn 

Rüste’nin Bağdat yoluyla hacca gidişini kaleme alması yönüyle seyahat kitabı 

özelliğine de sahiptir. Eserin özelliklerinden biri de Mekke ve Hicaz’ı esas alması, 

diğer şehir ve bölgelerin ise siyasi ve idari yönlerini ele almasıdır. Müellif, kaynak 

olarak çeşitli eserlerden yararlandığını belirterek, müslüman, Hintli ve Grek 

alimlerinin görüşlerinden de bahseder. Ayrıca geçtiği şehirlerin fiziki ve beşeri 

özellikleriyle birlikte tarihi konularına da yer verir. Eserin giriş kısmında, Allah 

Teala’nın dünyayı semanın ortasında, küre şeklinde ve etrafındaki hava tabakasıyla 

birlikte yarattığını, ayrıca bunların tek vücut halinde döndüğünü ifade eder. Giriş 

kısmından sonra, Hz. İbrahim, Kabe ve zemzem hakkındaki çeşitli nakilleri 

aktardığı, Mekke ve Kabe’yi anlatır. Bu bölümden sonra Medine ile devam eder. 

Daha sonra denizler, nehirler, yedi bölge ve bu bölgelerdeki meşhur şehirlerden 

bahseder. Yolculuğu sırasında geçtiği Yemen, Hadramut ve Mısır’ı tanıtıktan sonra 

deniz yoluyla Antalya’ya, oradan da kara yoluyla İstanbul’a ulaşması ve orada 

özellikle imparatorun Ayasofya Kilisesi’ne gidişini anlatır. İstanbul’dan sonra 

Bulgar, Macar, Hazar ve Rus ülkelerinden geçerek İsfahan’a, en sonunda Hindistan’a 

varması ile eser sona erer. 

Müneccimbaşı (Müneccimbaşı Ahmed Dede) (ö.1132/1702) 1631 tarihinde 

Selanik’te doğdu. Ailesi aslen Konya Ereğli’dendir. Selanik Mevlevihanesi şeyhi 

Mehmed Efendiye intisap etti. Fıkıh, tefsir, hadis, diğer İslami ilimlerle birlikte, 

felsefe, mantık, astronomi, astroloji, matematik derslerini çeşitli hocalardan aldı. 

1668 yılında Müneccimbaşı oldu. Bu dönemde IV. Mehmed’in musahibi oldu ve 

kendisine Biga ve Kemer-Edremit kazaları arpalık olarak verildi, derecesi de Kudüs 

payesine yükseltildi. İtibarı IV. Mehmed devrinin sonuna kadar sürdü. IV. 

Mehmed’in tahtan indirilip II.Süleyman’ın tahta çıkarılması ile görevinden azledildi. 

                                                           
8 Şeyh Murad Remzi’nin bibliyografyasında İbn Daste şeklinde geçmektedir. 
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Bunu üzerine Kahire’ye giden Ahmed Dede, daha sonra Mekke’ye geçerek buradaki 

Mevlevihanenin şeyhliğini yaptı. Mekke’de vefat etti. 

Müneccimbaşı Tarihi, bilinen diğer adı ile Câmiʻu’d-düvel, Müneccimbaşı 

Ahmed Dede’nin Arapça genel tarih eseridir. Eser, yaratılıştan 1670 tarihine kadar 

geçen olayları kapsamaktadır. Girişte zaman kavramının gerçeğine, tarih kelimesinin 

manalarına, tarih ilminin tarifine, konusuna, gayelerine ve tarihçide olması gereken 

özellikleri anlatır. Müneccimbaşı kitabında birçok tarihçinin eserinde yer almayan 

hanedanların, hatta kısa ömürlü irili-ufaklı kabilelerin tarihlerine bile yer vermiştir. 

Kitap bu ilk girişten sonra meşhur tarihçilerden bahseden bir mukaddime ile başlar. 

Ardından peygamberler tarihinden söz ederek Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e 

kadar bütün peygamberlerin hayat hikayeleri anlatılır. Hz. İsa’dan sonra ve 

İslam’dan önce Arabistan’da yaşayan Tasm, Cedis kabileleri ve Sebe Devleti’yle 

Hicaz bölgesi hakkında bilgi verilir. Kureyş kabilesinin aslı ve Mekke tarihinin 

ardından Hz. Muhammed’in doğumundan başlamak üzere onun Mekke dönemindeki 

hayatı ve mücadelesi de anlatılır. Bu arada Hz. Peygamber’in şemailinden, 

ashabından ve zevcelerinden söz edilir. İslam’ın yayıldığı bölgelerin eski tarihi 

anlatılır. Eserin tertibi karışık olup kronolojik sıra takip edilmez. Nitekim ilk ciltte 

dört halife devrinin ardından Yunanlılar, Amalika, Kıptiler, Hindular, Türk ve 

Tatarlar, Türkmen kabileleri, Çinliler, Bulgarlar, Ruslar ve Gürcüler’den bahsedilir. 

Oradan Batı’ya geçilerek Franklar, İngilizler, İspanyollar, bu arada Karadeniz, 

Akdeniz, Hint Okyanusu, Adriyatik denizi hakkında bilgi verilir. Sasaniler ve 

Mezopotamya’da eski Arap kabilelerinden sonra tekrar Batı dünyasına geçilerek 

Romalılar, Almanlar ve İspanyollar anlatılır. Selçuklular, Anadolu beylikleri, 

Osmanlı Devleti tarihi ve özellikle müellifin kendi devri olan IV. Mehmed dönemine 

dair değerli bilgiler verir. 

Abdülaziz Karaçelebi (Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi) (ö.1068/1658) 1592 

yılı sonlarına doğru Bursa’da doğdu. Köklü Osmanlı ulema ailelerinden biri olan 

Karaçelebizâdeler’e mensuptur. Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. 1624 

tarihinden sonra Yenişehir, Mekke, Edirne ve İstanbul’da kadılık görevlerinde 

bulundu. Daha sonra Anadolu ve Rumeli kazaskerliği görevlerini yerine getirdi. IV. 

Mehmed döneminde dört ay süren şeyhülislamlık görevinden sonra, yaşanan bazı 
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olaylardan dolayı Sakız’a sürgüne gönderildi. Ömrünün son altı yılını Bursa’da 

geçirdi ve burada vefat etti. 

Abdülaziz Karaçelebi tarafından kaleme alınan Ravzatü’l-ebrâri’l-mübîn bi-

vekayii selefii mâziyye ve’l-ahbâr, Hz. Âdem’den 1058 (1648) yılına kadar gelen 

olayları içine alan umumi bir tarihtir. Abdülaziz Efendi, Rumeli kazaskeri olduğu 

sırada eserini IV. Mehmed’e takdim etmiştir. 

Mustafa Âlî, (Âlî Mustafa Efendi) (ö.1008/1600), 1541 yılında Gelibolu’da 

dünyaya geldi. Medrese tahsilini gördükten sonra yazdığı şiirlerle dikkat çekince, ilk 

eseri Mihr ü Mâh’ı Şehzade Selim’e (II. Selim) sunarak şehzadenin divan katibi 

oldu. III. Murad döneminde Halep tımar defterdarlığı, Erzurum hazine defterdarlığı, 

Bağdat mal defterdarlığı, Sivas defterdarlığı ile yeniçeri katipliği ve defter emini 

görevlerini yerine getirdi. III. Mehmed döneminde ise, Amasya sancak beyliği, Rum 

defterdarlığı, Kayseri ve Cidde sancak beyliği görevlerinde bulundu. Bu görevi 

sırasında Cidde’de vefat etti. 

Mustafa Âlî’nin eseri Künhü’l-Ahbâr, yazma nüshası yaklaşık 1000 sayfa ve 

dört bölümden (rükün / erkan) meydana gelmektedir. Birinci bölüm; Hz. Adem’den 

Hz. Yusuf’a kadar olan peygamberler ve hanedanlar tarihini, ikinci bölüm; Hz. İsa ve 

Hz. Muhammed’e kadar olan peygamberler tarihini, ilk sahabilerin ve I. (VII.) 

yüzyılın önemli şahsiyetlerinin biyografilerini, on iki imamın hayatını, İran ve 

Ptoleme hanedanları tarihini, üçüncü bölüm; Emevi ve Abbasiler dahil pek çok 

müslüman hanedanın tarihini, dördüncü bölüm; başlangıçtan 1005 (1596) Eğri 

seferine kadar olan Osmanlı tarihini içine alır. Bu son bölümde devlet adamları, alim 

ve şairlerin biyografileri ile birlikte Osmanlılar’ın aslı, etnolojileri ve idarecilerinin 

durumları hakkında bilgi veren bir kısımda bulunur. Âlî’nin kaynakları ise; Kuran, 

mevcut tarihler, biyografiler, ansiklopediler, ahlak ve siyaset kitapları, 

kozmografiler, coğrafya, hukuk, edebiyat ve belagat kitapları gibi eserler ile kendi 

eserleridir. 

Şerefeddin Han Bitlîsî (Şeref Han) (ö.1012/1603-1604) Emir Şerefeddin Han 

b. Şemseddin Han 1543 tarihinde Kum yakınlarındaki Kerehrud’da dünyaya geldi. 

Bitlis’in yerel beyi iken Safevi hükümdarı I. Şah Tahmasb’a iltica eden Şemseddin 



 
 

64 
 

Bey’in oğludur. İlk eğitimini Kerehrud’daki kadılardan aldı. Dokuz yaşına 

geldiğinde ise, Safevi sarayına giderek burada üç yıl dini ilimler tahsil etti. Safevi 

hükümdarı tarafından babasının yerine göreve getirildi. II. Şah İsmâil’in hükümdar 

olmasıyla emirü’l-ümera görevi ile merkezde görev aldı. Bu dönemde, saray içi taht 

kavgalarında yer aldığına dair suçlamalar yapılınca, adamları ile birlikte Osmanlı 

Devletine iltica etti. Osmanlı Devleti, Şerefeddin Han’a Bitlis ve çevresinin idaresini 

verdi. Şerefeddin Han, idareyi oğluna devrettikten birkaç sene sonra Bitlis’te vefat 

etti. 

Şeref Han’ın III. Mehmed’e ithaf ettiği Farsça Şerefnâme adlı eseri Doğu 

Anadolu ve Batı İran’ın XVI. yüzyıl siyasal, sosyal, dini ve kültürel tarihi için en 

önemli kaynaklardan biridir. Sade bir dille kaleme alınan eser bir mukaddime, dört 

bölüm ve bir hatimeden oluşmaktadır. Mukaddimede, Kürt boylarının nesepleri 

anlatıldıktan sonra birinci ciltte Kürt boyları ve yerel hakimlerinin tarihine, bu arada 

Şeref Han’ın kendi biyografisine, ikinci ciltte 689’dan (1290) itibaren 1005 (1597) 

yılına kadar Osmanlı sultanları ile onlara çağdaş olan İran ve Turan hükümdarlarının 

tarihine yer verilmiştir. Şerefnâme, Kürt boylarının siyasi tarihine ışık tuttuğu gibi, 

kabile yapıları ve boylar arasındaki ilişkileri de açıklamaktadır. 

Hâfız İbn Hacer, İbn Hacer el-Askalânî (ö.852/1449) 1372’de eski Mısır’da 

doğdu. Adı veya lakabı Hacer olan yedinci dedesine nisbetle İbn Hacer diye meşhur 

oldu. Ebü’l-Fazl künyesiyle ve ailesinin memleketi olan Filistin’deki Askalan şehrine 

nisbetle Askalânî, soyunun dayandığı Kinane’ye nisbetle Kinânî olarak anıldı. 

Askalânî, hadis, fıkıh, fıkıh usulü, Arap dili ve edebiyatı, tefsir, Kuran ilimleri, lügat, 

akaid, tarih alanlarında küçük yaşlardan itibaren eğitim almaya başladı. İskenderiye, 

Yemen, Zebid, Aden, Hicaz, Dımaşk, Gazze, Kudüs gibi şehirlere ilmi seyahatler 

yaptı. Bu şehirlerde birçok hocadan dersler aldı. Şeyhuniyye, Mahmudiyye, İbn 

Tolon vb. medreselerde hadis, fıkıh ve tefsir dersleri verdi. Darüladl’de Şafiî 

mezhebine göre fetva verme görevini yerine getirdi. Mısır Meliki Melikü’l-Eşref 

Seyfeddin Baybars’ın ısrarlı teklifi üzerine Mısır başkadılığı görevini yaptı. Ezher, 

Amr b. As, Kalʻa gibi camilerde hatiplik görevinde bulundu. 1449’da Kahire’de 

vefat etti. Askalânî eğitim aldığı bütün alanlarda birçok eser kaleme aldı. Eserleri, 



 
 

65 
 

ed-Dürerü’l-kâmine fî aʻyâni’l-mi’eti’s-sâmine ve İnbâ’ü’l-ġumr bi-ebnâ’i’l-

umr’dur. 

ed-Dürerü’l-kâmine fî aʻyâni’l-mi’eti’s-sâmine, 701-800 (1302-1398) yılları 

arasında vefat eden 4500 kişinin biyografisini içine alan eserdir. 

İnbâ’ü’l-ġumr bi-ebnâ’i’l-umr, İbn Hacer’in doğduğu tarihten (773/1372) 

850’ye (1446) kadar meydana gelen ve çoğu kendisi tarafından gözlemlenen 

gelişmeleri, çeşitli kuruluş ve vakıflara dair bilgileri genellikle yıl, ay ve gün 

sırasıyla ele alır. Ayrıca o tarihlerde vefat eden İslam aleminin tanınmış 

şahsiyetlerinin biyografilerini içerir. Eserin diğer bir özelliği, Mısır tarihi hakkında 

kaynak olmasıdır. 

Abdülkadir Temîmî
9
 (ö.1010/1601), 1543 yılı başlarında Gazze’de doğdu. 

Temîm ed-Dârî’nin soyundan geldiği için Temîmîzâde diye tanınmıştır. Kahire’ye 

giderek çeşitli alimlerden ders aldı. Şafii mezhebine mensupken Hanefiliği 

benimsedi. Tahsilini tamamladıktan sonra Eşrefiyye ve Şeyhuniyye gibi 

medreselerde müderrislik yaptı. III. Murad’ın tahta geçmesinin (982/1574) ardından 

İstanbul’a giderek bazı kitaplarını sultanın hocası Hoca Sadeddin Efendi’ye takdim 

etti, bu sebeple Mısır’da kadılık görevine tayin edildi. Füve ve Konya’da da kadılık 

görevinde bulundu. Kahire’de vefat etti. Eserinin adı, Muhtasarü’t-tabakatü’s-

seniyye’dir.  

Muhtasarü’t-tabakatü’s-seniyye’nin tam adı et-Tabakatü’s-seniyye fi  

teracimi’l-Hanefiyye’dir. Temîmî, eş-Şeka’iku’n-nuʻmâniyye’de yer alan alimlere 

kendi zamanına kadar yaşayan ulemayı da ekleyerek biyografi sayısını 2523’e 

yükseltmiştir. Müellif, III. Murad’a ithaf ettiği eserin mukaddimesinde, sultana 

övgülerini dile getirdikten sonra tarih ilmine ve tarih yazımına, kitapta izlediği 

yönteme ve kullandığı terimlere dair bilgi verir. Ardından kısaca Hz. Peygamber’in 

hayatını anlatır. Ebû Hanife’nin biyografisini ve menakıbını genişçe ele aldıktan 

sonra, alfabetik sıraya göre başlangıçtan kendi zamanına kadar yaşamış Hanefi 

                                                           
9 Şeyh Murad’ın kaynakçasında Abdülkadir Teymî şeklinde geçmektedir. 
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alimlerinin biyografilerini yazar. Eserin sonunda künye, lakap ve nisbeleriyle 

tanınanlar zikredilir. 

Kâtib Çelebi, (ö.1067/1657) 1609’da İstanbul’da doğdu. Hayatına dair 

bilgiler kaleme aldığı otobiyografilerine ve bazı eserlerindeki kısa notlara dayanır. 

Asıl adı Mustafa, Ulema arasında Kâtib Çelebi, Dîvân-ı Hümâyun mensupları 

arasında Hacı Halîfe diye tanınır. Kâtib Çelebi beş yaşında iken babasının ilme olan 

ilgisi sayesinde çeşitli hocalardan dini bilgileri, dil bilgisi, yazı dersleri aldı ve 

Kuran’ı kısmen ezberledi. Kâtib Çelebi on dört yaşında babasının yanında Dîvân-ı 

Hümâyun kalemlerinden Anadolu Muhasebeciliği Kalemi’ne girerek burada hesap 

kaidelerini, erkam ve siyakat yazısını öğrendi. On beş yaşında iken Tercan ve Bağdat 

seferlerine babası ile katıldı. Süvari Mukabelesi Kalemi görevine tayin oldu. 

Erzurum, Hemedan ve Bağdat seferlerinde bulundu. 1633-1634 yılları arasında ilk 

şark seferine gitti. 1635 yılında IV. Murad’ın Revan seferine katıldı. Bu seferden 

sonra sadece ilmi çalışmalarına yoğunlaştı. Tarih ve biyografi eserlerinin birçoğunu 

okuyan Çelebi, bu sahada eserler verdi. Tarih eserlerinde seferler sırasındaki 

gözlemlerini ve tecrübelerini anlattı. İstanbul’da vefat etti. 

Keşfü’z-zunûn, Kâtib Çelebi’nin Arapça yazdığı kapsamlı bibliyografya ve 

ilimler ansiklopedisi mahiyetindeki eseridir. Alfabetik sıraya göre düzenlenmiş olan 

eserin ismi Keşfü’z-zunûn an esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn’dur. Keşfü’z-zunûn’un telifi 

yirmi yıl sürmüştür. Eser genel olarak Arapça literatürü ihtiva etmekle birlikte Farsça 

ve Türkçe çalışmaları da içermektedir. Eser; kitaplar, ilimlerin sayımı ve taksimi 

konularını ele almaktadır. Kâtib Çelebi, mukaddimesinde bilginin tanımı, ilimlerin 

İslam dünyasında ortaya çıkışı ve gelişmesi, ilimlerin alanları ile sınırları ve 

medeniyetle olan ilişkileri, kitap telif biçimleri ve şerh geleneğinin çeşitli tarzları gibi 

konuları işlemiştir. Çelebi, eser ve müellifler hakkında incelediği kitaplar dışında 

tarih ve tabakat literatüründen de faydalanmıştır. 

Şeyh Ahmed b. Arabşah, (İbn Arabşah, Şehâbeddin) (ö.854/1286) 1389 

yılında Dımaşk’ta doğdu. Henüz çocuk yaşlarında ayrıldığı ülkesine yıllar sonra bir 

yabancı gibi döndüğü için “Acemî”, Çelebi Sultan Mehmed zamanında Edirne’de 

Osmanlı Devleti’nin hizmetinde bulunduğundan dolayı “Rûmî” nisbeleriyle de anılır. 
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Timur, Yakındoğu seferinde zaptettiği şehirlerin alim ve sanatkarlarını devlet 

merkezi Semerkant’ta toplarken İbn Arabşah’ı da ailesiyle birlikte oraya gönderdi . 

Dönemin önemli bir kültür merkezi olan Semerkant’a on iki yaşında giden İbn 

Arabşah, Türkçe ve Farsça öğrendiği gibi devrin en meşhur ulema çevresinde 

yetişme imkanı buldu. İlmi seyahatlere çıkan Arabşah, Moğolistan ve Çin sınırına 

kadar gitti. Daha sonra Harizm, Altın Orda Hanlığının merkezi Saray ve Astrahan’a, 

Kırım ve Edirne’ye gitti. İbn Arabşah, sarf, nahiv, hadis, kıraat, fıkıh, usul, meani 

derslerini aldı. Felsefe ile ilgilendi. Çelebi Sultan Mehmed’in sır katibi ve 

şehzadelerinin hocalık görevini yerine getirdi. Dîvânı-Hümâyunda da görevlendirildi. 

Çelebi Mehmed vefat edince Dımaşk’a geri döndü. Kahire’ye yerleşerek dönemin 

Memlük sultanı el-Melikü’z-Zâhir Seyfeddin Çakmak’ın yakın adamlarından biri 

oldu ve onun adına birkaç kitap yazdı. Kahire’de vefat etti. 

İbn Arabşah’ın Arapça kaleme aldığı eserin tam adı, Acâibü’l-makdûr fî 

nevâibi (ahbâri) Tîmûr’dur. Eserde Timur’un faaliyetleri ve ölümünden sonraki 

dönem hakkında bilgi verilmektedir. Eserde kısa bir girişten sonra Timur’un adı, 

soyu, çeşitli ülkeleri istilası ve sebepleri, hükümdarın hayatı ve sırasıyla seferleri 

anlatılarak, ele geçirdiği şehirlerde yaptığı yağma ve katliamlar acı bir dille tasvir 

edilmektedir. Ayrıca eserde, Timur’un 1405 yılında Otrar’da ölümünden, 1409 

tarihine kadar geçen olaylar aktarılmaktadır. Timur’un vücut yapısı ile seciyesinin, 

düşüncelerinin ve bazı özelliklerinin de anlatıldığı eserde sarayları, hanımları, 

çocukları, divan mensupları ve askerleri ile Semerkant’ta yaşayan alimler, şeyhler, 

tabipler, hattatlar, müneccimler, satranç ustaları, çalgıcılar ve nakkaşlar hakkında da 

bilgiler bulunmaktadır. 

Ebü’l-Ferec el-Malatî (İbnü’l-İbrî) (ö.685/1286), 1225 tarihinde Malatya’da 

doğdu. Babası Malatya yakınlarındaki İbra köyündendir. Bu sebeple veya aslen 

yahudi olmasından dolayı İbnü’l-İbrî (İbrâlı’nın oğlu-İbrânî’nin oğlu) lakabıyla 

tanınır. Süryaniler kendisine Bar İbrâyâ, Batılılar ise Barhebraeus derler. 

Kaynaklarda Ebü’l-Ferec künyesini ve Cemâleddin lakabını niçin aldığına dair bilgi 

bulunmamaktadır. İbnü’l-İbrî, İbranice, Süryanice, Grekçe ve Arapça öğrendi. Daha 

sonra felsefe ve ilahiyat okudu. Babasından ve devrin diğer tabiplerinden tıp 

öğrenimi gördü. 1246’da Yakubi patriği II. Ignatius tarafından Malatya civarındaki 
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Cubas (Gabos) Yakubi piskoposluğuna tayin edildi ve Grigorius adını aldı. Bundan 

sonra farklı piskoposluk görevlerinde bulundu. İbnü’l-İbrî, “Tikit ve şark mefriyanı” 

unvanıyla Irak, İran, Azerbaycan gibi eski Sasani topraklarında yaşayan Yakubi 

hıristiyanlarının, Antakya patriğinden sonra en yüksek rütbeli din adamı görevine 

getirildi. “Eminü’l-ketebeti’l-Yeakıbe” diye anılan İbnü’l-İbrî Meraga’da öldü. 

Muhtasaru târîhi’d-düvel (Târîhu muhtasari’d-düvel), Ebü’l-Ferec el-

Malatî’nin Süryanice umumi tarihinin, bizzat kendisi tarafından yapılan Arapça 

muhtasarıdır. Eser, on devlet tarihini; Hz. Adem’den Hz. Musa’ya kadar atalar 

devleti, İsrailoğulları’nın hakimler devleti, İsrailoğulları’nın hükümdarlar devleti, 

Keldaniler, İran hükümdarları, Yunanlılar, Romalılar, Bizanslılar, müslüman Arap 

hükümdarları, Moğol hükümdarlarını ele almaktadır. Ayrıca kitaba Süryanice umumi 

tarihte bulunmayan bazı bilgiler ilave etmiştir. Eser, alim ve tabiplerin biyografilerini 

de içermektedir. İbnü’l-İbrî bu bilgileri çeşitli müslüman müelliflerin kitaplarından 

almış, bu arada esere kısa bir İncil tarihi de eklemiştir. 

İbn Battûta el-Mağribî (ö.770/1368-1369), 1304 yılında Fas’ın Tanca 

şehrinde doğmuştur. Türkler’in, Moğollar’ın, Maldivliler’in hükümdarlarıyla tanışan 

İbn Battûta birçok ülkede kadılık makamına getirilmiş, Farsça ve Türkçe bilmesi ve 

yolculuklarında çeşitli siyasi tecrübeler kazanması dolayısıyla kendisine bazı 

diplomatik görevler verilmiştir. İbn Battûta’nın hayatı ve şahsiyetine dair bilgiler 

seyahatnamesinde yer almaktadır. İbn Battûta, Tanca’dan hac niyetiyle yola 

çıktığında henüz yirmi iki yaşındaydı. Kuzey Afrika sahillerini takip ederek 

İskenderiye’ye vardı. Bu yolculuktan sonra Hint, Sind ve Çin gibi doğu 

memleketlerini görmek isteyen İbn Battûta, İskenderiye’den Kahire’ye, oradan 

Yukarı Mısır’a ve Suriye’ye doğru yola çıktı. Kudüs, Antakya gibi şehirleri 

dolaştıktan sonra Dımaşk’a varıp ramazanı burada geçirdi. Değerli hocalardan ve 

aralarında iki de kadın muhaddisin bulunduğu on dört alimden umumi icazet aldı. İbn 

Battûta Dımaşk’tan hareket eden kafileyle Hicaz’a gitti ve ilk haccını ifa etti. 

Mekke’den Irak’a yönelerek Bağdat, Basra yoluyla İsfahan’a vardı. Şeyh Kutbeddin 

Muhammed er-Recâ’nın elinden tarikat tacı giydikten sonra Şiraz’a geçti ve orada 

Şeyh Mecdüddin İsmâil b. Muhammed’in derslerine devam etti. İran’ın ardından 

Kuzey Irak’ı gezerek Bağdat’a döndü. 1330 yılında Cidde’den Kızıldeniz’e açılan 
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seyyah, Yemen’in çeşitli şehirlerini dolaşarak Aden Limanı üzerinden Doğu Afrika 

sahilleri gezisine başladı. İran ve Anadolu’yu gezdikten sonra, Karadeniz’in 

kuzeyindeki Deşt-i Kıpçak’a giderek Sultan Muhammed Özbek Han ile görüştü. Bu 

arada İstanbul’a gelen seyyah İmparator III. Andronikos Palaiologos ile görüşerek, 

İstanbul’dan tekrar Deşt-Kıpçak’a döndü. Özbek Han’ın emri ile elçi olarak Çin’e 

doğru yola çıktı. Harizm, Herat gibi şehirler üzerinden Hindukuş dağlarına, oradan 

da Gazne-Kabil yoluyla İndus vadisine gitti. Delhi’de yedi sene kadılık görevinde 

bulundu. Buradan Kaliküt yoluyla Maldivler’e gitti ve burada kaldığı bir buçuk 

senelik süreç içerisinde kadılık yaptı. Seylan adası, Bangladeş ile Cava, Sumatra 

Adaları’na oradan da elçilik görevini yerine getirmek için Çin’e geçti. Çin’den 

ayrıldıktan sonra, aynı yol üzerinden Mısır ve Hicaz’a giderek altıncı hac vazifesini 

yerine getirdi. Doğudan döndükten sonra Fas’ta bir süre kalan İbn Battûta Endülüs’e 

geçerek Gırnata’ya (Granada) vardı, aynı yoldan geri dönerek Merakeş’e geçti. 

Tekrar seyahat arzusuyla yollara düşen seyyah Mali’ye yönelerek Büyük Sahra’yı 

geçti. Bu seyahati, İç Batı Afrika hakkında değerli bilgiler verir. İbn Battûta, Marko 

Polo ile birlikte Ortaçağ’ın en büyük iki seyyahından biridir. Ancak İbn Battûta’nın 

daha geniş bir alanı gezmesi, üç kıtada en önemli kültür merkezlerine ulaşması onun, 

Marko Polo’yu geride bırakmasını sağlamıştır. Eserinin adı Tuhfetü’n-nüzzâr’dır. 

Tuhfetü’n-nüzzâr, müellif tarafından Tuhfetü’n-nüzzâr fî garâ’ibi’l-emsâr ve 

acâ’ibi’l-esfâr diye adlandırılan ve literatürde Rihletü İbn Battûta adıyla bilinen 

eser, seyyahın kısa aralıklarla yirmi sekiz yılı aşkın gezilerini, katip İbn Cüzey el-

Kelbî’ye ham metin olarak aktarması ve onun da bazen ihtisar edip, bazen küçük 

ilavelerde bulunmasıyla meydana gelmiştir. Eserin mukaddimesi İbn Cüzey el-Kelbî 

tarafından yazılmıştır. Kitabın dili genelde sadedir; ancak üç farklı anlatım tarzını 

içermektedir. Sosyal hayat, sosyal statüler, çeşitli milletlerin giyim kuşamı, adetleri, 

inançları ve töreleri hakkında çok zengin malzeme ihtiva eder. Bu yönüyle de er-

Rihle antropoloji açısından değerli bir kaynaktır. İbn Battûta, ekonomi ve hukuki 

uygulamalarla birlikte gezdiği ülkelerin coğrafyası hakkında da ayrıntılı bilgiler 

verir, fakat klasik bir coğrafyacı olmadığı için mesafeleri belirtmeyerek, sadece 

yolculuğunun kaç gün tuttuğunu kaydeder. Bulunduğu ülkelerin tarihi ve komşuları 

ile ilişkileri gibi konulara eserinde yer verir. Avrupa hariç neredeyse eski dünyanın 



 
 

70 
 

tamamını gezen İbn Battûta, dolaştığı ülkelerin çoğunda Türkler’in ve Moğollar’ın 

hakim olması sebebiyle, Türkler ve Moğollar’a dair verdiği bilgiler açısından da 

önemli bir eser kaleme almıştır. Ayrıca er-Rihle’de, Anadolu’nun o günkü durumu 

hakkında ayrıntılı bilgi vardır. Eser, beylikler ve bu beylikler arasındaki iç 

karışıklıkları, bazı şehirlerin stratejik önemi, Anadolu’daki mezheplerin durumu vb. 

konularda değerli bilgiler vermektedir. Eseri inceleyen araştırmacılar, şarihler ve 

mütercimler, er-Rihle’nin bazı bölümlerinde tarihi kopuklukların bulunması, 

birtakım olayların tasvirinde abartılı ifadelere yer vermesi, bazı şehirleri anlatırken 

pek çok seyyahın temas ettiği hususlara yer vermemesi ile birlikte hayal ürünü 

olduğu söylenen bazı yer ve kişi isimleri ile olayları içerdiği iddiasıyla 

eleştirmişlerdir. Seyahatname, bazı devlet ve müesseselerin karanlık kalan yönlerini 

aydınlatma hususunda önem taşımakla beraber, müellifin yaptığı birtakım isim 

karışıklıkları vb. durumlar nedeni ile tarih açısından bütünüyle güvenilir bir kaynak 

değildir. Eserin bazı bölümlerine ise daha ciddi itirazlar yöneltilmiştir. Hatta eserin 

intihal özelliği taşıdığı gibi iddialar bulunmaktadır. İbn Battûta eserinde alıntıları 

belirttikten sonra kendi eklemelerini de eserine aktardığı için bu iddia asılsız 

görünmektedir. Eser, çeşitli dillere tercüme edilmiştir. 

Fîrûzâbâdî (ö.817/1415), 1329 tarihinde İran’da Şiraz’a bağlı Kazerun 

kasabasında doğdu. Şîrâzî nisbesiyle de anılır. Babasının dil ve edebiyat alimi olduğu 

bilinmekte, ailesi hakkında başka bilgi bulunmamaktadır. İlk tahsilini Kazerun’da 

babasının yanında yapan Fîrûzâbâdî yedi yaşında iken Kuran’ı ezberledi, sekiz 

yaşında Şiraz’a gitti. Burada babasından ve farklı alimlerden dil ve edebiyat dersi 

aldı. Şam, Bağdat, Kahire gibi şehirlerde, değerli hocalardan birçok hadis kitabı 

okuyarak rivayet izni aldı. Mısır Sultanı el-Melikü’l-Eşref er-Resûlî İsmâil b. Abbas, 

ona ikramlarda bulundu. Mısır Sultanı, Fîrûzâbâdî’yi ilk önce Zebid daha sonra 

Yemen’de kadılık görevine tayin etti. Ömrünün sonuna kadar da bu görevini yerine 

getirdi. Bu arada talebe okutan Fîrûzâbâdî, Mekke’de el-Melikü’l-Eşref adına bir 

medrese yaptırdı ve talebe okuttu. Fîrûzâbâdî, seyahatlerinde bir taraftan ilim 

adamlarıyla fikir alışverişinde bulunurken, diğer taraftan devlet adamları katında 

büyük itibar gördü. Nitekim Bağdat hâkimi İbn Üveys, Azerbaycan Hükümdarı Şah 

Şücâʻ, Mısır Sultanı Eşref, Şiraz’da Türk Hükümdarı Timur, Delhi Hükümdarı 
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Alâeddin I. İskender Şah ve Bursa’da Osmanlı Sultanı I. Bayezid tarafından büyük 

ilgiyle karşılanmıştır. Fîrûzâbâdî, 1415 tarihinde Zebid’de vefat etti. 

Fîrûzâbâdî’nin eseri el-Kamûsü’l-muhît’tin, tam adı el-Kamusü’l-muhit  ve’l-

kabesü’l-vasîtu el-câmiʻ limâ zehebe min lugati’l-Arab şemâtît’tir. İki cilttik bir 

eserdir. Kamûs (okyanus) kelimesi eserin şöhret bulmasından sonra “sözlük” 

anlamında da kullanılır olmuştur. Fîrûzâbâdî, eserine bu adı vermekle Arap dilinin 

bütün kelimelerini kapsadığını iddia etmişse de Cevherî’nin es-Sıhâh’ında yer alan 

40.000 kelimeye 20.000 daha ekleyerek kelime sayısını 60.000’e çıkarmakla birlikte 

daha önce yazılan 80.000 kelimelik Lisânü’l-Arab’ın gerisinde kalmıştır.  el-

Kamûsü’l-muhît’te kelimeler Cevherî ekolüne göre dizilmiştir. Bu sistemde son harfi 

aynı olan kelimeler bir araya toplanır. Kelime köklerinin esas alındığı dizimde kökün 

son harfi “bab”, ilk harfi ise “fasıl” adıyla ve alfabetik sıraya göre dizilir. Ortada 

kalan harfler de alfabetik sırayı takip eder. Türemiş kelimeler ilgili köklerin altında 

açıklanır. Fîrûzâbâdî, Arap sözlükçülüğünde ilk defa bazı kısaltmalar kullanmıştır. 

el-Kamûsü’l-muhît, çok beğenilip kullanılmış olmakla birlikte mukaddimede 

açıklanan ilkelere tam uyulmaması, iç düzeninde belli bir sistemin bulunmaması, 

bazen tanımların anlaşılamayacak derecede kısa ve muğlak olması, birçok durumda 

kelimenin eş anlamlısının veya karşıtının zikredilmesiyle yetinilmesi, sözlükle 

doğrudan ilgili olmayan tıbbi bilgilere ve özel isim açıklamalarına yer verilmesi, es-

Sıhâh üzerine yapılan ilavelerde garib, müvelled ve zayıf kelimelerin sıhhat 

derecelerine işaret edilmemesi ve es-Sıhah’a yönelttiği eleştirilerde Fîrûzâbâdî’nin 

de hataya düşmesi gibi sebeplerden dolayı eleştirilmiştir. Birçok baskısı yapılan el-

Kamûsü’l-muhît üzerine şerh, haşiye, ihtisar, ikmal (müstedrek), tenkit ve tercüme 

türü birçok çalışma yapılmıştır. 

Seyyid Murtaza ez-Zebîdî (Muhammed Murtaza ez-Zebîdî) (ö.1205/1791), 

1732 yılında Hindistan’ın kuzeyinde Bilgram kasabasında doğdu. Kendisi verdiği 

icazetnamelerde şeceresini Hz. Ali’ye kadar sayar ve nesebini Hz. Hüseyin’in torunu 

Zeyd b. Ali Zeynelâbidîn’e ulaştırır. Hüseynî, Alevî, Zeydî, Vâsıtî, Vefâiyye 

tarikatına bağlılığından dolayı Vefâî nisbeleri ve seyyid, şerif sıfatlarıyla anılır. Övgü 

ve takdir ifade eden Ebü’l-Feyz, Ebü’l-Vakt, Ebü’l-Cûd, Ebü’l-Eşbâl künyeleriyle de 
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tanınır. Zebîdî’nin hayatı Hindistan, Yemen (Zebid) ve Mısır olmak üzere üç devreye 

ayrılır. On altı yaşına kadar yaşadığı Hindistan’da ilk bilgilerini Bilgram’da aldı, 

daha sonra Hindistan’ın çeşitli şehirlerinde farklı hocalardan hadis tahsil etti. 

1749’da Hanefi mezhebinin önemli merkezlerinden olan Yemen’in Zebid şehrine 

gitti. Burada yaklaşık beş yıl kalarak birçok hocadan ders aldı. Fıkıh tahsil etmek 

amacıyla Taif’e gitti. Taif’te bulunan mutasavvıf Seyyid Abdurrahman b. Mustafa el-

Ayderûs’a bağlanarak kendisinden icazet aldı ve tarikat hırkasını onun elinden giydi. 

Ayderûs, Zebîdî’ye ilmi hayatın daha canlı olduğu Mısır’a gitmesini tavsiye etti. 

Hayatının otuz sekiz yılını geçireceği Kahire’de Maliki, Şafii, Hanefi fakihleri ve 

hadis ulemasının ders halkalarına devam etti. Kısa zamanda fazileti, ilmi, hıfzı ve 

rivayetiyle tanınarak hocalarından icazetler aldı. Mısır’da birçok şehri dolaşıp ilim ve 

tasavvuf erbabından faydalandı. Kahire’de hadis ve imla dersleri verdi. Zebîdî, 

Kahire’de vebadan öldü. 

Tâcü’l-arûs min cevâhiri’l-Kamûs, Zebîdî’nin şöhretini sağlayan en önemli 

eseridir. Fîrûzâbâdî’nin el-Kamûsü’l-muhit’in şerhi yanında ikmal, tashih ve tenkidi 

mahiyetindeki eser 120.000 maddelik hacmiyle zamanımıza ulaştığı bilinen en büyük 

Arapça sözlüktür. On dört seneyi aşkın bir sürede biten eserin girişinde belirtildiği 

üzere sözlük; başta Lisânü’l-Arab olmak üzere lugat, nahiv, sarf, emsal, tarih, 

tabakat, ensab, edebiyat, Kur’an ilimleri, coğrafya, hayvanat, nebatat, tıp ve siyaset 

alanlarında 120 kaynaktan yapılmış derleme ve seçmelerle meydana getirilmiştir. 

Eserin mukaddimesinde sözlük biliminin temel kavram ve konuları on başlık altında 

ele alınmıştır. Aynı zamanda bir genel ansiklopedi niteliği taşıyan eserde sözlük 

bilgilerinin dışında müellifin kişisel gözlemlerine dayanan Mısır şehir, kasaba ve köy 

adları, yer adlarına ilişkin izahlar, hadis ve fıkıh alimleri, ünlü kişiler ve özel 

isimlerle ilgili kısa bilgiler, bilimsel terimler, zooloji, botanik ve tıbba dair önemli 

açıklamalar, garib, müvelled, dahil, vb. kelimeler ile mecazi manalar, etimolojik 

açıklamalar yer alır. 

Âsım Efendi, (Mütercim Âsım Efendi) (ö.1235/1819) 1755 tarihinde Antep’te 

dünyaya geldi. Semerkantlı Şeyh Osman’ın soyundan gelen şair Husûlî Efendi’nin 

torunu ve Antep’in tanınmış alim ve şairlerinden Antep Şerʻiyye Mahkemesi 
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başkatibi Mehmed Cenânî Efendi’nin oğludur. Ahmed Âsım Antep’te iyi bir eğitim 

gördü, Arapça, hat ve dini ilimleri tahsil etti. Şiir ve edebiyatı babasından ve 

dönemin hocalarından aldı. Antep Mahkemesi Kalemi’ne devam ettiği sırada bir 

taraftan da tanınmış alim ve şairlerin meclislerinde bulundu. İstanbul’a yerleştikten 

sonra, Tibyân-ı Nâfi‘ der Terceme-i Burhân-ı Katı‘ adlı eseri tercüme ederek III. 

Selim’e sundu. Padişah bunun üzerine Âsım Efendi’yi “Sefaret, Vekayiʻ tahriri ve 

nâmenüvislik” görevine tayin etti. Burhân-i Katı‘ Tercümesi onun ilim dünyasında 

tanınmasını sağladı. Molla Gürani Mescidi’nde ders okuttu. 1807 yılında getirildiği 

vakanüvislik görevini ölünceye kadar sürdürdü. Süleymaniye müderrisliğinin 

ardından Selanik kadılığı görevini yerine getirdi. Selanik’ten döndükten sonra 

İstanbul’da vebadan öldü. Tibyân-ı Nâfi‘ der Terceme-i Burhân-ı Katı‘ ve el-

Okyânûsü’l-basît fî tercemeti’l-Kamûsi’l-muhît önemli iki eseridir. 

Âsım Efendi’nin eseri, Burhân-i Katı‘ Tercümesi’nin tam ismi, Tibyân-ı Nâfi‘ 

der Terceme-i Burhân-ı Katı‘ dır. Muhammed Hüseyin b. Halef-i Tebrîzî tarafından 

yazılan Farsça sözlüğün tercümesidir. Âsım Efendi eserinin ismini önsözünde 

Kamûsü’l-Acem olduğunu belirtmiş fakat eser Burhân-i Katı‘ Tercümesi ismiyle 

anılmıştır. Bu sözlükte Farsça kelimelerle birlikte astronomi, astroloji, felsefe, 

tasavvuf ve hendese gibi ilimlere dair bilgiler bulunur. Âsım Efendi Farsça sözlüğü 

tercüme ederken otuzdan fazla sözlükten faydalanarak, eseri farklı bir düzende 

kaleme almıştır. 

Kamûs Tercümesi’nin tam adı, el-Okyânûsü’l-basît fî tercemeti’l-Kamûsi’l-

muhît’tir. Fîrûzâbâdî’nin el-Kamûsü’l-muhît adlı Arapça sözlüğünün Türkçe’ye 

tercümesidir. Beş yılda tamamlanan eser, 1814’te II. Mahmud’a takdim edilmiş ve 

hemen basılması için ferman çıkmıştır. Âsım Efendi, el-Kamûs’u çevirirken Murtaza 

ez-Zebîdî’nin Tâcü’l-arûs adlı şerhinden de faydalanmış, ayet, hadis ve şiir örnekleri 

vermiş, ayrıca el-Muhkem, el-Ubâb gibi kaynaklardan yeni kelimeler ve anlamlar 

eklemiştir. Âsım Efendi, tercümesinde Arapça kelimelere Türkçe karşılığı için titiz 

bir çalışma yapmış, sonuçta eser Türkçe’nin de zengin bir sözlüğü niteliğini 

kazanmıştır. 
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Nikolay Mihayloviç Karamzin (1766-1826), Rus yazar, yayımcı ve 

tarihçisidir. İlk eserlerinde Rousseau’nun etkisinde kalır. Batıya yaptığı bir 

seyahatten sonra Bir Rus Gezgininin Mektupları, Zavallı Liza ve Yuliva eserleriyle 

Rus edebiyatına duygusalcılığı getirir. Karamzin, Rusya’nın ilk profesyonel 

yazarıdır, dilin gelişmesi ve edebiyat çevresinin evriminde büyük payı vardır. Birçok 

edebiyat dergisi yayınlamıştır. 1803 tarihinde çarın vakanüvisliğine getirilmiştir. 

Rus İmparatorluğu Tarihi, Karamzin’in çarın vakanüvislik görevine 

getirilmesinden ölümüne kadar yazmaya devam ettiği on iki ciltlik eseridir. Ruslara 

ülkelerinin özgün yanlarının açıklandığı ve Rusya’da tarih alanında yayımlanan ilk 

eserdir. 

Şemseddin ed-Dımaşkî (Şeyhürrabve, Dımaşkî) (ö.727/1327[?]), 1256’da 

Dımaşk’ta doğdu. Sûfî, Şeyhu Hittîn ve Şeyhürrabve unvanlarıyla tanınır. Çeşitli ilim 

dallarında eğitim aldı. Dımaşkî, Dımaşk naibi Efrem tarafından Rabve köyüne şeyh 

tayin edildi. Burada imam ve şeyh olarak hizmet etti. Hayatının sonuna doğru 

Safed’e gitti ve orada vefat etti. 

Nuhbetü’d-dehr fî acâibi’l-ber ve’l-bahr, Dımaşkî’nin kozmografya ve 

coğrafya sahasında yazdığı en meşhur eseridir. Jeoloji ve minerolojiden tabii ve 

tarihi olaylara, sanatlara kadar çok geniş bir muhtevaya sahiptir. Eser, dokuz kısım 

ve yetmiş beş bölümden meydana gelir. Dımaşkî bu kitabını yazarken el-Mecistî’den 

ve yanlışlıkla Aristo’ya mal edilen Kitâbü’l-Ahcâr ile Mesʻûdî, Belhî, Bekrî, İdrîsî, 

İbn Vahşiyye, İzzeddin İbnü’l-Esîr ve Mecdüddin İbnü’l-Esîr’in eserlerinden 

faydalanmıştır. 

İbnü’l-Fakîh el-Hemedânî (ö. 3.-4./9.-10.), nisbesi ile birlikte kitabında 

Hemedan’a dair ayrıntılı bilgi vermesi Hemedan’da doğduğu görüşünü destekle-

mektedir. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemekte, ancak rivayette bulunduğu 

alimlerin yaşadıkları dönemler göz önüne alındığında 869-942 veya 845-930 yılları 

arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. 



 
 

75 
 

İbnü’l-Fakîh’in günümüze ulaşan tek eseri Kitâbü (Ahbâri)’l-Büldân’dır.  

Eserin ismi, bazı yazma nüshalarında Ahbârü’l-Büldân şeklinde geçmekle birlikte, 

tahkikli neşrini yapan Yûsuf el-Hâdî’ye göre ismi Kitâbü’l-Büldân’dır. İbnü’l-Fakih 

eserine kozmografik bir girişle başlamakta ve Arap yarımadası, Mısır, Mağrib, 

Suriye, Filistin, Anadolu, Irak, İran, Azerbaycan, İrminiye, Maveraünnehir, 

Türkistan ve Yedisu bölgeleri hakkında coğrafi, edebi, efsanevi bilgiler verdikten 

sonra, Türkler’in içtimai hayatına, adet ve geleneklerine dair önemli açıklamalar 

yapmaktadır. Müellifin yoğunlaştığı konular özellikle fetihler, şehirlerin kuruluşu ve 

vergilerdir. Kitapta yazılı kaynakların yanı sıra pek çok şifahi rivayete de yer 

vermiştir. 

İbn Havkal, doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemektedir. 937’de 

Bağdat’ta gördüğü bir olayı daha sonra anlatacak kadar hatırlaması ve 932 

Medain’de şahit olduğu bir konuşmayı nakletmesi bu tarihten önce doğduğunu 

göstermektedir. Aslen Nusaybinlidir; çocukluğunu ve gençliğini Nusaybin, Musul ve 

Bağdat’ta geçirmiş, öğrenimini bu şehirlerde tamamlamıştır. Hayatı hakkındaki 

bilgiler Sûretü’l-arz (el-Mesâlik ve’l-memâlik) adlı eserinden elde edilmektedir. 

Gençliğinde Bağdat’ta ticaretle uğraşmış, çeşitli ülkelerden gelen tüccarlarla konuşup 

gezdikleri bölgeler hakkında bilgiler almıştır. Bu bilgilerini arttırmak için ticaret 

kervanlarına katılarak İslam coğrafyasını dolaşmıştır. İbn Havkal, Bağdat’tan hareket 

ederek önce Arap yarımadasının çeşitli bölgelerini, Kuzey Afrika, İspanya ve Büyük 

Sahra’nın güney kısımlarını, Mısır, Doğu Anadolu, Azerbeycan, İran, Horasan, Batı 

Türkistan ve Sicilya’yı gezmiştir. 

İbn Havkal’ın eseri, el-Mesâlik ve’l-memâlik, asıl adı Sûretü’l-arz’dır. İbn 

Havkal çalışmasını hocası Ebû Zeyd el-Belhî’nin Suverü’l-ekalîm adlı eserini esas 

alarak kaleme almıştır. Belhî ekolüne göre yazılan eser, İslam coğrafya kitabı 

özelliğindedir. Eser kısa bir takdimin ardından iki ana bölümle devam eder. Birinci 

bölümde, dünya haritası ve eserin telifinde takip edilen metotla ilgili bilgilerin 

verildiği bir girişten sonra; sırasıyla Arap yarımadası, Basra körfezi ve çevresi, 

Kuzey Afrika, Endülüs, Sicilya, Mısır, Suriye, Akdeniz, el-Cezire ve Irak anlatılır; 

ayrıca her bölgenin haritası verilir ve açıklaması yapılır. İkinci bölümde İslam 
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dünyasının doğu yarısı yani İran, Azerbaycan, Sind, Horasan, Sicistan, Hazar denizi 

ve çevresiyle Batı Türkistan ele alınır ve her bölge anlatılırken gayri müslim komşu 

ülkeler hakkında önemli bilgiler verilir. İbn Havkal eserinde, Ebû Zeyd Belhî, İbn 

Hurdâzbih, Ceyhânî ve Kuame b. Cafer’in kitaplarından da faydalanmıştır. Ancak 

İbn Havkal, dolaştığı İslam ülkeleri ve komşuları hakkında topladığı siyasi, idari ve 

iktisadi coğrafyaya dair bilgileri seleflerinin eserleriyle karşılaştırarak ortaya gerçek 

ve müstakil bir çalışma koymuştur. 

İstahrî (ö.340/951-52 sonrası), nisbesinden İran’ın Fars bölgesindeki İstahr 

şehrinden olduğu anlaşılmaktadır. İran’ın diğer bölgelerini de gören İstahrî; 

Maveraünnehir, Arabistan, Suriye, Mısır ve Sind’de bulunmuştur. Hayatının son 

döneminde Huzistan’daki veya Bağdat civarındaki bir yerde oturduğu sanılmaktadır. 

el-Memâlik ve’l-Mesâlik (Kitâbü’l-Mesâlik ve’l-memâlik) İstahrî’nin kaleme 

aldığı coğrafya kitabıdır. İstahrî’nin eseri için faydalandığı bilgi kaynakları, 

seyahatlerinden elde ettiği haberler ile çağdaşı coğrafyacıların eserleridir. Belh 

ekolüne göre yazılmıştır. Eser, müslümanların yaşadığı dünyayı yirmi “iklim”e 

ayırır. İstahrî, eserin girişinde yeryüzünün meskun kısmıyla ilgili kara ve deniz 

ölçülerini belirttikten sonra, Arabistan’ın tasviri ve Avrupalılar’ın meskun olduğu 

bölgelerden bahseder. Fars denizine (Hint Okyanusu) ayrılan kısımdan sonra 

sırasıyla Mağrib, Endülüs, Sicilya, Mısır, Suriye, Akdeniz, Irak, Huzistan, Fars, 

Kirman, Sind, Ermenistan, Arran, Azerbaycan, Cibal, Deylem, Hazar denizi, Doğu 

İran ve Maveraünnehir’e ayrılan bölümler gelir. Eserde her bölge (iklim) için ilk defa 

şehirler tanıtılır; ardından nehirler, dağlar, nüfus ve menziller ile birlikte resmi 

belgeler ve bazı tarihi bilgiler aktarılır. Bölgelerin hava durumu, ticaret, doğal 

kaynaklar, ziraat, hayvan besiciliği ve özellikle zeki insanlar, toprak, balık, meyve ve 

sebzeler, ağırlık ve uzunluk ölçüleri, ihracat, ithalat, kanunlar, gelenekler, limanlar 

ve tarihi yerler gibi konularda ayrıntılara girilir. Ancak eserde müslüman kesimin 

komşuları olan gayri müslimler hakkında çok az bilgi verilirken mahalli dinlere yer 

verilmiştir. Belhî okulunun özelliklerinden biri olarak eserde haritalar büyük önem 

taşır. O dönem İslam coğrafyacıları İslam dünyasını merkeze alır nitelikte haritalar 

ortaya koyarlar. Bu nedenle İstahrî’nin haritaları bir bütünün parçası değildir, 

dolayısıyla bir araya getirildiklerinde bir dünya haritası teşkil etmezler. Bununla 
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birlikte İstahrî’nin haritaları, Şerîf el-İdrîsî’nin bölgesel haritaları dışında bugün 

elimizde bulunanların en kapsamlı coğrafi tarif içerenleridir. Bunlar onuncu 

yüzyıldaki İslam devletlerinin genel görüntüsünü verir, aynı dönemdeki Avrupa 

haritalarına oranla daha fazla coğrafya bilgisi içerir. Karalar ve denizler gerçeğe 

uymayan geometrik şekiller halinde çizilmiştir. Eserdeki yirmi bölgesel haritanın on 

ikisi İran’la ilgilidir. On üçüncü harita ise Maveraünnehir bölgesidir. 

El-Kadı el-Fâzıl Rızâeddin Fahreddin, 1859 tarihinde bugünkü Tataristan’ın 

Bügülme ilçesine bağlı Kiçüçat köyünde dünyaya geldi. Tam adı Rızâeddin b. 

Fahreddin b. Seyfeddin eş-Şirdânî’dir. On yaşında iken Tüben Şelçeli (Aşağı Çırşılı) 

Medresesi’ne gönderildi. Öğrenci ve hoca olarak yirmi yıl kaldığı Tüben Şelçeli 

Medresesi’nden 1889 tarihinde ayrıldı, İlbek köyüne imam ve müderris olarak 

gönderildi. 1891’de Çarlık Rusyası’nda yaşayan müslümanların dört din idaresinden 

biri olan Ufa’daki Orenburg Müftülüğü’ne kadı olarak atandı. Bu kurumda  -

Orenburg’da gazete yazarlığı yaptığı ve dergi çıkardığı dönem hariç- ömrünün 

sonuna kadar hizmet verdi. Ufa’dan Orenburg’a taşındığında Vakit gazetesinde 

yazılar yazmaya başladı. Şura dergisinde ise editörlük yaptı. Birçok makale ve 

biyografi yayımladı. Orenburg’daki Hüseyniye Medresesi’nde hadis ve siyer dersleri 

verdi. 1918’de Vakit ve Şura’nın kapatılması üzerine işsiz kalınca Ufa’daki kadılık 

görevine döndü. 1923’te Ufa’da toplanan I. İslam Nedvesi’nde Ufa müftülüğüne 

seçildi. 1924 Ağustosundan itibaren Ufa Müftülüğü’nün yayın organı olarak İslam 

Mecellesi adlı bir dergi çıkarmaya başladı. Hayatının son yıllarını maddi sıkıntılar 

içinde geçirdi ve kitaplarının bir kısmını satmak zorunda kaldı. 1936’da Ufa’da vefat 

etti. 

Âsâr, El-Kadı el-Fâzıl Rızâeddin Fahreddin’in eseridir. İdil-Ural bölgesinde 

yaşayan ünlü müslüman Türklerin biyografilerini ihtiva eden yazma bir eserdir. 

1.7 TAHİRÜ’L-MEVLEVİ’NİN YARARLANDIĞI KAYNAKLAR 

Âsım Efendi’nin Burhân-i Katı‘ Tercümesi, Yâkut el-Hamevî’nin Muʻcemü’l-

büldân, Ali Reşad Bey’in Yeni Tarih-i Umumi, Cevdet Paşa’nın Kısas-ı Enbiyâ ve 

Tevârîh-i Hulefâ ve Şeyh Süleyman Efendi’nin Lugat-ı Çağatay ve Türk-i Osmani 
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eserlerinden faydalanmıştır. Asım Efendi, Yâkut Hamevî’nin eserleri hakkında 

bilgileri önceki bölümde verdik. 

Cevdet Paşa, 1823 yılında Bulgaristan’ın Lofça kasabasında doğdu. Asıl adı 

Ahmed’dir. Cevdet mahlasını İstanbul’da eğitim alırken şair Süleyman Fehim 

Efendi’den aldı. İstanbul’da eğitim alan Cevdet Paşa, dönemin ünlü alimlerinden 

çeşitli dersler aldı. Kadılık, valilik, nazırlık, vakanüvislik gibi birçok devlet 

memurluğu görevlerinde bulundu. Hanefi fıkıhına uygun kanun kitabı “Mecelle”yi 

hazırlayan cemiyetin başkanlığını yaptı. 1895 tarihinde İstanbul’da vefat etti. 

  Kısas-ı Enbiyâ ve Tevârîh-i Hulefâ, Cevdet Paşa’nın hayatının son yıllarına 

doğru yazdığı bir eserdir. Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar gelip geçen 

peygamberlerin kıssalarından, İslâm dininin ortaya çıkışı, Hz. Peygamber’in hayatı 

ve Hulefâ-yi Râşidîn ile Emevî, Abbâsî halifelerinden, diğer Türk-İslâm 

devletlerinden ve Osmanlı tarihinin 1439 yılına kadar olan ilk devirlerinden 

bahseder. Daha çok eğitim ve öğretim gayesiyle kaleme alınan eserin tamamı on iki 

cüzdür. 

Şeyh Süleyman Efendi, 1821-1822 yılları arasında Buhara’da dünyaya 

gelmiştir.1847’de İstanbul’a gelerek Özbekler Tekkesi şeyhi ve aynı zamanda Orta 

Asya dış işleri görevlisi olmuştur. 

Şeyh Süleyman Efendi’nin eseri Lugat-ı Çağatay ve Türk-i Osmani, 8000 

sözcük içermektedir. Süleyman Efendi sözlüğünü oluştururken kelimelerin bir 

bölümünü Orta Asya’daki dervişlerden toplamıştır. Fakat sözlük, kelimelerin 

söyleniş biçimlerini vermemektedir. Sözlükten önce bir biçim bilgisi taslağı yer 

almaktadır. Eserde Nevavî, Ahmed Yesevî ve Muhammed Munis’in eserlerinden 

örnekler verilmektedir. Yazar, yararlandığı eserleri belirtmemiş, ancak Abuşka, 

Hulasa-ı Abbasi ve Ahmet Vefik Efendi’nin çağatay sözlüklerini kullandığı 

anlaşılmaktadır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

TAHİRÜ’L-MEVLEVİ’NİN HAYATI 

 

2.1 TAHİRÜ’L-MEVLEVİ’NİN (TAHİR OLGUN) AİLESİ 

Tahirü’l-Mevlevi, 13 Eylül 1877 (5 Ramazan 1294) tarihinde Aksaray 

civarında, Molla Gürani mahallesine bağlı, Mehter sokağındaki 3 numaralı evde 

dünyaya geldi. Erken yaşlarda Mevleviliğe intisabı dolayısıyla Tahirü’l-Mevlevi 

ismiyle meşhur olan yazarın gerçek ismi Mehmet Tahir’dir. Osmanlı devletinin 

yıkılışından sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılan değişikliklerden biri 

olan; tarikatların kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması, bunlarla ilgili 

unvanların kaldırılmasından sonra, Mevlevi lakabını kullanmamış ve sadece Tahir 

imzasıyla yazılarını yazmıştır.
10

 Soyadı Kanunun 1934 tarihinde kabul edilmesiyle 

‘Olgun’ soyadını almıştır. 

Babası, Hacı Safvet Bey, baba tarafından dedesi ise Ahmed Efendi’dir. Anne 

tarafından dedesi, Hattat Celaleddin Efendi’nin öğrencisi, Sultan Abdülmecid’in yazı 

hocası ve aynı zamanda Mevlevi dervişi olan Hattat Mehmet Tahir Efendi’dir. 

Annesi, Kafkasyalı Emine Emsal Hanımdır ki; Sultan Abdülaziz’in cariyelerindendi 

ve Nazime Sultan’a dadılık hizmetinde bulunmuştu. 

2.2 TAHİRÜ’L-MEVLEVİ’NİN EĞİTİM HAYATI VE MEMURİYETE 

BAŞLAMASI 

Eğitim hayatına Molla Gürani mahallesindeki Hekimbaşı Ömer Efendi’nin 

yaptırmış olduğu Sıbyan mektebinde başladı. Babası ve büyükannesi de eğitimine 

önem göstermişlerdi. Tahirü’l-Mevlevi bir mektubunda bu konu hakkında şu sözleri 

aktarıyor: “Sekiz dokuz yaşlarında bulunduğum ve mahalle mektebine devam 

ettiğim sıralarda idi ki –ruhu şad olsun- büyük validemin çalıştırması sayesinde 

                                                           
10 Zülfikar Güngör, “Tahirü’l-Mevlevi ve Mevlevilik Hakkındaki Bazı Görüşleri” Din Bilimleri 

Akademik Araştırma Dergisi, Samsun 2009, C.IX, sy.3, s.174 



 
 

80 

Kur’an-ı Kerim’i hatmeyledikten maʻda Ahmediye, Mahmudiye, Envarü’l-aşıkın; 

hatta Battal Gazi gibi harekeli basılmış kitabları -taʻbir-i mahsusiyle- söküp 

çıkarıyordum.”11
 

Sıbyan mektebinden sonra Gülhane Askeri Rüştiyesine giden Mevlevi, 

mezuniyetinden sonra iki sene de Menşe-i Küttab-ı Askeriyesi’nde eğitim aldı. 

Menşe-i Küttab mezunlarının alındığı Bab-ı Seraskeri’de memuriyet hayatına 

başladı. 

2.3 MESNEVİHANLIK İCAZETİ ALMASI VE İLK ESERLERİ 

 Memuriyet görevine devam ederken, bir taraftan Fatih Cami Başimamı 

Felibeli Mehmed Rasim Efendiden cami dersleri alıyor, diğer taraftan da Mevlevihan 

Esad Dede Efendiden
12

 Farsça öğreniyordu. Esad Dede Efendi, Tahirü’l Mevlevi’yi 

ilk önce “karîʻ-i Mesnevi” tayin eder.
13

 1893 tarihinde de Esad Efendinin kendisine 

“Şemseddin” lakabını verdiği Mesnevihanlık icazetnamesi alır.
14

  

1892-1893 yıllarında ilk eserleri Mekteb adlı dergide neşredilir. Heyecanını 

şu sözlerle dile getirir, “Bin türlü tereddüt ve heyecan içinde gönderdiğim iki eser” 

15
. Bunlardan biri naat-ı şerif, diğeride gazeldi. Bu yazılarını ise, ilk imzası olan Bab-

ı Seraskeri’ye mensup Tahir 16
 diye imzalamıştı. 

2.4 MEVLEVİLİĞE İNTİSABI 

 Mehmet Tahir, “Ben muhiblikle iktifa edemeyerek çile çıkarmak arzusuna 

düştüm ”17
 düşüncesiyle, 1894 yılında ailesinin bağlı olduğu Mevleviliğe bağlanmak 

istedi. Esad Dede Efendiden zikir ve sema ettiği halde Esad Dede ona biat 

                                                           
11 Atilla Şentürk, Tahirü’l-Mevlevi Hayatı ve Eserleri, İstanbul, Nehir Yayınları, t.y. s. 5 
12 Esad Dede, 1843’te Selanik’te dünyaya geldi. Selanik’te on altı yaşına kadar eğitim aldıktan 

sonra İstanbul’a giderek Fatih’teki Çayırlı Medresesine yerleşti. Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi 
Osman Selahaddin Dede’ye intisab etti. Çeşitli dersler aldı. Hayatının son dönemlerinde Fatih 
Cami’nde Mesnevi dersleri okutmaya ve talebe yetiştirmeye devam etti. Vefatından iki yıl 
önce Kasımpaşa Mevlevihanesi’ne tayin edildi. Devrin birçok ünlü ismine hocalık yapan Esad 
Dede, Mesnevi şarihleri Tahirü’l-Mevlevi ve Ahmed Avni Konak’ın mürşididir. 1911 yılında 
vefat etti. 

13 Atilla Şentürk, a.g.e, s. 8 
14 Atilla Şentürk, a.g.e, a.y. 
15 Tahirü’l-Mevlevi, Matbuat Âlemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemesi Hatıraları, Haz. 

Nurcan Boşdurmaz, Büyüyenay Yayınları, İstanbul, Temmuz 2012, s.16 
16 Tahirü’l-Mevlevi, Matbuat Âlemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemesi Hatıraları, s.16 
17 Tahirü’l-Mevlevi, Matbuat Âlemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemesi Hatıraları, s.18 
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vermemiş
18

 ve Şeyh Celaledin Efendi
19

’ye intisab ettirmiştir. Mevleviliğe 

intisabından sonra Esad Efendi ile birlikte Hicaz’a hac görevini ifa için yola çıkarlar. 

Yolculuk sırasında çeşitli medreselerdeki değerli hocaların sohbetlerine katılan 

Mehmet Tahir’e, Mekke şeyhü’l-meşayihi tarafından Kâdiri ve Rufâ’î tarikatlarından 

birer icazetname verilmiştir.
20 

Hac vazifesini yerine getiren Tahir, dönüşünde Yenikapı Mevlevihanesi
21

 

semazen başısı Karamanlı Halîd Dededen sema öğrenmiş ve devrinin en önemli 

semazenlerinden olmuştur.
22

 

2.5 ÇİLE DÖNEMİ 

Hacdan döndükten bir sene sonra memuriyetten istifa ederek, 1896’da 

Yenikapı Mevlevihanesinde çileye girdi. Üç yıllık, kendi ifadesiyle 1001 gün
23

 süren 

çilesi sırasında, dergahta görevlerini yerine getirirken aynı zamanda Şeyh Celaleddin 

Efendinin “karîʻ-i Mesnevi”liğini ve bazen de başkatipliğini yaptı.
24

 Dergahtaki 

Futuhât-ı Mekkî’ye derslerine giren Tahir, bu dönemde Kur’an ve Magz-ı Kur’an adlı 

eseri tercüme etmiş
25

, Mirât-ı Hazret-i Mevlânâ adlı manzum risalesini
26

 de kaleme 

almıştır. 

                                                           
18 Atilla Şentürk, a.g.e, s. 12 
19 Mehmed Celaleddin Dede, 1849 yılında İstanbul’da Yenikapı Mevlevihanesinde doğdu. 

Mesnevihan Osman Selahaddin Dede’nin büyük oğludur. Eğitimini mevlevihanede aldı. 
1869’ta babasının inzivaya çekilmesi üzerine vekaleten şeyhlik yapmaya başladı, babasının 
vefatından sonra 1887’de aslen bu göreve tayin edildi. Aynı yıl Eskişehir Mevlevihanesi 
postnişini Hasan Hüsnü Dede’den Mesnevi icazeti aldı. Ömrünün sonuna kadar Mesnevi 
dersleri vermeyi sürdürdü ve 1908 tarihinde vefat etti. 

20 Atilla Şentürk, a.g.e, a.y. 
21 Yenikapı Mevlevihanesi, günümüzde İstanbul’un Zeytinburnu ilçesi sınırları içindedir. 16. 

yüzyılın sonlarına doğru yeniçeri katibi Malkoç Mehmed Efendi tarafından yaptırılmıştır. 
İstanbul surları dışında yer alan mevlevihane, Yenikapı olarak adlandırılan kapının yakınında 
olduğu için önceleri kapıya, Mevlevihane Yenikapısı denilmiş, zaman içinde Mevlanakapı’ya 
dönüşmüştür. Birçok padişah, hanedan üyesi ve devlet adamı tarafından Mevlevihane’nin 
vakıfları genişletilmiş, bakım ve onarımı ile yeni birimlerin yapılması sağlanmıştır.1961 
yılında ise yangında zarar görür. Vakıflar Genel Müdürlüğü Mevlevihane’nin restorasyonunu 
2010 yılında bitirerek, Fatih Sultan Mehmed Üniversitesi’nin kullanımına vermiştir. 

22 Atilla Şentürk, a.g.e, s. 14 
23 Tahirü’l-Mevlevi, Farsça Divançe ve Tercümesi, Haz. Yusuf Öz, Yakub Şafak, Konya 

Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Konya 2003, s. X 
24 Atilla Şentürk, a.g.e, s. 14 
25 Atilla Şentürk, a.g.e, s. 15 
26 Tahirü’l-Mevlevi, Edebiyat Lügati, Haz. Kemal Edip Kürkçüoğlu, Enderun Kitabevi, İstanbul 

1973, s. 7 
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Tahir’ÜL-Mevlevi’nin çile çıkardığı sırada yazdığı mektuplar, bu döneme ait 

bilgiler vermesi açısından önemlidir. Bu mektuplar, Milli Kütüphane’de bir defterde 

‘Tâhirü’l-Mevlevî’nin Mevlevî Çillesi Hâtırât ve Tahassüsâtını Hâvi Olarak Ahmet 

Remzi Dede’ye Mektuplar’ (İstanbul 1311-1315) adıyla kayıtlıdır.
27

 Tahir, çile 

döneminde Ahmet Remzi (Akyürek)
28

 ile tanıştı. Ahmet Remzi Efendi, Mehmet 

Tahir ile tanıştıktan sonraki dönemde ‘Dede’ olmuş ve Üsküdar Mevlevihanesinin 

son şeyhlik görevini yerine getirmiştir. Bu iki genç birbirlerine şiirlerine dair fikir 

alabilmek için mektuplar yazmışlardı. Mektuplar, Mevlevilikteki matbah hayatı, âdâb 

ve erkânı, matbahta görevli bulunan veya bir vesile ile dergaha gelen Mevlevi dede 

ve dervişlerine dair biyografik bilgiler sağlamaktadır.
29

 

Çileyi bitince ‘Dede’ unvanını alarak Konya’ya ziyarete giden Tahir, 

dönüşünde bir müddet dergahta hücrenişin
30

 olmuştur. Mevlevihanenin hücresinde 

oturup vakıf lokmasına göz dikmekten hoşlanmadığı
31

 için ekmeğini çalışarak elde 

etmeye karar verir. Bu düşüncelerini Hattat Hafız Şirâzi’nin şu beyti ile ifade eder: 

Fakîh’i medrese dün mest idi, verdi bu fetvâyı 

Şerâba hürmet et, yutma sakın emvâl-i evkâfı 
32

 

2.6 YAYIN HAYATI VE ÖĞRETMENLİĞİ 

Bir kütüphane açarak, bazı Mevlevî büyüklerinin unutulmuş eserlerini 

neşretmeyi kendisine gaye edindi.
33

 Böylece Beyazıt’ta “Tahir Dede Kütüphanesi” 

adında bir sahaf dükkanı açtı. Beyazıt’taki dükkan yol üstünde olduğu için 

                                                           
27 Tahir Olgun, Mevlevi Çilesi, Haz. Prof. Dr. Cemal Kurnaz, Gülgün Yazıcı, Ensar Neşriyat, 

İstanbul 2008, s.13 
28 Ahmet Remzi Akyürek, Kayseri Mevlevihanesi şeyhi Süleyman Ataullah Efedinin oğludur. 

1872 yılında Kayseri Mevlevihanesi’nde dünyaya geldi. Farsça, Arapça, Edebiyat dersleri aldı. 
İstanbul’a geldi ve Yenikapı Mevlevihanesi şeyhi Celaleddin Dede Efendi’ye intisab etti. Çeşitli 
görevlerde bulundu. 1919 tarihinde Üsküdar Mevlevihanesi’ne şeyh tayin edildi. Üsküdar’da 
Sultan Mustafa ve Beyazıt Camilerinde Mesnevi okuttu.1925’te tekkelerin kapatılması üzerine 
birçok memuriyet görevinde bulundu. Divan şiiri geleneği içinde yetişmiş Mevlevi şairlerinin 
son temsilcilerinden biridir.1944’te Kayseri’de vefat etti. 

29 Tahir Olgun, Mevlevi Çilesi, s. 17 
30 Tahirü’l-Mevlevi, Matbuat Âlemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemesi Hatıraları, s.19 
31 İbnülemin Mahmud Kemal, Son Asır Türk Şairleri, 3.bs, Dergah Yayınları, İstanbul 1988, 

C.IV, s.1857-1862  
32 Tahirü’l-Mevlevi, Matbuat Âlemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemesi Hatıraları, s.19 
33 Tahirü’l-Mevlevi, Matbuat Âlemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemesi Hatıraları, s.19 
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ziyaretçisinin çok olduğu ve gelenlere kitapları hediye ettiği için satış olmamasından 

dolayı sahaf dükkanını Bab-ı Âli’ye taşıdı.
34

 

Tahir Dede Kütüphanesinde ilk olarak Mirat-ı Hazret-i Mevlânâ’yı, ikinci 

olarakta Galata Mevlevîhanesi şeyhlerinden Nayi Osman Dedezâde Sırrî Abdülbâkî 

Dede’nin Mîrâciye’sini Manzûm-i Mi’râc adıyla yayınladı. 

Mehmet Tahir, kütüphanesinde kitap neşrederken, bir taraftan da gazeteciliğe 

ilgi duydu. Haftalık bir gazete için izin alamayınca, kitapçı Karabet Efendinin 

Resimli Gazete’sini kendi çıkarmak üzere anlaştı. İlk sayısı 1899’da çıkarılan gazete, 

kapağında bulunan Mevlevî sikkesi resminin basılmasından dolayı Veliahd ve aynı 

zamanda Mevlevî muhibbi olan Mehmet Reşad için propaganda yapıyor 

gerekçesiyle
35

 yapılan bir jurnal sonucunda kapatılır. Tahir, hakkında yapılan 

incelemelerden sonra suçsuz olduğunun anlaşıldığını, fakat gazetenin kapatılmasına 

rağmen gözaltında tutulduğunu söyler. Bu durum sonucunda kütüphane müşterisinin 

azaldığında ise, “zarar-ı vakii sineye çektim ve kimseye avuç açmaksızın 

kitapçılıktan çekildim ”36
 diyerek kütüphanesini kapatır.  

Kütüphanesini kapattıktan sonra, Sultan Abdülaziz’in kızı Nazıme Sultan’ın 

vekilharçlık görevini dört yıl süre ile yerine getirdi. Bu sırada Dîvânçe-i Tâhir’i 

neşretti. 1904 tarihinde Orman ve Maâdin Nezâreti Muhâsebesine yapılan imtihanla 

defter-i kebîr kalemine kâtip olarak tayin edildi.
37

 Aynı yıllarda Burhân-ı Terakkî ve 

Rehnümâ-yi Füyûzât adlı özel okullarda Farsça ve İslam Tarihi dersleri verdi. 

Mehmet Tahir’in hayatı boyunca birçok dergi ve gazete de yazıları 

neşredilmişti. Kendi çıkardığı Mahfil dergisi başta olmak üzere, farklı tarihlerde; 

Resimli gazete, Rehber-i Vatan, Nekregü, Nekregü ve Pişekar, Beynülhak, Sırat-ı 

Müstakim, Sebilü’r-Reşad, İkbal, İtisam, Peyam-ı Sabah, Ceride-i Sufiye, Geveze, 

Türk Şâirleri, Bilgi Yurdu, İslam Yolu, Yücel, Çağlayan, Çığır, Konya, Medrese 

İtikadları, Hayrü’l-Kelam gibi dergi ve gazetelerde, bazen sürekli bazende bir iki 

yazı göndermek suretiyle yazıları yayınlanmıştır. 

                                                           
34 Tahirü’l-Mevlevi, Matbuat Âlemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemesi Hatıraları, s.19 
35 Tahirü’l-Mevlevi, Farsça Divançe ve Tercümesi, s.X 
36 Tahirü’l-Mevlevi, Matbuat Âlemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemesi Hatıraları, s.26 
37 Tahirü’l-Mevlevi, Edebiyat Lügati, s.7 
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23 Temmuz 1908 tarihinde Meşrutiyet ilan edilince, Mehmed Tahir ve 

arkadaşları Rehber-i Vatan adlı bir gazete çıkarmaya karar verdiler. İlk sayısının 

basım hataları ile dolu olması, ikinci sayıda telafi edeceklerini düşünselerde bu 

sayıda da başarısız olunması, Rehber-i Vatan gazetesinin ömrünü bir buçuk sayı ile 

sınırlamıştır. Rehber-i Vatan’ın basımında yaşadıkları bu sorunlar, Teşebbüs-i Şahsî 

adlı romanına konu oldu. Rehber-i Vatan’daki başarısız girişimden sonra, Nekregû 

dergisinde ‘Tahir Safvet’ mahlasıyla mizahi yazılar yazdı. Bu derginin de ömrü uzun 

olmayınca, yerine açılan Nekregû ve Pîşekâr’a da mizahi yazılar yazmaya devam 

etti. 

Meşrutiyetin ilanından sonra Cemiyet-i İlmiye-i İslamiye’nin haftada bir 

çıkardığı Beynülhak dergisinde yazmaya başladı. Bazı manzumelerini ve ‘Tarih-i 

İslam Sahaifinden’ adlı tarihe dair çalışmalarını neşretti.
38

 Orman ve Maadin 

Nezaretinde tanıştığı Mehmet Akif
39

 ile Meşrutiyet sonrasında tekrar görüşmüş ve 

Akif’in çıkardığı Sıratımüstakim dergisine de şiirlerini göndermişti. Sadece şiirleri 

değil, Girit’in Osmanlı topraklarına katılması, Türk donanmasının güçlendirilmesi 

gibi günlük konularda da yazıları yayınlanmıştı.
40

 1912 tarihinden itibaren Sırat-ı 

Müstakim dergisi Sebilürreşad ismiyle yayın hayatına devam etmiştir. Mehmet 

                                                           
38 Atilla Şentürk, a.g.e, s.22 
39 Mehmet Akif Ersoy, 1873 tarihinde İstanbul’un Fatih semtinde dünyaya geldi. İlk hocası 

babası Mehmed Tahir Efendidir. Edebiyat hocalığı için öğrenim gördüğü sırada, babasının 
vefatı üzerine okulu bırakıp, geçimini sağlamak için Mülkiye Baytar Mektebine girmiş ve 
buradan mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra memuriyet görevlerinde bulundu. 
Darülfünun’da Osmanlıca hocalığı yaptı. Milli Mücadele döneminde aktif olarak çalışarak, 
halkın mücadeleye katılmaları için vaazlar verdi. Sırat-ı Müstakim gibi dergilerde Milli 
Mücadele için makaleleler kaleme aldı. İttihad ve Terakki Cemiyetine katıldı. Ancak cemiyetin 
iç ve dış siyasi görüşleri ve İslam’a karşı tavır sergilemeleri dolayısıyla kısa süre sonra ayrıldı. 
1920 tarihinde kurulan ilk mecliste Burdur Milletvekili oldu. 1921 yılında İstiklal Marşı’nı 
yazdı. Milli Mücadele sonrasında yapılan milletvekili seçimlerinde aday gösterilmedi. Abbas 
Halim Paşa’nın daveti ile Mısır’a gitti. 1925 yılından itibaren Mısır’da yaşamaya başladı. 
Bunun nedenleri ise, Milli Mücadele sonrası İslam birliğinin kurulması ve Türkiye’nin bu 
konuda aktif olması idealinin gerçekleşmemesi, İslamcı görüşleriyle yeni kurulan hükümet 
tarafından muhalif görünmesi ve polis takibine alınması, hak ettiği emekli maaşı 
bağlanmaması nedeniyle yaşadığı geçim sıkıntılarıdır. Ayrıca Şeyh Said isyanı sebebiyle 
hükümet muhalifler üzerinde baskı kurmuş, Sebilürreşad (Sırat-ı Müstakim dergisinin 
sonraki adı) gibi muhalif dergi ve gazetelerin kapatılarak, sahiplerine İstiklal 
Mahkemelerinde yargılamalarda bulunulması da nedenler arasındadır. Mısır’da kaldığı 
yıllarda Kahire’de el-Camiatü’l-Mısriyye Edebiyat Fakültesinde Türk dili ve edebiyatı dersleri 
verdi. 1936’da tedavi için geldiği İstanbul’da vefat etti. Resmi şahıs ve makamların ilgi 
göstermediği İstiklal Marşı şairinin cenazesi, halkın katıldığı büyük bir kalabalıkla Edirnekapı 
Mezarlığında toprağa verildi. İstiklal Marşı’ndan sonra en önemli eseri Safahat’tır. 

40 Atilla Şentürk, a.g.e, s.23 
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Tahir, bu dergide Şeyh Galib’in ölümünün ardından yapılacak olan anma törenlerinin 

Batılı usullere göre yapılmasını eleştiren bir yazı kaleme almıştır. Eleştirilere 

makalelerinde cevap veren Tahir, şiddetli tartışmalar yaşamış, bu da onun kaleminin 

kuvvetine ve dini meselelerdeki hassasiyetine dair birer örnek teşkil etmiştir.
41

 

14 Aralık 1909’da, 36 yıl sürecek olan Darü’ş-şafakati’l-İslamiye
42

 okulunda 

Edebiyat, Usul-i Tahrir ve Tarih-i İslam
43

 dersleri vermeye başladı. 1914’te kurulan 

Darü’l-Hilafe Medresesine
44

, Mehmet Akif’in tavsiyesiyle Şeyhü’l-İslam Hayri 

Efendi
45

 tarafından müderris olarak atandı.
46

 1919 tarihinde ise, Medresetü’l-Kuzat
47

 

okulunda Resmi Kitabet dersini vermeye başlamış, 1924 yılında medreselerin 

kapatılmasına kadar bu görevine devam etmiştir. 

1920 yılından itibaren Mahfil dergisini çıkarmaya başladı. 

                                                           
41 Atilla Şentürk, a.g.e, s.23 
42 1873 yılında Cemʻiyyet-i Tedrîsiyye-i İslâmiyye tarafından İstanbul’daki öksüz ve yetim 

müslüman çocuklar için açılan okuldur. Günümüzde babasız ve hem annesiz hem de babasız 
fakir çocukları kabul eden Darüşşafaka’nın ihtiyaçları hayırseverlerin yaptığı bağışlarla 
sağlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin ihtiyaçları okul tarafından karşılanır. Okulda parasız 
kalan öğrencilerin karşılığında herhangi bir yükümlülükleri yoktur. Darüşşafaka’da çok 
sayıda ilim adamı, idareci, asker ve sanatkar yetişmiştir. 

43 Tahirü’l-Mevlevi, Edebiyat Lügati, s.9 
44 1914 tarihinden itibaren Şeyhülislam Hayri Efendi önderliğinde, medreselerde yapılan ıslahat 

çalışmaları sonucu yenilenen müfredatla birlikte medreselere verilen genel bir addır. Darü’l-
Hilafe Medresesi’nde din eğitiminin yanında tarih, coğrafya, matematik, astronomi, kimya, 
fizik gibi derslerle birlikte yabancı dil eğitimi için Farsça, Almanca, Fransızca, İngilizce 
dersleri de verilmiştir. Ayrıca daha önceleri okutulmayan Türkçe’de okutulmaya başlanmıştır. 
I. Dünya Savaşı’nın çıkması ve öğrencilerin bile cepheye gitmesi gibi nedenlerle oluşturulan 
bu yeni sistemden beklenen sonuç alınamamış ve 1917 yılı itibariyle eski mederese sistemi 
eğitimine dönülmüştür. 

45 Hayri Efendi, 1867 tarihinde Ürgüp’te doğdu. Farklı memuriyet görevlerini yerine getirdi. 
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nde hizmet verdi. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra yapılan meclis 
seçimlerinde Niğde milletvekili olarak seçildi. Milletvekilliği sürecinde çeşitli bakanlık 
görevlerini yaptı. 1914’te Şeyhülislam ve Evkaf Bakanlığı görevini yerine getirirken, kabinede 
I. Dünya Savaşı’na dahil olup olmama hakkında yapılan görüşmelerde, katılma yönünde görüş 
bildirdi. Savaşa katılma kararı çıktıktan sonra “cihad-ı ekber” fetvalarını verdi. İttihat ve 
Terakki’nin bazı uygulamalarından rahatsızlık duyunca görevlerinden istifa etti. 1918 
tarihinde Vahdettin’in saltanatı sırasında Adliye Nezaret’i görevini üstlendi. İngilizlerin 
İstanbul’u işgali sonucunda sürgüne gönderildi. Serbest bırakılınca Anadolu’ya döndü, 
Mustafa Kemal ve arkadaşları ile görüştü. Kendisine yapılan görev teklifini hastalığı nedeniyle 
kabul etmedi.1921’de Ürgüp’te vefat etti. Medrese ve vakıfların ıslahı için önemli 
çalışmalarda bulundu. Medreselerde yaptığı icraatlara “teşkilat-ı Hayriyye” denildi. Darü’l-
Hilafet-i Aliyye Medresesi, Hayri Efendi’nin yaptığı ıslah çalışmaları sonucu meydana 
getirilmiştir. 

46 Atilla Şentürk, a.g.e, s.24 
47 Medresetü’l-Kuzat, 1914 tarihinde Şeyhülislam Hayri Efendi tarafından yapılan medrese 

ıslahatından sonra, şerʻi mahkemelere hakim yetiştirmek için, Şeyhülislamlığa bağlı olarak 
kurulan hukuk medresesidir. 
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2.7 MEMURİYET HAYATINDA YAŞADIĞI SORUNLAR 

1924 yılında İstanbul İmam ve Hatip Mektebinde edebiyat, hitabet ve irşad 

derslerini verdi ve bir sene sonra görevden alınıncaya kadar da sürdürdü. 

Bu görevden alınması süreci de oldukça ilginçtir. İmam ve Hatip Mektepleri 

(Medresetü’l-Vâizîn) ile beraber İlahiyat Fakültesi de kurulmuştu. İmam ve Hatipler 

ortaokul derecesinde eğitim verirken, İlahiyat Fakültesi ise ancak lise mezunlarını 

bünyesine kabul ediyordu. İmam ve Hatip Mektebi ile İlahiyat Fakültesi arasında 

herhangi bir bağ ve iletişim de yoktu. Orta eğitimini İmam ve Hatip Mektebinde 

almayan lise mezunları, İlahiyat Fakültesini tercih ederse “evveliyatını görmemiş 

olduğu derslerin yüksek mebahisini takip ”
48

edecekti. Bu durumu fark eden okul 

müdürü Hilmi Efendi, bu iki okul arasında irtibat sağlanması için bir teşebbüste 

bulunarak, İmam ve Hatip öğrencisine lise dersleri vermek ve mezunlarının da 

İlahiyat Fakültesine alınması için bir mazbata hazırlamaya karar verdi. Mazbatayı 

yazdıktan sonra Mehmet Tahir’den kontrol etmesini istedi. Tahir, müsveddeyi 

inceleyerek, konuyu destekler mahiyette bir not ekledi. Mazbata imzalandı ve 

dönemin Maarif Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey tarafından uygun görüldü. Hatta bu 

Şükrü Bey konuda mecliste beyanatta bulundu. Bir sene sonra mazbatanın sureti 

Vekalet tarafından istenilir. Mazbata bir katip tarafından beyaz edilir ve tekrar 

imzalatılarak Vekalete gönderilir. Tahir’ül-Mevlevi;“Mazbatamız vekalette 

kaybolduğu için ikinci bir nüshası istenilmişti. Mektebin katibi de mazbata suretini 

tahsis etmiş ve müsvedde halini almış olan kağıddan değil, eski müsveddesinden 

tebyiz etmiş, yeni müdür mührünü basmış, muallimler de masa üstünde duran ve 

müdür tarafından mühürlenmiş bulunan o kağıdı imzalamış. Mazbata sureti 

Maarif’e gidince orada kıyamet kopmuş, İmam ve Hatip Mektebi müdürü ile 

muallimleri vekaleti tahkir etmişler diye hep birden azlolunmuşuz” 
49

 diyerek olayı 

açıklamıştı. Vekalet, “Tevhid-i Tedrisat Kanununu ilga-yı medarise matuf 

(medreselerin kaldırılmasına yönelik) bir darbe-i zalimane telakki eylemiş ve buna 

dair takdim eylediğiniz mazbatayı müzeffiyane (aşağılayıcı) bir lisanla yazmış 

                                                           
48 Tahirü’l-Mevlevi, Matbuat Âlemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemesi Hatıraları, s. 205 
49 Tahirü’l-Mevlevi, Edebiyat Lügati, s.8 
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olduğunuzdan…”50 ifadeleri ile azillerinin nedenini belirtmişti. Azillerinin asıl 

nedeni katibin istinsahtaki hatasıydı. 

Okul müdürü mazbatadaki hatayı düzeltmek için Ankara’ya gitti. Mazbatayı 

niye yazdın diye sorulunca, “O mübarek kendini kurtarmak için ben yazmadım. 

Tahirü’l-Mevlevî yazdı demiş. Halbuki o vakitki muallimlerle mekteb kâtibinin de 

bildiği vechile onu yazmış değildim.”
51

 diyerek Tahirü’l-Mevlevi durumu ifade 

etmişti. Bu şekilde gelişen olay, İstiklal Mahkemesi’nden sonra memuriyete 

dönüşünde karşısına sorun olarak çıktı. 

Nezâretteki vazifesinde “derece derece terakki ederek”, Ticaret ve Ziraat 

Nezareti İktisat Heyeti ve Kalem-i Mahsus Başkâtibi oldu.
52

 Bu görevinden Teali-i 

İslam cemiyetinde yaşanan bir olay sonucu, Cemal Bey’in Nazırlığı esnasında 

azledildi. Teali-i İslam Cemiyeti, ilk önceleri İskilipli Atıf Efendi
53

 tarafından siyasi 

bir oluşum olarak kurulan, Cemiyet-i Müderrisi’nin tamamen dini ve ilmi bir 

cemiyete dönüştürülmüş halidir. Mehmet Tahir, Atıf Efendi’nin cemiyetin siyasi 

kimliğindeki davetini kabul etmemiş, fakat cemiyet dönüştürülünce azası olmuştu. 

Görevinden alınmasının sebebini Tahir hatıralarında şöyle anlatır. 1920 

tarihinde, “Azasından bulunduğum Teali-i İslam Cemiyeti’nin haberi olmaksızın 

Kuva-yi Milliye aleyhine olmak üzere ”54
 Şeyhü’l-İslam Sabri Efendi ve arkadaşları 

tarafından yazdırılmış ve bastırılmış bir beyannamenin cemiyetçe kabulüne karşı 

                                                           
50

 Tahirü’l-Mevlevi, Matbuat Âlemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemesi Hatıraları, s.207-
208 

51 Tahirü’l-Mevlevi, Edebiyat Lügati, s.8 
52 Tahirü’l-Mevlevi, Edebiyat Lügati, s.7 
53 İskilip’te 1875’te dünyaya geldi. İlk dini bilgilerini köyünde aldıktan sonra, İstanbul’a giderek 

eğitimine devam etti. Medrese tahsilini bitirince, İstanbul Müderrisliği’ni kazanarak Fatih 
Cami’inde ders vermeye başladı. Darü’l-Hilafeti Aliyye Medresesi ve Medresetü’l-Kuzat’ta 
öğretmenlik görevinde bulundu. Sebilürreşad, Beynülhak, Mahfil gibi dergilerde makaleler 
yazdı. Teali-i İslam Cemiyyeti başkanlığını yaptı. 1924’te yazdığı ve Maarif Vekaleti’nin 
ruhsatı ile bastırdığı, “Frenk Mukallidliği ve Şapka” adlı risalesinden dolayı Şapka Kanunu’na 
muhalefetten 1925’te tutuklandı. Yazı Şapka Kanunu’ndan bir buçuk sene önce yazıldığı için 
beraati istenilmiş, fakat dava Ankara İstiklal Mahkemesi’ne taşınmıştır. İstiklal Mahkemesi 
savcısı üç yıllık kürek cezası istemesine rağmen, mahkeme heyeti idam cezası vermiştir. 1926 
tarihinde Ankara’da ceza infaz edilmiştir. 

54 Tahirü’l-Mevlevi, Matbuat Âlemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemesi Hatıraları, s.74 
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çıkışım ve mühürlenmesine engel oluşumdu
55

 der. 1921 yılında bu cemiyetten istifa 

etmişti. 

Azlinden iki gün sonra ise, memuriyette çalışmasının uygun olduğuna dair 

karar verilir. Bu karardan sonra, “Âli Satış Komisyonu’na Başkâtip, badehu Ticaret 

ve Ziraat Nezaretinin Sicil Kalemine Mümeyyiz oldum, oradan Maâdin Kalemi 

Fermanlı Maâdin Mümeyyizliğine nakledildim. İstanbul’daki dairelerin ilgası 

üzerine faal memur olarak üç aya vazifemde istihdam edildim. Sonra mazuliyet 

maaşı tahsis olundu ve Isparta Maâdin memurluğu ile Keçiborlu’daki Fabrika 

Müdürlüğü teklif edildi. Gitmedim.”
56

 şeklinde Tahirü’l-Mevlevi olayı aktarır. Teklif 

edilen bu memuriyeti kabul etmemesini ise, çalışmayan bir fabrikaya bekçilik 

yapmak istemediği için olduğunu belirtir. Görevi kabul etmediğinden dolayı aynı 

zamanda mazuliyet maaşı da kesildi. Fakat o dönemde İstanbul’daki çeşitli okullarda 

ders vermeye devam ediyordu. 

2.8 MESNEVİ DERSLERİ 

Tahirü’l-Mevlevi, 1918 yılından itibaren Kasımpaşa Mevlevihanesinde her 

Pazar halka vaaz etmişti. 1923 tarihinde ise, “destar sarabilme 57 mezuniyetine nail 

olabilmişti ”
58

 böylece Fatih Camiinde Mesnevi derslerine başladı. 1925’te imam, 

hatip, vaiz ve diyanet işleri mensuplarının dışında, bütün devlet memurlarına şapka 

giyme zorunluluğu getiren Şapka Kanunu kabul edilmişti. Mehmet Tahir, sarık 

sarma hakkını kullanabilmek için, o zamana kadar gayrı resmi olarak devam ettirdiği 

Fatih Camii mesnevihanlığını üzerine aldı. Sarık sararak gezebileceğine dair 

kendisine bir vesika verildi.
59

 

2.9 İSTİKLAL MAHKEMESİ HATIRALARI 

Tahir Olgun, Matbuat Âlemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemesi 

Hatıraları adlı kitabında hem otobiyografisi, hem de İstiklal Mahkemesinde 

yargılanmasına dair bilgiler vermektedir. İstiklal Mahkemesine giden süreci 

                                                           
55 Tahirü’l-Mevlevi, Edebiyat Lügati, s.7 
56 Tahirü’l-Mevlevi, Edebiyat Lügati, s.7 
57 Destar; Mevlevi külahı olan sikkeye sarılan sargıdır. Destar sarmak; bir liyakat ve mazhariyet 

belirtisi olarak Şehyler ve Halifeler kullanır. 
58 Tahirü’l-Mevlevi, Matbuat Âlemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemesi Hatıraları, s.183 
59 Atilla Şentürk, a.g.e, s.40 
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detaylarıyla anlatmaktadır. Tevkif edilişi, karakol ve hapishane günleri, koğuşta 

kimlerle kaldığı, orada geçirdiği süredeki tecrübeleri, Ankara’ya sevki sırasında 

yolda yaşadıkları ve bulundukları mekanlar hakkında zihinde canlandırıcı 

betimlemeleri, mahkemede ve bekleme salonundaki olayları, beraat kararını, yaşadığı 

duygusal deneyimleri ve diğer bir çok konuyu aktarmaktadır. 

İstiklal Mahkemesine giden süreç, 7 Aralık 1925 günü Mehmet Tahir’in 

evinin aranmasının ardından, şüpheli olarak tevkif edilerek Et Meydanındaki 

Ahmediye Polis Karakoluna götürülmesi ile başladı. Tutuklandıktan sonra sebebini 

kendi kendine soran Tahir; “Muvafık muhalif hiçbir fırkaya mensup değilim. 

Siyasetle meşgul olmadım ve aklım ermediği için olmak da istemem. Derste saded 

harici söz söylemedim. Mahfil'de ‘Takrîr-i Sükûn Kanununa’ muhalif bir şey ne 

yazdım, ne de yazılmışını mecmuaya koydum. O halde sebeb-i tevkifi iki şey 

olabilir: Biri, İmam ve Hatip Mektebi’ndeki mahut mazbatayı yazmanın bana 

isnadı; diğeri, evvelce fesli iken sarık sarmış olmam. Eğer bunlar ise hakikat pek 

çabuk ve pek kolay anlaşılacaktır. Mazbatayı benim yazmadığımı mektebin kâtibi 

bilir. Tabii şahitlikten geri durmaz. Sarık meselesi ise, Diyanet İşleri Riyaseti’nin 

müsaadesi üzerine verilmiş vesika cebimde! ” şeklindeki düşüncelerini ifade eder. 

13 Aralık’ta Aksaray Merkezi’ne götürüldü. Birkaç defa Polis merkezine 

götürülerek ifadesi alındı. Fakat niçin tevkif edildiği hala resmi olarak belli değildi. 

O günlerde yayınlanan gazetelerde “Vakit gazetesi muharrirlerinden Ömer Rıza ve 

Mahfil mecmuası sahibi Tahirü’l-Mevlevi Bey ile Atıf Hoca’nın ‘ Frenk Mukallidliği 

ve Şapka ‘ risalesini basan kitapçı Mihran Efendi’nin…” 60 ifadesi yer alıyordu. Bu 

haberler, Mehmet Tahir’e tevkifinin bundan dolayı olabileceğini aklına getirmişti.  

Bu dönemde, Anadolu’da Şapka Kanunu yüzünden isyanlar çıkmış ve İstiklal 

Mahkemeleri kurulmuştu. Aralık ayının başlarında İstanbul’da şapka ve inkilaplar 

aleyhinde davranan 25 kişi tutuklanmıştı.
61

 İstiklal mahkemesi İstanbul’a gelmiş, 

mahkumlardan bazılarını serbest bırakmıştı. Mehmet Tahir ve beraberindekiler ise, 

24 Aralık günü İstiklal Mahkemeleri için Ankara’ya sevk edildi. 

                                                           
60 Tahirü’l-Mevlevi, Matbuat Âlemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemesi Hatıraları, s.221 
61 Atilla Şentürk, a.g.e, s.41 



 
 

90 

Mehmet Tahir, Ankara’da mahkeme sırasında Hakimiyet-i Millîye 

gazetesinde çıkan yazı hakkındaki fikirlerini şöyle aktarmaktadır: 

“ ‘İstanbul’da Yakalanan İrticâ Maznunlarının Şâyân-ı Dikkat 

Muhakemeleri İstiklâl Mahkemesi’nde dün devam etti’ ser-levhası ile başlıyordu. 

Müheyyiç havadis (heyecenlı haberler) yazmak, dolayısıyla birkaç nüsha fazla 

satmak merakı, bizim matbuatı nâşir-i hakikat ve müdafi-i hak (doğruyu söyleme 

ve hak müdafacısı) olmak meziyetinden mahrum bırakır gibi oluyor. İstiklal 

Mahkemesi bizi mevkuf bulundurduğu, hatta muhakeme ettiği halde henüz sıfat-ı 

mücrimiyetimizi tayin etmemişken bu ser-levhayı konduran muharrir bey 

‘İstanbul’da yakalanan irtica maznunları’ diye cürmümüzü tayin etmiş, 

muhakememizin de şayan-ı dikkat olduğuna işaret eylemişti. Nitekim İstanbul 

gazeteleri de yine bize türlü türlü vasıflar bulmuş ve yazmıştı. Bereket versin 

muhakemelerin hülâsaları mahkeme tarafından veriliyordu da gazeteci beyler, 

mevkufîne (tutuklulara) terbiyelerinin müsaadesi nisbetinde sövemiyorlardı ”62
  

 2 Şubat’ta mahkemeye çıkarılan Mehmet Tahir, tutukluluk halinin sebebini 

bilmediğini anlatır. Savcı hakkında 64. Madde mucebince tecrim olunmasını talep 

63
 etmişti. Tahir, bu maddenin ne demek olduğunu, ancak mahkemeden sonra -3 

yıllık sürgün- öğrendi. İskilipli Atıf ve Müftü Ali Rıza Efendilerin ise idamları 

istenmişti. Atıf Efendi savunma için birkaç gün isteyince, ertesi güne kadar 

isteyenlerin savunma hazırlamalarına izin verildi. Mehmet Tahir de savunma metni 

yazdı. Bu beyanda; “Müddeiumumi beyfendi 64. Madde mucebince tecrimimi talep 

buyurdular. Bendeniz hukuka aşina olmadığım için o maddenin ne olduğunu ve ne 

gibi cürmün failine tatbik olunduğunu bilmiyorum….tevkif müzekkeremde nev-i 

cürm (suçun cinsi) yazılı olmadığı gibi dünkü iddia esnasında da tasrih 

buyurulmadı.Yalnız cereyan eden muhakemeden anladığıma göre iki cürm ile 

müttehem bulunuyorum ki anlayışım doğru ise biri vaktiyle Teâlî-i İslâm 

                                                           
62 Tahirü’l-Mevlevi, Matbuat Âlemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemesi Hatıraları, s.324 
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Cemiyeti’ne girmiş, diğeri de Şapka Risalesi’nden beş nüsha satmış olmaklığımdır.” 

64 

Savunmasına devam eden Tahir, Teâlâ-i İslâm Cemiyeti namına Kuva-i 

Milliye aleyhine yazılan risalenin cemiyetçe kabul edilmediğini ve 

mühürlenmediğini hatırlatır. “Bendeniz mağduru bulunduğum Teâlî-i İslâm 

Cemiyeti’ne ancak saf bir emel ile intisabı bir cürüm olsa bile ceram-i sabuka 

meyanında onun da millet ve hükümet tarafından affedilmiş olduğunu 

müddeiumumi beyefendi dün beyan buyurdular.” 65 

Devam eden Tahirü’l-Mevlevi, İskilipli Atıf Efendi tarafından Şapka Kanunu 

çıkmadan bir sene önce yazılan ‘Frenk Mukallidliği ve Şapka’ adlı risalenin, satışının 

yasak olmadığı bir dönemde kendisi tarafından beş nüsha satıldığını ifade eder. Ve 

“Binaenaleyh biri –cürüm sayıldığı halde- esasen mafu olan (affedilen), diğeri ise 

işlenildiği vakit cürm sayılmayan iki fiil için mesul tutulmaklığımı, bir de o 

müzevir beyannamenin reddi için hasbetenillah (Allah rızası için) gösterdiğim 

mümaneat (engellemeler) yüzünden uğradığım mağduriyetin mükâfatı olmak 

üzere afv u atıfete mazhar buyurulmaklığımı mahkeme-i celîlenin şefkat ve 

refetine sığınarak istirham ederim” 66  sözleriyle konuşmasını bitirir. 

Savunmalardan sonra mahkeme karar vermek için salondan ayrılınca 

Tahirü’l-Mevlevi ve diğer mahkumlar bekleme salonuna alındı. Mehmet Tahir, 

bekleme salonundaki ruh halini anlatırken şu ifadelere yer verir. “ Bu intizarın çok 

müthiş olan elemini tasvir edemeyeceğim. Şu kadar söyleyeyim ki 60 gün kadar 

süren mevkufiyetim içindeki eyyam-ı âlamın (kederli günlerin) en müzici (acı 

vereni) hapishanenin müdüriyet dairesindeki mahpusiyetim, hayır… öyle değil… 

mahsuriyetim idi. Bu iki saatlik bekleme heyecanı ise o mahsuriyet müddetinden 

daha elim olmuştu.”67 

3 Şubat 1926 tarihinde mahkeme kararını açıklar. İskilipli Atıf ve Müftü Ali 

Rıza Efendiler için idam hükmü verildi. 
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65 Tahirü’l-Mevlevi, Matbuat Âlemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemesi Hatıraları, s.344 
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67 Tahirü’l-Mevlevi, Matbuat Âlemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemesi Hatıraları, s.345 



 
 

92 

İki aylık tutukluluk halindan sonra Tahirü’l-Mevlevi ise beraatini kazanmıştı. 

İstiklal Mahkemesinden aldığı Berât-ı Necâtı; 

“Hıyanet-i Vataniyye’den mahkememize sevk edilen Tâhirü’l-Mevlevî 

Efendi’nin icra edilen muhakeme neticesinde beraatine karar verildiğini mübeyyin 

vesikadır 4/2/1926 ” 68 

Ankara’da on gün kaldıktan sonra İstanbul’a döndü. İstanbul’a geldiğinde şu 

mısraları söyler. 

Bakdım ki giden gitmiş dünyadakiler hurrem 

Devran yine ol devrân, âlem yine ol âlem 
69

 

2.10 İSTİKLAL MAHKEMESİ’NDEN SONRA 

Mehmet Tahir, İmam ve Hatip Mektebinden mazbata dolayısıyla görevinden 

alınmıştı. Maarif Vekaleti onu görevinden almışsa da, Cemiyet-i Tedrisîye-i İslâmiye 

görevine devamına engel olmamıştı
70

. Tahir, İstanbul’a dönüşünde Darüşşafaka’daki 

derslerini gayrı resmi olarak sürdürdü. Darüşşafaka’daki derslerine arkadaşları onun 

yokluğunda girmişlerdi. Mektepte derslerine devam etmiş, fakat memuriyete 

uygunluk belgesini bir türlü alamamıştı. Memuriyete uygunluk belgesini iki sene 

boyunca alamamasını, Maarif Vekaletinde o dönemdeki Müsteşar Nafi Atuf Bey’in 

hakkındaki “bilasebep garazkârlığı” 71 olduğunu söyler. Memuriyete dönüşünü ise, 

“Mebus ve şair Halil Nihad Bey’in” 72
 aracılığı sayesinde olduğunu belirtir. 

1926 tarihinde Ankara’da aldığı bir emirname ile Defterhaneki Kuyud-i 

Umumiye İdaresinde memur olarak göreve başladı. Memuriyete dönüş hakkını alınca 

bu görevinden istifa etti. 

Aynı yıl, “Elveda âlem-i matbuat!” sözleriyle Mahfil dergisinin son sayısı, 

68. sayısını çıkararak yayın hayatına son verdi. Hatıralarında, “Altı senelik bir emek 

ve epeyce kıymetli bir hizmetten sonra böyle maddi ve manevi zarar ile 

                                                           
68 Tahirü’l-Mevlevi, Matbuat Âlemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemesi Hatıraları, s.360 
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gazetecilikten çekilmek epeyce teessürümü mucib olmuştu”73 diyerek hislerini 

aktarır. 

1929’ta Maltepe Askeri Lisesinde edebiyat derslerine girmeye başladı. İki yıl 

sonra ise, “vazifede gösterdiği liyakat dolayısıyla” 74 Kuleli Askeri Lisesinde yine 

edebiyat öğretmenliğine atandı. On yıllık Kuleli Askeri Lisesindeki edebiyat 

öğretmenliği ve çalışmaları onu edebiyat tarihi alanına yöneltti.
75

 

1934 senesinde, Ferid Kam
76

 ile birlikte bir edebiyat lügati oluşturmaları için 

Maarif Vekaletince görevlendirildi. Komisyonun çalışmanın nasıl olacağına dair fikir 

birliğinde bulunamaması ve Maarif Vekaleti’nin de eserin bir an önce çıkarılması 

konusundaki baskısından dolayı komisyondan çekildi.
77

 

1935’ten itibaren Yücel dergisinde edebiyat tarihine dair makaleler yazmaya 

başladı. 1938 de ise Türk Şâirleri adlı dergide, yazdığı bir eser hakkında Saâdettin 

Nüzhet Ergun tarafından yapılan eleştirilere cevap verdi. Saâdet Nüzhet’in kırıcı 

ifadeler kullanması ve bazı ithamlarda bulunmasından dolayı, Tahir aynı üslupla 

cevaplar yazdı.
78

 

Kuleli Askeri Lisesinin 1941 senesinde Konya’ya nakli nedeniyle bu 

görevinden istifa ederek, Beşiktaş’taki Mûsiki Mektebinde öğretmenliğe başladı. 

1943 tarihinde başladığı ve son memuriyeti olan, İstanbul Kütüphaneleri 

Tasnif Komisyonunda ilk önce katip daha sonra azalık görevlerini yaptı. 

Darüşşafaka’da 35 yıllık öğretmenlik yaptıktan sonra yaşının ilerlemesi 

nedeniyle emekli edildi. Mehmet Tahir, bu emeklilik kararını kabul etmemiş ve 

                                                           
73 Tahirü’l-Mevlevi, Matbuat Âlemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemesi Hatıraları, s.388 
74 Tahirü’l-Mevlevi, Farsça Divançe ve Tercümesi, s.XI 
75 Atilla Şentürk, a.g.e, s.48 
76 Ferid Kam, 1864’te İstanbul’da doğdu. Mekteb-i Mülkiyye-i Şahane ve Mekteb-i Hukuk 

okullarına gitti, fakat ikisinden de mezun olmadan ayrıldı. Öğrenimini hocalardan özel dersler 
alarak tamamladı. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. 1887 yılında Babıali Tercüme 
Odasında mütercim olarak göreve başladı. Bundan sonra çeşitli öğretmenlik görevlerini 
üstlendi. Darülfünun’da dersler verdi. Darülfünun, İstanbul Üniversitesi adıyla yeniden 
yapılandırılmasıyla buradaki görevinden uzaklaştırıldı. 1936-1941 tarihleri arasında Maarif 
Vekaleti Kütüphaneleri Tasnif Komisyonu üyesi olarak çalıştı. Din, tasavvuf, edebiyat ve 
felsefe alanında çalışmalarda bulundu. Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad dergilerinin ilk ve 
sürekli yazarlarından biriydi. 1944 tarihinde vefat etti. 

77 Atilla Şentürk, a.g.e, s.48 
78 Atilla Şentürk, a.g.e, s.48-49 
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çeşitli makamlara emekliliğine bir sebep olmadığını belirten yazılar yazmıştı.
79

 Fakat 

istemeyerek de olsa bu görevinden 1944’te ayrıldı
80

. 

1947 senesinde Süleymaniye Camii mesnevihanlık görevini fahri olarak 

yapmak için, Vakıflar Umum Müdürlüğüne müracaat etti.
81

 1923-1925 yılları 

arasında Fatih Camiinde 1948’den itibaren de, Süleymaniye Camiinde Mesnevi 

okuttu. Bu dersler için aldığı notlardan meşhur Mesnevî Şerhi ortaya çıktı.
82

 Mevlevi 

çevrelerinde edindiği tasavvuf ve edebiyat kültürünü bir ömür boyu yeni nesillere 

aktarmaya çalıştı.
83

 

1948 yılından itibaren Esad Ekicigil’in sahibi olduğu İslam Yolu adlı dergiyi 

çıkarmaya başladı. Dergide yazı dizisi olarak yayınladığı edebî ve tarihi yazılardan 

başka; günlük konulara, dini ve ictimai alanlara dair aydınlatıcı makaleler kaleme 

aldı.
84

 

Hayatının son döneminde, 22. Beynelmilel Müsteşrikler Kongresi sebebiyle 

sergilenecek yazma eserlerin, kütüphanelerde toplanması ve kataloglanması için Zeki 

Velidi Togan başkanlığındaki heyette görev aldı. Aynı zamanda Süleymaniye’de 

verdiği derslerden oluşan Mesnevî Şerhi’nin basımı ile meşgul oldu. 

21 Haziran 1951 tarihinde vefat eden Tahirü’l-Mevlevi, 1928 yılında vefat 

eden annesi Emine Emsal Hanım’ında medfun olduğu Hâmûşân mezarlığına 

defnedildi. Reşid Mazhar Ayda, Tahirü’l-Mevlevi’nin vefatının sene-i devriyesinde, 

verdiği Mesnevi dersleri hakkında şunları söyler; “ … Mesnevî takrir ederken 

söylediği bazı derin sözler “arif” olmayan bir kimsenin ağzından çıkacak sözler 

değildi… Mesnevî derslerine her tabaka halk geldiği için, takrir herkesin 

anlayacağı bir lisanla olurdu. Fakat hemen hemen her derste rahmetli üstad 

karşısındakileri unutur, felsefe, ilm-i kelâm ve tasavvuf âlemine geçer, târihden, 

                                                           
79 Atilla Şentürk, a.g.e, s.53 
80 Tahir Olgun, Divan Edebiyatının Bazı Beyitlerinin İzahına Dair Edebî Mektuplar, Haz. 

Cemal Kurnaz, Akçağ Yayınları, Ankara, Eylül 1995, s.8 
81 Atilla Şentürk, a.g.e, s.54 
82 “Mehmet Tahir Olgun” Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür Merkezi 

Başkanlığı Yayınları, Ankara 2007, C.VII, s.25-26 
83 “Mehmet Tahir Olgun” Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Atatürk Kültür Merkezi 

Başkanlığı Yayınları, Ankara 2007,C.VII, s.25-26 
84 Atilla Şentürk, a.g.e, s. 56-57 
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Arap, İran ve Türk edebiyatından misaller getirir, dinleyenleri vecd içinde mest 

edip bırakırdı.” 85  

İlerlemiş yaşına rağmen evinde de sohbetlere devam etti. “Reşid Mazhar 

Ayar; …Orada duvarları tavana kadar kitaplarla dolu odasında tadına 

doyulmayan vakitler geçerdi. Üstad fıkralar anlatır, beyitler okur ve edebî 

müşkillerini hall için gelmiş olanların dertlerine derman olur; ikrâm etmekten de 

bir an boş durmazdı. Oraya kimler gelmezdi ki: Müşkülünü halledemeyen 

profesörler, tez hazırlarken ne yapacağını şaşırmış üniversiteliler, İstanbul’da 

izinini geçiren her seviyede memurlar, yüksek rütbede subaylar, doktorlar, 

öğretmenler, eski talebeleri… Hepsi de oradan mânen daha zengin olarak 

ayrılırlardı.” 86 bu sohbetlere dair hatıralarını dile getirir. 

2.11 TAHİRÜ’L-MEVLEVİ’NİN GÖRÜŞLERİ 

Tahir Olgun’u daha iyi anlamak ve tanımak için görüşlerini burada 

aktarmanın yerinde olacağını düşünüyoruz. 

Tahir Olgun, Milletvekili Ahmet Talat Onay
87

’ın açıklamakta zorlandığı bazı 

beyitlerle ilgili olarak yazışmalarda bulundu. Bu mektuplardan oluşan külliyatı Tahir, 

daha sonra Divan Edebiyatının Bazı Beyitlerinin İzahına Dair Edebî Mektuplar 

adıyla bir kitapta bir araya getirdi. Eserinin önsözünde yazdıkları onu biraz daha 

anlamamızı sağlayacaktır. 

“Değersiz mektuplarıma “edebî” vasfını verişim, onların edebiyat nümûnesi 

olabilecekleri tevehhümüyle değil. Edebiyata dahil bazı beyitleri izah etmeleri, 

yani mevzunun edebî bulunması dolayısıyladır. 

                                                           
85 Atilla Şentürk, a.g.e, s.54 
86 Atilla Şentürk, a.g.e, s. 57 
87 Ahmet Talat, 1885 yılında Çankırı’da dünyaya geldi. İstanbul Ünivesitesi Edebiyat 

Fakültesinden mezun olduktan sonra, Kastamonu Sultanisi’nde edebiyat öğretmenliğine 
başladı. Farklı okullarda öğretmenliğe devam etti. 1923 tarihinde II. dönem Çankırı 
milletvekilliği görevini, 1946 seçimlerine kadar sürdürdü. Milli Mücadelede gösterdiği 
hizmetlerden dolayı İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi. Duygu ve Anadolu gazetelerinde 
başmuharrirlik yaptı. Kitapları ve çeşitli dergilerde de makaleleri vardır. 1956’da vefat etti. 
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Yanlışlarımı doğrultacak olanlara teşekkür eder, okuyup da bir şeyler 

öğreneceklerden de hayır dua beklerim.”
88

 

Ahmet Talat, bu eserini yayınlamak istediğinde İstanbul Edebiyat Fakültesi 

tarafından incelenmeye alınması hususunda Ahmet Talat’a görüşlerini aktarır:
89

 

“…Şu kadar var ki, tab’ hususunda Edebiyat Fakültesine havale edilmesi, bu 

işin olmaması demek olacaktır. Çünkü Fakülte, kendi mensubu olmayan birinin 

eserini bastırmak için nazlı davranacak yahut ordinaryuslardan, doçentlerden 

müteşekkil edebî bir heyetini o yazıları okumaya memur edecek, defterler tetkik 

heyeti âzâsının her birinde aylarca kalacak, salâhiyetdâr kalemlerle ötesi berisi 

çizilecek, burulacak. Öyle olunca da onların âciz muharriri ya dünyadan göçmüş 

yahut eserinin basılmasından vaz geçmiş buluncak…” 90
 

Şiire dair fikirlerini ise şöyle ifade ediyor; “ Şiir de en çok sevdiğim şey: 

Samimiyet; hiç mi hiç hoşlanmadığım da sanʻatkârane külfettir. Bir şair; 

düşüncesini, duygusunu ve kuruntusunu kendi sıkılmadan ve okuyanları sıkmadan 

anlatabilmelidir. Sânihaları süslemek için ifadeyi koyulaştırmaya çalışmak yahut 

tabiîlikten fazla sadeleştirmeğe uğraşmak; bence tekellüften başka bir şey 

değildir.” 
91

 

Edebiyat tarihimiz ve nasıl yazılmasına dair görüşleri ise; “ …Basılmış 

kitaplar, Türk edebiyatı tarihi olmak için, çok eksik, mektep kitabı olmak üzere de 

pek çok yüklüdür. Mekteplerde okunacak edebiyat tarihlerinde Mütasavvif, Hurufî, 

Bektaşî vesaire gibi zümrelere ait sözlerin bulundurulmasını lüzumsuz 

görüyorum…. umumî ve mükemmel bir edebiyat tarihi ise, uzun uzadıya 

araştırmalardan sonra yine kudretli bir heyet tarafından telif olunmalıdır.” 92 

Tahir Olgun, Arapça ve Farsça tercüme eserler de kaleme almıştır. Türklerin 

tarihine dair bir çalışma aradığını ve bu çalışmanın da Kazan ulemasından Şeyh 

Murad Remzi’nin, Telfîkü’l-ahbâr ve Telkîhü’l-âsâr fî Vakayıʻi Kazan ve Bulgār ve 

                                                           
88 Tahir Olgun, Divan Edebiyatının Bazı Beyitlerinin İzahına Dair Edebî Mektuplar, s.20 
89 Tahir Olgun, Divan Edebiyatının Bazı Beyitlerinin İzahına Dair Edebî Mektuplar, s.7-9 
90 Tahir Olgun, Divan Edebiyatının Bazı Beyitlerinin İzahına Dair Edebî Mektuplar, s.10 
91 M.Behçet Yazar, Edebiyatçılarımız ve Türk Edebiyatı, Kanaat Kitabevi, İstanbul 1938, s.429 
92 M.Behçet Yazar, Edebiyatçılarımız ve Türk Edebiyatı, s.428-429 
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Mülûki’t-Tatar adlı eser olduğunu belirtir. Bu eseri tercüme etme nedeni ve 

Türklerin tarihi ile ilgili görüşleri, tercüme eserinin önsözünde geçen şu ifadelerden 

anlaşılmaktadır. 

“Mensûbiyyetiyle müftehir bulundığımız Türklüğe dâir bir kaç kitabımız 

var. Lâkin bunların hemân de hepsi Avrupa müʼelliflerinin âsârından ya terceme, 

yâhud tırâş edilmek sûretiyle tertîb olunmuş şeyler şarklı bir âlimin mahsûl-ı 

tetebbuʻî olmadıkları için ihtivâ eyledikleri maʻlûmât şarkı garb gözüyle ve 

Türklüğü Frenk gözlüğüyle görmek istemeyenlere ecnebî metâʻî gibi gayr-i millî 

görünüyor. 

Maksadım muʻîn bir eserle müʼessirine taʻrîz etmek değildir,  samîm-i 

rûhumdan kopub gelen sâf bir hissî anlatmak istiyorum. 

Pek sâfî ve pek tabîʻî bulundığım bu hissin teşvîkiyle şarkda husûsiyetle 

Türklükden bâhis olmak üzere bir şarklı, tercîhen bir Türk tarafından yazılmış 

ciddi bir eser …” 93 

Tahir Olgun hakkında çalışma yapmış değerli hocalarımızın görüşlerine de 

yer vermenin uygun olduğu kanaatindeyiz. 

Mehmet Tahir hakkında en önemli, çalışma Prof. Dr. Atilla Şentürk’ün 

mezuniyet tez konusu olan Divân-ı Tahirü’l-Mevlevî için yapılan çalışmada, elde 

edilen bilgiler ışığında kaleme aldığı Tahirü’l-Mevlevi Hayatı ve Eserleri ’dir. Atilla 

Şentürk önsözünde şöyle diyor: 

“Şair, muharrir, Mevlevî dedesi, gazeteci, müderris, mesnevî-hân ve 

edebiyat tarihçisi gibi çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Tâhirü’l-Mevlevî, Osmanlı 

ile Cumhuriyet nesilleri arasında adeta bir kültür köprüsü teşkil eden âbide 

şahsiyetlerimizdendir. 

Genç yaşlarından itibaren yetmiş beş yıla varan ömrünün son günlerine 

kadar yoğun bir telif faaliyeti göstererek ardında irili ufaklı yüze yakın yazılı eser 

bırakan Tahir Olgun, Farsça ve Türkçe ile eski nazım formlarında yazılmış 
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yüzlerce manzumeden oluşan bir dîvân sahibi olmak hasebiyle eski edebiyatımızın 

da son temsilcilerindendir.” 94  

Kemal Edip Kürkçüoğlu, Mahfil dergisinden bu yana olan ilmi 

mülahazalarını ve mektuplaşmalarını dile getirir ve onun hakkında; “…eskilerin 

tâbirleriyle ‘metrûkât-ı kalemiyye’sinden olan Hal tercemesi, övünmekten uzak, 

tam bir tevâzu örneğidir.” 95 

“Tanıdığım ilim ve irfan erleri, edebiyyât uluları arasında Üstâd Tâhirü’l-

Mevlevî Bey merhûmun gönlümde müstesnâ bir yeri vardır.” 96
 sözlerini aktarır. 

Ali Nihat Tarlan, Şerh-i Mesnevî’ye yazdığı övgüde Tahir için; “…kalemine 

üstâdâne tasarruf eden çok değerli bir edebiyat hocası idi. Ömrünü mensup olduğu 

pîrine bağlamış, ruhen Mesnevî’ye çok nüfuz etmiş, selâhiyetli bir zât…” 97 

ifadelerini kullanır. 

Şerh-i Mesnevî’de, Tahirü’l-Mevlevî’nin hayatı ve eserlerini kaleme alan 

Sâdi Aytan edebi yönüne dikkat çekiyor. 

“O, bilgilerini kendi gayretiyle kazanmış, Arapça ve Farsçaya vakıf olmakla 

beraber edebi eserlerden tercüme yapabilecek kadar da kendi kendine Fransızca 

öğrenmiştir. Yazılarını sade ve akıcı bir üslûpla yazmıştır. Şiir ve yazılarının en 

belirgin özelliği samimiliktir. İnandığına sonuna kadar bağlı kalır. Oldukça hassas 

bir şairdir. O, hassâsiyet denilen çaresiz bir hastalığın, şifa bulmaz bir 

mübtelâsıdır.” 98 

Yılların İzi adlı hatıra kitabında Mahir İz’de ondan bahsederken;  “Bu 

muhterem zât, hürmet ettiğimiz azîz bir dostumuzdur. İlmî ve edebî kıymeti gerek 

arkadaşları, gerekse yetiştirdiği talebe tarafından tebcîl edilen değerli bir 

                                                           
94 Atilla Şentürk, a.g.e, s.VII 
95 Tahirü’l-Mevlevi, Edebiyat Lügati, s.9 
96 Tahirü’l-Mevlevi, Edebiyat Lügati, s.11 
97 Tahirü’l-Mevlevi, Farsça Divançe ve Tercümesi, s.XII 
98 Tahirü’l-Mevlevi, Farsça Divançe ve Tercümesi, s.XII 
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şahsiyettir. (…) Mesnevî okutan, hassas bir Mevlevî şâiri idi. Gönül adamı idi. 

Dünyanın âlâyişi ile ruhunu kirletmemişti.” 99 ifadelerine yer verir. 

Tahirü’l-Mevlevi’nin çile döneminde Ahmet Remzi Akyürek’e yazdığı 

mektuplara dair Tahir Olgun’un Edebi Mektupları çalışmasını yayınlayan Prof. Dr. 

Cemal Kurnaz; “Tahir Olgun, şair, yazar ve edebiyat araştırmacısı olarak 20. 

yüzyılın dikkate değer isimleri arasında yer alır. O, genç yaşta girdiği Mevlevî 

tarikatı çevrelerinde edindiği tasavvuf ve edebiyat kültürünü bir ömür boyu yeni 

nesillere aktarma çabasında olmuştur.” 100 sözleriyle hakkındaki görüşlerini ortaya 

koyar. 

2.12 ESERLERİ 

Tahirü’l-Mevlevi’nin basımı olan veya henüz yayınlanmamış pek çok eseri 

bulunmaktadır. Türk Edebiyatı, şiir şerhleri, edebi bilgiler, biyografi, çeviri, Türk ve 

İslam tarihi, basın hayatı, Mevlana ve Mevlevilik, Fars dili ve edebiyatı gibi değişik 

konularda eserler vermiştir. Eserlerinin bazıları, dergilerde yayınlanan makalelerin 

bir araya getirilmesi ya da bu makalelere eklemeler yapılmasıyla meydana gelmiştir. 

Tahirü’l-Mevlevi, eserlerini Fethi Sezai Türkmen’e miras bırakmıştır. 

Türkmen’in vefatından sonra Tahirü’l-Mevlevi’ye ait kitap koleksiyonu Süleymaniye 

kütüphanesine bağışlanmıştır. Fethi Sezai Türkmen koleksiyonunda yer alan, 

Tahirü’l-Mevlevi’ye ait bazı eserler hakkındaki vereceğimiz bilgiler için, değerli 

hocamız Atilla Şentürk’ün Tahirü’l-Mevlevi Hayatı ve Eserleri adlı kitabından 

faydalanılmıştır. 

Öncelikle Tahirü’l-Mevlevi’nin basımı gerçekleşmiş eserlerine yer vermek 

istiyoruz. Tahirü’l-Mevlevi’nin yayınlanmış ilk eseri Mir’at-i Hazret-i Mevlânâ ’dır. 

Eser, Hilye-i Hazret-i Mevlânâ’yı içermesi açısından önemlidir çünkü bu konuda 

yapılan üçüncü hilye olmasının yanında, Tahirü’l-Mevlevi’nin araştırmaları sonucu 

yazılması esere ayrı bir önem katmaktadır. İkinci eseri, Dîvânçe-i Tâhir gençlik 

yıllarında nazmettiği Türkçe ve Farsça şiirlerini içermektedir. Ayrıca Dîvânçe-i 

Fârisî-i Tâhir  eserinde de bütün Farsça manzumelerini biraraya getirmiştir.  Dîvân-ı 
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Tâhirü’l-Mevlevî adında iki eseri bulunmaktadır. Aralarındaki fark ise, birinde 

Dîvânçe-i Tâhir’de bulunanlar şiirler de dahil bütün şiirlerini içermesi, ikinci eserin 

ise, 1945 senesinden sonra yazdığı şiirleri kapsamasıdır. 

Edebiyat Istılahları, Tahirü’l-Mevlevi’in 1934 tarihinde Edebiyat Lugatı 

Komisyonunun başına getirildiğinde yaptığı lugat araştırmalarını içermekle birlikte 

Edebiyat Lugatı, Edebiyat Istılahları eserinde yaptığı bazı kısaltma ve değişiklikler 

sonucu meydana getirdiği eserdir. Edebiyat Sözlüğündeki Uydurma Tâbirler, Türk 

Dil Kurumunun yayınladığı Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğüne yaptığı 

eleştirileri, Edebiyat Kâideleri ise, edebi sanatların kolaylıkla anlaşılmasını 

sağlayacak açıklamaları kapsamaktadır. Edebî Mektuplar, Çankırı Milletvekili Talat 

Onan’ın divan edebiyatına dair bazı zor beyitleri açıklaması için Tahirü’l-Mevlevi’ye 

gönderdiği mektuplara, Tahirü’l-Mevlevi’nin verdiği cevapların biraraya getirilmesi 

sonucu oluşmuştur. Edebiyat tarihi alanında yazdığı Edebiyat Târîhimize Dâir 

Manzum Bir Muhtıra, Türk edebiyatının başlangıçtan Tanzimata kadar geçirdiği 

devreleri içerir. Bu esere zeyl olarak kaleme aldığı manzum eseri, 19. Asrın Yarısına 

Kadar Garp Edebiyat Tarihine Dâir Manzum Bir Muhtıra’da, Yunan edebiyatına 

dair bilgi verdikten sonra 13. asırdan itibaren kronolojik olarak batılı yazarları ve 

çeşitli edebi akımları aktarır. Edebiyat Tarihimizde Araştırmalar ise; üç kitaptan 

oluşan seri bir eserdir. Serinin ilk kitabı, Fuzuli’ye Dair, ikincisi Şâir Nev’î ve Sûriye 

Kasîdesi, sonuncusu ise Germiyanlı Şeyhî ve Hârnâmesi’dir. 

Tahirü’l-Mevlevi hayatı boyunca çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır. 

Öğrencilerine anlatmak için oluşturduğu ders notları daha sonraları kitap haline 

getirilmiştir. Türk Edebiyatı Tarihi Muhtırası, Edebiyat Târîhimize Dâir Manzum 

Bir Muhtıra adlı manzum eserinin nesir halinde yazılarak öğrencilerine okuttuğu 

notları içeren edebiyat tarihi kitabıdır. Asr-ı Saâdette Müslümanlığın Medeniyete 

Hizmetleri, Darülhilafe’deki derslerinde, cahiliye dönemindeki gelenek ve 

göreneklerin, asrı saadetle başlayan İslam medeniyetiyle kıyaslanması ve bu yeni 

medeniyetin ortaya çıkışı ile Hulefa-i Raşid’in devrine kadar geçen süre içerisindeki 

gelişimini anlattığı notlarından meydana getirilmiştir. Ayrıca Hitâbet Dersleri kitabı 

ve Konferans adlı risalesi İstanbul İmam ve Hatip okullarında hitabet dersi, Siyer-i 
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Enbiyâ ya da diğer adıyla Târih-i Enbiyâ peygamberler tarihi, Tedrîsât-ı 

Edebiyyeden Nazım ve Eşkâl-i Nazım Darüşşafaka’da edebiyat dersi, Dest-âvîz-i 

Fârisî-hânân  ilkokul öğrencilerine Farsça öğretmek için kaleme aldığı ders 

notlarının bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş eserlerindendir. Hazret-i Peygamber 

ve Zamanı ise,  Tahirü’l-Mevlevi’nin Teâlî-i İslam cemiyetinde bulunduğu dönemde, 

Maarif’in hizmet veremediği köylerde imamların okutabileceği düzeyde bir kitap 

hazırlama kararı alınarak yazılmasına rağmen önceleri yayınlanmamış ilerleyen 

yıllarda ise ders kitabı olarak basılmıştır. 

Tahirü’l-Mevlevi, Matbuat Alemindeki Hayatım adlı hatıratında, yayıncılık 

ve memuriyet hayatı hakkında bilgiler verirken, eserin en önemli yönü olan İstiklal 

Mahkemelerinde yargılandığı iki aylık süreci ilk gününden itibaren detaylı olarak 

aktarmaktadır. 

Mevlevi’nin eserleri arasında kendi kaleme aldığı ya da tercüme ettiği 

biyografilerde bulunmaktadır. Bu biyografi eserlerinden biri olan Aşık Çelebi 

Tezkiresi ve Şâir Zâti ’de Aşık Çelebi’nin hayatı, şahsiyeti ve eserlerini aktardıktan 

sonra tezkirede geçen şairlerin nasıl değerlendirildiğini Şair Zâti örneğiyle 

açıklamıştır. Bursalı Gazâli, Bursalı Gazâli’nin hayatı ve şahsiyetini; Mantıkî ve Bir 

Hezeliyesi, 16. asır şairlerinden Ahmed Mantıkî el- Acemîyü’l-Nahcuvânî’nın hayatı 

ile “İmam Pendî Efendi” hakkında söylediği hezeliyatı içeren eserleridir. Osmanlı 

Devletinde İdam Edilen İki Şeyhülislam eserinde ise, bu iki şeyhülislamın hayatları 

ile idamlarının nedenlerini açıklamıştır. Kudemâ-yı Mevlevîye, Eflâkî Ahmed 

Dede’nin Menâkıbü’l-ârifîn ’de yer alan 114 ravinin tercüme-i hallerinden bahseder. 

Şükûfe-i Bahâristân, Tahirü’l-Mevlevi’nin gençlik yıllarında Molla Câmî’ye ait 

Bahâristân eserinin “Yedinci Ravza” bölümünde geçen kırk şairin tercüme-i 

hallerine yer verir. Şâir Refi’-i Kâlâyî ’nde şairin hayatı, şahsiyeti ve divanı; Şâir Ali 

İffet ’te ise arkadaşı Giritli Şâir Ali İffet Gençarap hakkında bilgiler vermektedir. 

Şâir Anıtları da tanıdığı otuz kadar şairin biyogarfilerini ve ölüm tarihlerine 

düşürdüğü tarihleri içeren eseridir. Biyografi eserlerinden birkaçının ise 

tercümelerden meydan geldiğini belirmiştik. Efgan Emîrî Abdurrahman Han, Emir 

Abdurrahman Han’ın kendi kaleme aldığı hatıratının; Sadî-i Şîrâzî’ye Dâir şeyhin 
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hayatı ve şahsiyeti hakkında yapılan bir inceleme eserinin Farsçadan Türkçeye 

tercümesidir. 

Hind Masalları, Hindli Şeyh İnâyetullah’ın Farsça Bahâr-ı Dâniş’inin; 

Kafkasya Mücâhidi Şeyh Şâmil’in Gazavatı, Muhammed Tâhir el-Karâhî’nin Arapça 

olarak hazırladığı Bârikatü’s-suyûfi’d-Dâgıstâniyye fî baʻzı gazavâti’ş-

Şâmiliyye’nin; Hind İhtilali, Sergüzeşt-i Yek Hânım-ı Engilisî der-Hindûstân’nın,  

tercümeleridir. Terceme-i Tefsîr-i Hüseynî, Hüseyin Vâiz’in Farsça Mevâhib-i Aliyye 

adlı tefsirinin “Bakara” süresinin sonuna kadar olan kısmını içeren tercüme eseridir. 

Ayrıca Şah Abdurrahman’nın Farsça Kur’ân ve Mağz-ı Kur’ân’ını, İsmail Rusuhi 

Ankaravi’nin Nisabü’l-Mevlevi’si, Molla Câmî’nin Mir’at’ü-l akâid’i, Mîr Seyid Ali 

el-Hemadâni’nin Risâle-i Fütüvvetiyye’si, Üsküdar mevlevihanesinin son şeyhi 

Ahmed Remzî Dede’nin Münâcât-ı Hazret-i Mevlânâ’sı gibi eserleri, aynı isim 

altında tercüme ederek kaleme aldığı eserleridir. Siyer-i Peygamberî’nde, 1927 Hicri 

yılbaşında müslümanlara güzel bir hizmet niyetiyle Seyyid Ahmed Zeynî Dahlân’ın 

es-Sîretü’n-nebevîye ve’l-Âsârü’l-Muhammedîye adlı eserini tercüme etmeye 

başlamış fakat bitirememiştir. Bu eserin müsveddeleri de Fethi Sezi Türkmen 

koleksiyonunda yer almaktadır. Bu eserlerin yanında; Câm-ı Cihân-nümâ Tercümesi, 

Hind’in Moğol Hükümdarları ve Nâdir Şah, Levâmi’ Tercümesi, Şerh-i Rubâiyât 

Tercümesi eserleri de bulunmaktadır. Bundan başka tezimizin konusu olan Şeyh 

Murad Remzi’ye ait Telfîkü’l-ahbâr ve Telkîhü’l-âsâr fî Vakayıʻi Kazan ve Bulgar ve 

Mülûki’t-Tatar adlı eseri de tercüme etmiştir. 

Tahirü’l-Mevlevi’nin çeşitli şerhleri de bulunmaktadır. Dîvân 

Edebiyatmızdan Birkaç Parça ve İzâhı adlı eseri, Divan edebiyatımızın en iyi bilinen 

yedi metin ve izahını içerir. Kitabın içerisinde; Bâkî’nin Sünbül Kasîdesi ve Şerhi, 

Bâkî’nin Kânûnî Sultan Süleyman Hakkındaki Mersiyesi, Taşlıcalı Yahyâ’nın 

Şehzâde Mustafa Mersiyesi, Nefî’nin Hotin Kasîdesi, Sabrî’nin Ebûsaid Efendi 

Vasfındaki Kasîdesi, Fuzûlî’nin Bağdat Kasîdesi ve Fuzûlî’nin Şikâyet-nâmesi 

metinleri yer almaktadır. Bu eserden başka; İbni Kemal’in Yavuz Hakkındaki 

Mersiyesi, Yavuz Sultan Selim’in sefer sırasında Çorlu’da vefatı üzerine Kemal 

Paşazade’nin manzum olarak kaleme aldığı mersiyenin şerhidir. Nedim’in Köşk 
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Kasîdesi ve Nâmık Kemal ile Ziya Paşa’nın Nazîresi, Nedim’in, İstanbul’da bir kasır 

için yazdığı kaside ile Namık Kemal ve Ziya Paşa’nın bu kasideye yazdıkları 

nazirelerin şerhini içerir. Sabrî’nin Ebûsaid Efendi Vasfındaki Kasîdesi, Sabrî’nin, 

IV. Murad ve IV. Mehmed dönmelerinde üç defa şeyhülislamlık yapan Ebûsaid 

Efendi’nin vasfında yazdığı kasidenin şerhidir. Vehbî’nin Tannâne Kasîdesi, 

Sünbülzade Vehbî’nin Sultan I. Abdülhamid’in kendisi hakkındaki idam kararından 

sonra affı için yazdığı, Vehbî’nin Tayyâre Kasîdesi ise, yine Sünbülzade Vehbî’nin 

Rodos kadılığı sırasında Şahin Giray’ın idamına dair I.Abdülhamid’e sunduğu 

kasideyi ve şerhlerini kapsamaktadır. 

Ahmed Paşa Dîvanı’nın Nesre Çevrilişi diğer adıyla Veliyüddin Oğlu Ahmed 

Paşa Dîvanının Nesre Çevrilişi, Ahmet Paşa’nın dîvanını beyit beyit nesre çevirdiği 

eseridir. 

Tahirü’l-Mevlevi’nin, bir mesnevihan olarak Mesnevi şerhi hakkındaki ders 

notları ile Mesnevi’ye yapılan eleştirilere cevap olarak kaleme aldığı eserleri vardır. 

Mesnevî Şerhi ya da Mesnevî Dersleri olarak bilinen eseri, 1929 tarihinden itibaren 

Fatih Camiinde verdiği Mesnevi dersleri için hazırlamış olduğu notlardan meydana 

gelmektedir. Mesnevî’nin Eski ve Yeni Muterizleri, Muhammed Şahin’nin Mesnevî 

Tenkîdi isimli kitabına cevap olarak yazdığı risaledir. Aynı kişi tarafından Tahirü’l-

Mevlevi’nin cevabına karşılık olarak, Mesnevî’nin Tenkîdini Beğenmeyene Cevap 

adlı yazısını yazması üzerine Mevlevi, Mesnevî’nin Yeni Muterizine İkinci Cevap 

adlı risalesini kaleme almıştır Şeyh Celâleddin Efendi Merhûm ise, şeyhi Mehmed 

Celâledîn Dede Efendi’nin ölümü üzerine yazdığı risaledir. Ayrıca Mesnevi Dibacesi 

ve İlk 18 Beyitin Şerhi eseri de bulunmaktadır. 

Çeşitli dergilerde sayısız makaleleri bulunanan Tahirü’l-Mevlevi’nin, İslam 

tarihine dair yazdığı bazı makalelerinin bir araya getirilmesi ile oluşan eserleri ise; 

Medâris-i İslâmiyye Talebesine Târih Hulâsaları ve Târih-i İslâm Sahâifinden’dir. 

İslam Askerine İslam Târîhinden Bâzı Vakʻalar Harb-ı Umûmî yılllarında 

askerlerin cesaretini arttırmak için yazdığı eserdir. Müslümanlıkta İbadet Tarihi’nde 

ise; namaz, oruç, zekat ve haccın tarihçelerinden bahseder. Tarih Hülasaları adlı bir 

eseri de mevcuttur. 
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Cengiz ve Hülâgû Mezâlimi eseri, yazarın yaşadığı dönemde Türkçülük 

akımıyla Timur, Cengiz, Hülagu gibi şahsiyetlerle olan neseb ilişkisinin önemine 

dair yapılan açıklamara yaptığı eleştirileri içermektedir. Tahirü’l-Mevlevi’ye göre bu 

kişilerin yaptığı zulümler ortada iken, Türklerin iftihar duyacağı ataları 

olamayacağını belirtikten sonra, gençlere müslüman Türk büyüklerinin 

anlatılmasının daha faydalı olacağına dair görüşlerini dile getirir. Hallâc-ı Mansûr’a 

Dâir ise, Ebû Mugîs el-Hüseyn b. Mansur el-Beyzavî hakkındaki şüpheleri ortadan 

kaldırmak için kaleme aldığı eseridir. 

Tahirü’l-Mevlevi’nin tek romanı Teşebbüs-i Şahsî, Meşrutiyetin ilanından 

sonra birkaç acemi gencin gazete çıkarmak için biraraya gelmelerini ve düştükleri 

gülünç durumları alaycı bir dille yazdığı eserdir. Eserin önemli özelliği ise, 

karakterlerin temelinin Tahirü’l-Mevlevi ve arakadaşları oluşudur. Mehmed Zeki 

Pakalın yazdığı fıkra kitabı için, Tahirü’l-Mevlevi’den bildiği fıkraları yazmasını 

istemiştir. Bunun üzerine Mevlevi, bu fıkraları Kaili Bilinen Fıkralar adıyla bir araya 

getirir. Fakat bu eser, Fethi Sezai Türkmen kataloğunda zarf içindeki kağıtlardan 

ibarettir. 

Fethi Sezai Türkmen koleksiyonunda ismi geçmesine rağmen bulunamayan 

eserlerden bazıları ise, Tercümelerim, Amuzgâr-ı Fârîsî ve daha önce bahsettiğimiz 

Hind İhtilali’dir. Tercümelerim eseri, Tahirü’l-Mevlevi’nin Dîvan’ında belirttiği 

üzere, tasavvufa dair Câm-ı Cihân-nümâ, Levâmîʻ, Şerh-i Rubâiyât tercümelerini 

içerir. Amuzgâr-ı Fârîsî ise, Rehnümâ-yı Füzuyât hocalarından Tahir Efendi’nin 

Farsça öğretmek için kaleme aldığı eserin, Tahirü’l-Mevlevi’nin ifadesiyle “ilk 

bölümünün” neşredildiği eserdir. 

Süreli yayın hayatına 1899’da Resimli Gazete ile başlayan Tahirü’l-Mevlevi, 

1920 yılında Mahfil dergisini yayınlamaya başladı. Mevlevi, altı yıl boyunca dini ve 

ilmi içerikli bu dergiyi yayınlamış, İstiklal Mahkemelerinden beraatından sonra, 

1926’da 68. sayı ile yayınını sonlandırmıştır. Mahfil Dergisi hakkında Servet-i 

Fünunculardan şair ve yazar Cenap Şehabettin; “… o risalelerden yedi günde ilmî, 

edebî, dinî o kadar malumat-ı nafia istihsal ettim ki yüz cilt kitap okumuş olsam 

bu kadar mütenevvi ve vasi surette istifâde edemezdim…. ilmen ve edeben 
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büyüklerimizin çoğunu ben Mahfil’de tanıdım. Dava-yı mârifetle kol 

sallayanlarımız arasında kaç kişi vardır ki meselâ Habbâb b. el-Eret yahut Musʻab 

b. Umeyr yahut Ebû Zerri Gıfârî kimdir sualine cevab-ı kâfî edebilsin…. Mahfil 

elime geçmeseydi Abdullah b. Cahş b. Reyyâb el-Esedî Hazretlerini ben nereden 

öğrenecektim… Bunlardan başka Mahfil’de hakikat-ı dîniyye, tasavvuf, hikmet-i 

İslâmîye, edebiyat-ı Arabîye, edebiyat-ı İranîye ve edebiyat-ı Osmanîye dair biri 

birinden müfid ve hepsi kemal-i vukuf ve istiknâh ile (inceliğine tam vakıf olarak) 

yazılmış pek çok makaleler var… İşte Mahfil hep böyle tarihî, lugavî, edebî 

malumat ve esmar-ı tetebbuat ile malamaldır (dopdoludur).”101 görüşlerini dile 

getirir. Ayrıca Paris’te İslam dünyasına dair araştırmaları, incelemeleri ve görüşleri 

yayınlayan Revue du Monde Musulman ile Mahfil dergisi arasında mubadele 

yapılmıştır. 

İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesinde (İSAM), Osmanlıca Makale ve 

Makale veri tabanında yaptığımız araştırmalar sonucu, Tahirü’l-Mevlevi ve Tahir 

Olgun imzasıyla yazarın beş yüzün üzerinde yayınlanmış makalesine ulaştık. 

Mevlevi’nin farklı konularda makaleler kaleme alması onun geniş yazı dünyasını 

gösterdiği için, bu dergi ve makalelerin bazılarının isimlerini vermenin uygun olduğu 

görüşündeyiz. Tahirü’l-Mevlevi’nin yayınladığı Mahfil’de; İnsan Şeytanları, 

Müslümanlar Dinin Bazı Ahkâmının Tasdik Bazısını İnkâr edebilir mi?, Hz. 

Fâtımâ’nın Cihâzı ve Düğünü, Teyyarelerimiz Uçarken, Salât-ı Küsuf, Tevekkül ve 

Saʻy, Müşrikîn-i Arab’ın Meşhur Putları, Muharrem ve Mâtem, Darüşşafaka ve 

Şefkat-i İslâmiyye, İlm-i Nücum, Mescidlerde Alkış Caiz olur mu? , Mektebe 

Başlama Merasimi, İbadet-i İslâmiye Tarihçesi, ayrıca tezimizin konusu olan 

Telfîkü’l-ahbâr adlı eseri tanıtmak için 63. sayıda Türklüğe Dair Bir Eser adlı bir 

yazıda bulunmaktadır. İlk yayın hayatına Sırat-ı Müstakim ismiyle başlayan ve daha 

sonra Sebilü’r-Reşad olarak yoluna devam dergide, Tahirü’l-Mevlevi imzası ile 

aralıklarla yazılar yazmıştır. Sırat-ı Müstakim’de; Ceyşü’l-usna Nasıl Techiz Edildi?, 

Mute ve Girit, Nafi ve Mühim Bir Teşebbüs, Cinayet-i Tahrir, Devr-i Peygamber 

Tarihçesi,  Sebilü’r-Reşad’da; Emir Abdurrahman Han yazı dizisi, Eğer Tarih 

                                                           
101 Tahirü’l-Mevlevi, Matbuat Âlemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemesi Hatıraları, s.115, 

116,119. 
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Tekerrürden İbaret ise… Galib Dede İçin Yapılacak İhtilaf Hakkında, Hayber Fethi, 

Müslümanlık Mani-i Tefrikadır. Beynülhak dergisinde; Tarih-i İslam Sahaifinden 

yazı dizisi, Talim ve Terbiye-i Etfal, Şukufe-i Baharistan, İhtifâl-ı Edebi Hakkında 

Bazı Mütalaat, Ceride-i Sufiye; Futuhat-ı İslamiye yazı dizisi, Medhal-i Tarih-i 

İslam, Asr-ı Saadette Askerlik, Medrese-i Meşayih Dolayısıyla Bir Hatıra, İtisam’da; 

Asr-ı Nebevi’de Din ve Dünya Umuru Nasıl Cereyan Ederdi?, Müşriklik ve 

Müslümanlıkta İbadet ve Cahiliye Devrinde Ne Gibi İlimler Vardı yazı dizileri, 

Müşrikin-i Arab’ın Cahiliyyetteki Muktakadatı, Namaz Kılın Demek mi Kabahat?, 

Hayrü’l Kelam dergisinde Müslümanlık Mütenakız mı?  yazı dizisi yer alırken, 

Medrese İtikadları’nda ise sadece Ahmed Şirani Efendi Hazretlerine adlı bir yazısı 

bulunmaktadır. 

Tahir Olgun imzasıyla yazdığı dergi ve makaleler ise; Bilgi Yurdu; Akif’i 

Nasıl Tanıdım, Nasıl Görüştüm ve Nasıl Gördüm, Dolab-ı Muhammedi Nedir?, 

İstanbul’un Eski Bilgi Kurumları, Kaili Bilinen Fıkralar, Taşlıcalı Yahya Bey’in 

Şehzade Mustafa Mersiyesi, Gündüz Sanat ve Fikir Mecmuası; Baki’nin Kanuni 

Hakkındaki Mersiyesi, Fuzuli’nin Üç Eserine Dair, Yücel Aylık Kültür Mecmuası; 

Bengübade, Eski İstanbul’dan Parçalar Pencere Önünde Tarihi Bir Gezinti, İslam 

Yolu; Müşterek Hak Yolu, Kaside ve Kasidecilik, İlk Vahiy ve Okuma Yazmanın 

Müslümanlıkta Ehemmiyeti, Müslümanlık Zehir mi Panzehir mi?, Sebilürreşad; 

Esirliğe Karşı Müslümanlığın Yüksek Mücadelesi, Hz. Mevlana’ya İftira Hakkında, 

Çağlayan; İntihal ve Tevarüd, Çığır; İskender Çelebi ve Bir Şairin Kahramanlığı, 

Konya; Şair Refî’i-Kâlâyî’nin Dîvanı ve Mevlânâ Hakkında yazılarıdır. 

T.C Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerinde, Tahirü’l-Mevlevi ve Tahir Olgun 

adı ile yaptığımız araştırmalarda herhangi bir belgeye ulaşamadık. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

ŞEYH MUHAMMED MURAD REMZÎ  

EL-KAZANÎ EL-MEKKÎ’NİN HAYATI 

 

3.1 MUHAMMED MURAD ER-REMZÎ’NİN ŞECERESİ 

Miladi 25 Aralık 1855 (H.1272) tarihinde, bugünkü Rusya’ya bağlı ve Volga 

Federal Bölgesinin sınırları içinde, özerk bir Türk cumhuriyeti olan Tataristan 

Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da, terceme-i halindeki ifadesiyle, Kazan 

memleketinde, Ufa vilayetine bağlı Minzele kasabasından Elmet köyünde dünyaya 

gelmiştir.
102

 Babası Batırşah Abdullah’tır. Annesinin ismi hatıra defterinde 

zikredilmemiş, “Abıstay, Üstazbike, Muallime” şeklinde anılmıştır.”
103

 Batırşah 

Abdullah’ın ikisi erkek, ikisi kız olan çocuklarının dördüncüsü ve en küçük 

olanıdır.
104

 Tarih eseri olan Telfîkü’l-ahbâr ve Telkîhü’l-âsâr fî Vakayıʻi Kazan ve 

Bulgar ve Mülüki’t-Tatar adlı eserinin 2.cildinde şeceresini şöyle aktarır “ve ben 

fakir Muradullah bin Badırşah Abdullah bin Adilşah bin İshak bin Tükelbay bin 

Yani Urus bin Mirzakul bin Baglay bin Mirdaş bin Mimiç bin Merka bin Abdullah 

Bek bin Bikçura Han”.105
 

3.2 MUHAMMED MURAD REMZÎ’NİN KULLANDIĞI İSİMLER 

Murad Remzi’nin kullandığı isimler, mektuplarında ve oğlu Fehmi Murad’ın 

hatıra defterlerinde şu şekillerde geçmektedir. Muhammed Murad Remzî, Şeyh 

Muhammed Murad, Şeyh Muhammed Murad Kazanlı, Murad Remzî, bazen de 

sadece Murad veya Şeyh Murad olarak geçmektedir. Çocukluğunda Merdenşah 

ismini, siyasi makale ve risalelerinde Tuti, Andelib, Ebü’l-Hasan, Ekmel, M.M.R, 

                                                           
102 İmâm-ı Rabbânî, el-Mektûbât: ed-Dürerü’l-meknûnâtü’n-nefîse (trc. M. Murad el-

Minzelevî), Mekke 1317, C.III, s.188 (mütercimin kendi kaleminden biyografisi) 
103 Ahmet Temir, Doğumunun 130. Ve Ölümünün 50. Yılı Dolayısıyla Kazanlı Tarihçi Murad 

Remzi, 1854-1934, TTK Belleten, L/197, 1986, s. 497 
104 Ahmet Temir, a.g.m, s.495 
105 Ahmet Temir, Vatanım Türkiye: Rusya-Almanya-Türkiye üçgeninde memleket sevgisi 

ve hasretle şekillenmiş bir hayat hikayesi, Haz. Bahşayiş Zeynep Temir Fıratoğlu, Türk 
Tarih Kurumu, Ankara 2011, s.25 



 
 

108 

Remzî isimlerini kullanmıştır.
106

 Din ve Maişet dergisindeki yazılarında ise; 

Muhammed Murad Mekkî, Muhammed Murad ‘Taif’ , bazen de Muhammed Murad 

Mekkî Taif’ten imzalarını kullanmıştır. 

El-A’lâm’da ismi; Muhammed Murad bin Abdullah el-Kazanî el-Mekkî el-

Hanefî,
107

 Mucem’de ise, (eş-Şeyh) Muhammed Murad bin Abdullah el-Kazanî el-

Minzelevî
108

 şeklinde geçmektedir. 

3.3 MUHAMMED MURAD REMZÎ’NİN AİLESİ 

Oğlu Fehmi Murad’ın hatıralarında dile getirdiği üzere ailesinin atası olan 

Bikçura Han, 16. yy ortalarında Aral denizi civarı, Sır Derya ve Amu Derya bölgesi 

ile Özbek ve Türkmen bölgelerinin hakimi idi. Kazan’ın Moskova çarı tarafından 

1552 tarihinde ele geçirilmesi üzerine, bu ülkeyi kurtarmak için ordusu ile Çallı 

kasabasının karşısındaki Saray Burnu’nda karargah kurmuştur. Bikçura Han’ın ani 

vefatı üzerine ordusunun bir kısmı memleketlerine geri dönerken, Han’ın yakınları 

ve ordunun geri kalanı Minzele-Çallı bölgesine yerleşmişlerdir. Zamanla buradaki 

yerli Tatar-Başkurtlarla karışmışlardır.
109

 

Murad Remzi’nin dedesi Adilşah, Elmet köyünün reisi ve civardaki 

köylerinde hakimi olup, adil idaresi ile şöhret almış bir kişidir. Adilşah’ın tek oğlu 

olan ve küçük yaşta yetim kalan Murad Remzi’nin babası Batırşah Abdullah, tahsili 

olmadığı halde tahsilli ve kültürlü bir hanımla evlenmiştir. Hatıra defterinde daha 

önce de ifade edildiği gibi ismi geçmemektedir. Onun yerine “Abıstay, Üstazbike, 

Muallime” şeklinde anılır.
110

 

Muhammed Murad Remzi’nin, Abıstay şeklinde ismi geçen annesi, tanınmış 

bir alime hanımdır. Abıstay’ın babası ve amcaları da ilimleri ve hocalıkları ile 

Minzele ve Bügülme etrafında ün kazanmış kişilerdir.
111

 

                                                           
106 Ahmet Temir, a.g.m, s.495 
107 Hayreddin ez-Ziriklî, el-A’lâm:Kamûsu terâcim li-eşheri’r-ricâl ve’n-nisâ min’el-Arab 

ve’l-müstarebîn ve’l-müşrikin, Beyrut 1396/1976, Dârü’l-ilm li’l-Melayin 1992, C.VII, s.95 
108 Yusuf b. İlyân b. Musa Serkîs, Muʻcemü’l-matbûâti’l-Arabiyye ve’l-muarrebe, Matbuat-ı 

Serkis Kahire 1928/1346, C.II, s.1481 
109 Ahmet Temir, a.g.m, s.496 
110 Ahmet Temir, a.g.m, s.496 
111 Ahmet Temir, a.g.m, s.497 
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Remzi, Şahmuhammed’in kızı Esma ile 1895 yılında Mekke’de evlenmiştir. 

Dokuz çocuğu olan Remzi’nin dört çocuğu küçük yaşlarda vefat etmiştir. 

Çocuklarının isimleri ise şöyledir: Muhammed Salih, Muhammed Hasan Fehmi 

(Fehmi Murad), Fatma ez-Zehra, Muhammed Hüseyin, Muhammed Magsum, 

Muhammed Münir, Sıddıka, Muhammed Enver, Muhammed Ezher’dir. 

3.4 EĞİTİM HAYATI 

Murad Remzi terceme-i halinde eğitim hayatını anlatırken ilk eğitimini 

ailesinden, özellikle Muallime annesinden aldığını belirtir. Annesinin kız çocukları 

için açmış olduğu mektepte,
112

 altı yaşına geldiğinde Kuran eğitimi almaya başlar. 

Murad Remzi’nin dayısı Şeyh Molla Hasanüddin, meşhur Molla İsmail 

Kaşgârî
113

’nin öğrencisidir. Şeyh Molla Hasanüddin, Elmet köyündeki medresenin 

hocası ve büyük mahalle imamı
114

 olarak Remzi’nin eğitim hayatında önemli bir yer 

edinmiştir. Sekiz yaşında dayısının köy medresesinde eğitim almaya başlayan Remzi, 

dokuz yaşında Sarf, on bir yaşında Avâmil derslerini almış, on sekiz yaşına kadar 

nahiv, mantık, ahlak, fıkıh ve akaidü’n-nesefiye ilimlerini öğrenmiştir.
115

 Aynı 

zamanda dayısı, Remzi’nin diğer çocuklardan daha üstün olduğunu anlamış ve ona 

özel dersler vererek Arapça ve Farsça’da ilerlemesini sağlamıştır.
116

 Dayısına 

yardımcı müderris olması da, dersleri daha iyi anlayarak kendini geliştirmesinde 

önemli bir rol oynamıştır.
117

 

Şeyh Molla Hasanüddin, köy medresesindeki eğitimin artık yeterli olmadığını 

görünce, kız kardeşi ile Murad Remzi’nin Kazan şehrindeki Şihabüddin Mercanî
118

 

medresesine gitmesi için görüşür. 

                                                           
112 Ahmet Temir, a.g.m, s.499 
113 Molla İsmail Kaşgarî, VII. asır alimlerindendir. Kazanlı alim Münyetü’l-musalli ve Günyetü’l-

mübteda’ adlı eserinde Hanefi fıkhına göre namaz bilgilerini özet halinde kaleme 
almıştır.(1889) 

114 İmâm Rabbânî, el-Mektûbât: ed-Dürerü’l-meknûnâtü’n-nefîse (trc. M. Murad el-
Minzelevî), Mekke 1317,C.III, s.188 (mütercimin kendi kaleminden biyografisi) 

115 İmâm Rabbânî, a.g.e, s.188 
116 Ahmet Temir, a.g.m, s.499 
117 “Muhammed Murad Kazanî”, Evliyalar Ansiklopedisi, (Türkiye Gazetesi) İhlas Gazetecilik 

Holding A.ş., İstanbul 1992, C.IX, s.59 
118 Mercanî Medresesi, Kazan’da Tatar ileri gelenleri tarafından Şihabüddin Mercanî için açılan 

medresedir. Şihabüddin Mercanî medrese eğitiminde ıstılah taraftarı görüşleri ile tanınır. 
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“Bir gün evlerine öğle yemeğine gelen dayısı, Murad’ın anne ve babasına 

hitap ederek: ‘Merdenşah oğlunuza medresemizde öğrenilecek bir şey kalmadı. 

Onun, Kazan şehrinin büyük medreselerine giderek oranın derslerine devam 

etmesi lazımdır. Kazan’ın meşhur Şihabeddin el-Mercanî medresesine kabul 

edilmesi için Şihabeddin Hazrete ve onun müderrislerinden birine tavsiye 

mektupları da yazdım. Oğlunuzu oraya gönderin. İnşaallah büyük alim olarak 

yetişir, size ve milletimize hayırlı olur!’ diye ricada bulunmuş. 

Çocuğunun bir saat bile yanından ayrılmasına dayanamayan annesi 

“Abıstay, Üstazbike, Muallime” hanım, kardeşinin bu sözleri üzerine: ‘Dinimize 

hizmet edecek bir şahıs olup yetişmesine kim itiraz edebilir. Bunu düşündükçe 

ayrılık hasretine dayanmak bize ağır gelmez. Haydi gitsin, bizden müsaade, 

Allah’tan tevfik’ cevabını vermiş. Hazırlıklar tamamlanıp yola çıkacağı gün gelince 

arabaya binerken de hüngür hüngür ağlayarak oğlunu şiddetle bağrına bastıran 

annesi: ‘Merdenşah oğlum! Köyümüzün en zeki, en çalışkan bir çocuğu 

olduğundan, bu ufak köy medresemizde değil, Kazan gibi büyük şehirlerin büyük 

medreselerinde tahsil etmen zaruri olduğundan, senin bizi bırakıp gitmene razı 

olduk. Evimizin canı, neşesi idin. Git, Allah’ın lütuf ve inayeti daima yoldaşın olsun. 

Fakir, cahil ve mazlum halkımızın alimlere ve büyük adamlara muhtaç olduğunu 

unutma. Köyünü, seni candan seven anneni ve babanı unutma. Kardeşlerini 

unutma. Git oğlum, git, Allah’ın tevfik ve hidayetinde ol. Şayet bizi bir daha 

göremezsen, Fatiha okuyarak ruhumuzu şad et!...’ dedikten sonra kendi eliyle 

tutarak arabaya bindirmiştir.” 119 

Bunun üzerine 1873 tarihinde Kazan’a Şehabettin Mercanî medresesine gider. 

Fakat burada fazla kalmayarak bir seyyahla Buhara ve Maveraünnehir’e doğru yola 

çıkar. Yol üzerindeki Troyski’de iki sene kalarak, büyük Nakşibendi şeyhi Zeynullah 

                                                                                                                                                                     
Döneminde yaşanan sorunların İslam dünyasındaki fikri durgunluğu ve dört mezhep 
imamlarının görüşlerinin üzerine yeni fikirler konulamamasından dolayı olduğunu söyler. 
Bu durumun nedenini de medreselerde tekrardan öteye gidemeyen Buhara ekolu medrese 
eğitiminde görür. Medreselerde ağırlıklı olarak kelam ve mantık derslerinin verilmesini 
eleştirerek, Kuran, Hadis gibi din ilimleri ile matematik, tarih ve coğrafya derslerininde 
verilmesinin önemini ifade eder. Böylece ıslah çalışılmalarının gereğini dile getirir. Buna 
rağmen medresesinde bunu uygulayamamış ancak, Mercanî Medresesi bölgenin en önemli 
medreselerinden biri olmuştur. 

119 Ahmet Temir, a.g.m, s.499 
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Rasulev
120

’in yanında öğremin görür.
121

 Molla Şerafeddîn ve Molla Muhammed Can 

medreselerinde şerh-i akaid ve mantık eseri olan Süllemü’l-ulûm kitaplarını okur. 

Taşkent üzerinden Buhara’ya doğru tekrar yola çıkar ve Taşkent’te iki ay kalır. Şerh-

i Akaid ve Şerh-i Hikmet-i Ayn derslerine katılır. 

1876 tarihinde Buhara’ya gittiğinde, Taftazânî’nin Tezhîbu’l-Mantık eserinin 

şerhini yazan Allâme Devvânî’yi, Molla Abdullâh es-Sertâvî el-Kazanî ve Molla 

Abdüşşekûr et-Türkmânî’den okur. Fakat bu dersleri okumanın vakit kaybı olduğuna 

karar vererek Buhara’dan ayrılır ve ikinci kez Taşkent’te gider. Taşkent’te bazı 

alimlerden ders alır. Kaldığı misafirhanedeki bazı tasavvuf ve siyer kitaplarını 

inceleyen Remzî, Peygamber Efendimizi rüyasında görür. Bunun üzerine bölgedeki 

bir şeyhe tabi olur. Buhara’ya dönmeye karar verdiğinde ise bazı dostları onu Hacca 

gitmeye teşvik eder. Yola çıkan Murad Remzî, 1878 yılı ortalarında Semerkand, 

Belh, Celâlâbâd, Peşâver, Lahor yolundan Hicaz’a gitmeye çalışırken, Karaçi’de 

Ramazan bayramını geçirir, on sekiz gün sonra gemiyle Cidde’ye ulaşır. Hac 

ibadetini yerine getirdikten sonra Medine’ye gider.  

Medine’de Emin Ağa, Şifa ve Mahmudiye medreselerinde hadis, fıkıh, tefsir 

derslerine devam eder. Tasavvuf kitaplarını dikkatle okumaya devam eden Remzî, 

hemşehrisi bir alimle et-Tazvih adlı eserin şerhi olan et-Telvîh eserini de okur. Aynı 

sene hafız olan Murad Remzî, Medine alimlerinden icâzet alır. 

Medine’de kaldığı dört yıl müderrisler, kütüphaneler ve mesken açısından 

memnun olsa da, bu süre içinde Osmanlı-Rus savaşı yüzünden Kazan ve 

Türkistan’dan hacılar gelemediği için onlardan gelebilecek yardım kesilmiştir. 

Bundan dolayı bu yılları zorluklar içinde geçirmiştir.
122

 

                                                           
120 Zeynullah Rasûlî, 1833 tarihinde İdil-Ural bölgesindeki Troytsk’de dünyaya geldi. Troystk’da 

eğitimini aldı. İlk önce Nakşibendî-Müceddidî’ye intisab ettikten sonra İstanbul’da tanıştığı 
Nakşibendî-Hâlidî şeyhi Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî’nin müridi oldu. Troytsk’a 
dönüşünde Gümüşhânevî’nin halifesi sıfatıyla irşad faaliyetine başladı ve kısa zamanda 
etrafında birçok mürid toplandı. Troytsk’nın bir ilim merkezi haline gelmesini sağlamıştır. 
Ayrıca Resûliye Medresesi de bölgenin önemli medreselerinden biri olmuştur. 1917 yılında 
vefat etmiştir. 

121 M.Kemper, Sufis und gelehrte in Tatarien und Baschkirien, 1789-1899:Der İslamische 
Diskurs unter Russischer Herrschaft, Berlin 1998, s.10 

122 Ahmet Temir, a.g.m, s.500 
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3.5 NAKŞİBENDİLİĞE İNTİSABI 

Nakşibendiliğin Müceddiye kolundan olan Şeyh Muhammed Mazhar’a
123

 

intisab eder. 1883 tarihinde rahatsızlığı için hocasından izin alarak memleketine 

dönen Remzi, aynı sene içinde geri dönerek Mekke’ye yerleşti. Burada Şeyh 

Abdülhamid Dağıstani
124

’nin sohbetlerine katılarak, hadis kitaplarından Sünen-i 

Davud’u okudu. 

Medine’de Şeyhi Muhammed Mazhar’ın yanına dönmeye karar veren Murad 

Remzi, şeyhinin vefat haberini alınca geri döner ve Dağıstani’nin derslerine devam 

eder. Fakat Şeyh Abdülhamid ed-Dağıstani’de aynı sene içinde vefat eder. Bu 

hocasının da vefatı üzerine çok üzülen Remzi, Hindistan’a gitmeye karar verdiği 

esnada şeyhi Abdülhamid Dağıstani’nin makamına Mekke müftüsü Mevlana Seyyid 

Muhammed Salih Zevavi
125

 geçince onun sohbetine devam eder.
126

 

Medine’de bulunduğu sırada Hocası Şeyh Muhammed Zevavi bir kafile ile 

müşterek bir hilafetname gönderse de buna layık olmadığını belirttiği bir mektup 

yazarak kabul edemeyeceğini belirtir, fakat hocası kabul etmez. Mekke’ye 

döndüğünde ise hocası, ona hırka giydirir ve sözlü olarak tekrar icazet verir. 

Mevlana Muhammed Salih Zevavi’nin seyahate çıktığı dönemde kaygı ve 

üzüntüye düşen Murad Remzi, Farsça Reşahat eserini Arapçaya çeviririr. Daha sonra 

Arapça çevirisini yaptığı Reşahat eserinin Mekke’de basılması için parasını Şeyh 

Zevavi cebinden verir. Reşahat’in çevirisini çok beğenen Hocası bundan sonra 

                                                           
123 Muhammed Mazhar, 1832 tarihinde Delhi’de dünyaya geldi. Dedesi Mevlânâ Ebu Saîd, 

babası ise Ahmed Saîd-i Fârûkî’dir. Eğitimini dedesi ve babasından aldı. İngilizlerin Delhi’de 
bulunduğu dönemde ailesiyle Hicaz’a hicret etti. Babasından sonra yerine geçip, vefatına 
kadar talebe yetiştirmeye devam etti. Baba ve dedelerinin hayatlarını kaleme aldığı eseri 
Menâkıb-ı Ahmediyye  ve’l-Makâmât-ı Saîdiyye 1864’te Delhi’de bastırılmıştır. 

124 Abdülhamîd bin Hüseyin Şirvânî Dağıstânî; ilim tahsiline küçük yaşlarda başlayarak, 
İstanbul ve Mısır gibi ilim merkezlerinde eğitimine devam etti. Mekke’ye hicret eden 
Hindistan evliyalarından Ahmed Saîd-i Fârûkî’nin daha sonra halifesi ve aynı zamanda oğlu 
Muhammed Mazhar’ın talebesi oldu. Muhammed Mazhar, Dağıstânî’yi halife tayin ettikten 
sonra ömrünün sonuna kadar Mekke’de ders verdi ve tasavvuf talebelerinin eğitimi ile 
meşgul oldu. 

125 Muhammed Salih Zevavî, Kabe’de müderris olup Ayn-i Zübeyde (Zübeyde Hatun 
kuyularının) yönetim kurulunda başkanlık görevi yapmıştır. Buğyâtü’r-râğibîn ve kurratü 
ayn-i ehlü’l-beledi’l-emîn adlı eseri El-cevheratü’s-seyyidetü Zübeydetü Ümmü’l-Emîn eseriyle 
birlikte 1330 tarihinde Matbaatü’l-Hayriyye’de basılmıştır. 

126 “Muhammed Murad Kazanî”, Evliyalar Ansiklopedisi, (Türkiye Gazetesi) İhlas Gazetecilik 
Holding A.ş., İstanbul 1992, C.IX, s.61 
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Mektûbât eserini de çevirmesini söyler. Remzi bu işin zorluğundan dolayı Hocasına 

özür beyan etse de, kabul etmez ve şöyle der; “Meşayihin hürmetine Allah sana 

yardım eder.” 127 Böylece eseri Arapçaya çevirir. Birçok alim bu çevirinin, 

yapılanlar içinde en iyisi olduğunu kabul eder. 

“Şeyh Abdülhamid Dağıstani’nin ve Şeyh Muhammed Salih Zevavi’nin vefatı 

ve vasiyyetleri üzerine, onların talebeleri, müridleri tarafından Murad Remzi 

halife olarak seçilmiş ve bu iki hocanın tarikat halkalarını birleştirerek yıllarca 

başarı ile ders okutmuştur.”128 

Kırk seneden fazla
129

 büyük Tatar-Başkurt cemiyyetinin bulunduğu
130

 

Mekke’de yaşayan Murad Remzi, el-Fütuhâtü’l-Mekkiyye ve Fusûsü’l-Hikem 

eserlerini ve şerhlerini okuyarak İbn Arabî ve İmam Rabbani’nin görüşlerine vakıf 

olduğunu ifade eder.
131

 Ayrıca Remzi, tefsir, hadis, siyer, meşayih ve ulema 

biyografilerini ve milletlerin tarihini okumaya ve bunları müridleri ile müzakere 

etmeye devam etmiştir.
132

 Ahmet Temir’in babası Muhammed Reşîd Cârullah gibi 

birçok öğrencisi olmuştur. 

1880 tarihinde Mekke’de iken diğer hacılar ve evden gelen mektuplar 

aracılığıyla önce annesinin, bir yıl sonra da babasının ölüm haberini almıştır.
133

 

3.6 İLMİ SEYAHATLERİ VE MÜCADELE HAYATI 

Murad Remzi, kütüphane ve arşivlerde tarihle ilgili araştırma yapmak ve 

belgeler elde etmek için; 1902, 1904, 1907, 1909 ve en son 1914’te ise bütün ailesi 

ile Mekke’den İstanbul, Kazan ve Türkistan’a seyahat etmiştir. Son seyahatinde eşi 

Esma ve çocuklarını bir akrabasının yanına bırakarak oğlu Fehmi Murad ile 

                                                           
127 İmâm-ı Rabbânî, a.g.e, s.188-189       
128 Ahmet Temir, a.g.m, s.502 
129 Hayreddin ez-Ziriklî, el-A’lâm:Kamûsu terâcim li-eşheri’r-ricâl ve’n-nisâ min’el-Arab 

ve’l-müstarebîn ve’l-müşrikin, Beyrut 1396/1976, Dârü’l-ilm li’l-Melayin 1992, C.VII, s.95 
130 M.Kemper, Sufis und gelehrte in Tatarien und Baschkirien, 1789-1899:Der İslamische 

Diskurs unter Russischer Herrschaft, Berlin 1998, s.10 
131 İmâm-ı Rabbânî, a.g.e, s.191 
132 İmâm-ı Rabbânî, a.g.e, s.191  
133 Илья Зайцев, “Murad Remzi ve Armin Vambery”, Journal of History School (JOHS), 

Çev:Tevfik Orkun Develi, September 2016 (Çevrimiçi) http//www.johscool.com, yıl 9, S. 
XXVII, s. 635. 



 
 

114 

Türkistan’a gitmiştir.
134

 Taşkent, Buhara, Kokand, Nemengan, Endican 

bölgelerinde
135

 araştırmalarına devam etmiş ve Türkiye’ye dönmek için yola 

çıktıklarında 1914’te Birinci Dünya Savaşı başlamıştı. Bu durumda Rusya’da mahsur 

kalarak bir sene Kazan’da ikamet ettikten sonra, katıldığı bir Türkmen isyanında 

yakalanıp tutuklanarak,
136

 Orenburg civarındaki teyzesinin oğlu Musliheddin 

Nogaybek’in bulunduğu Töz Tübe kasabasında, 1915-1917 yılları arasında sivil esir 

olarak Rus hükümeti tarafından burada ikamete mecbur tutulmuştur.
137

 

Şubat devriminden
138

 sonra, Rusya Kazan’daki Müslüman İlim Adamları 

Kongresine Orenburg yetkilisi olarak katılır. 
139

 

1862-1877 tarihleri arasındaki Dungan İsyanı’na
140

 da katılmıştı.
141

 

İç savaşta da yer alan Remzi, ailesi ile birlikte “1919’da çok ağır şartlar 

altında Doğu Türkistan’a çıkabilmişler ve Çögecek ahalisinin büyük yardım ve 

ricası üzerine imam ve müderris olarak bu şehire yerleşmişlerdir. Böylece Murad 

Remzi 1914’ten sonra bir daha Türkiye’ye ve Hicaz’a dönemeyecek 2 Nisan 

1934’te Çögecek’te 80 yaşında iken vefat etmiş ve orada defnedilmiştir.” 142
 

                                                           
134 Ahmet Temir, a.g.m, s.504 
135 Ahmet Temir, a.g.m, s.504 
136 M.Kemper, Sufis und gelehrte in Tatarien und Baschkirien, 1789-1899:Der İslamische 

Diskurs unter Russischer Herrschaft, Berlin 1998, s.10 
137 Ahmet Temir, a.g.m, s.504 
138 1917 yılında Rusya, ekonomik güçlükler ve askeri başarısızlıklarla uğraşmaktaydı. Şubat 

ayında halkın hayat pahalılığına karşı başlattığı gösteriler, sonuçta bolşeviklerin çağrısı ile 
genel greve gidilmesine sebep oldu. Çarın askeri müdahale emrinin uygulanması, askerin 
subaylarına karşı gelmesine ve halkla birlikte devlet dairelerini ve silah fabrikasını işgal 
etmesine neden oldu. Bu olayların sonucunda çar tahttan feragat etti, iktidarı ele geçiren 
Bolşevikler böylece Rusya Federatif Sovyet Sosyalist Cumhuriyetini kurdu. Devrim hareketi 
Şubat ayında başladığı için bu olaya “Şubat Devrimi” denir. 

139 M.Kemper, a.g.e, s.10 
140 1862-1877 yılları arasında Çin’deki müslümanlar tarafından, dinsel ve ırksal ayrılıklara karşı 

yapılan isyandır. 
141 M.Kemper, a.g.e, s.10 
142 Ahmet Temir, Doğumunun 130. Ve Ölümünün 50. Yılı Dolayısıyla Kazanlı Tarihçi Murad 

Remzi, 1854-1934, TTK Belleten, L/197, 1986, s.504 
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Togan, Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi adlı eserinde Murad 

Remzi’nin en son İstanbul’a 1926’da geldiğini ve 5 Ekim 1935’te de vefat ettiği 

bilgisini paylaşır.
143

 

3.7 MURAD REMZİ’NİN GÖRÜŞLERİ 

Murad Remzi, Rusların Türkler hakkındaki siyasetleri nedeniyle milletine 

tarihlerini öğretmek ve tarih bilincini yerleştirmek için çabalamıştı. Rusların bu 

tutumundan dolayı da siyesetle ilgilenmişti. Murad Remzi’nin hatıralarını okuma 

şansı bulan Ahmet Temir hatıratına dayanarak, “Murad Remzi, siyaseti sevmediği 

halde mecburi olarak bu yola atıldığını, Çarlık Rusyasının Kazan, Türkistan ve 

Türkiye’ye karşı yürüttüğü istila siyaseti yüzünden, gerek Rusya içinde ve gerek 

dışındaki dergi ve gazetelerde bazan açık, bazan kapalı imzalarla pek çok makale 

ve risaleler yayınladığını…” 
144

 belirtir. Bu makaleler hakkında bir bilgi 

bulunmamaktadır. 

Ayrıca devrin Halifesi Sultan Abdülhamid’in icraat ve idaresini beğenmeyen 

Murad Remzi ve arkadaşları, Halife aleyhinde yazılan yazıları gizlice okuyup 

incelediklerini anlatmaktadır. “Bu gibi matbuatı okumakla bazan kanaat 

etmeyerek bizzat kendim nam-ı müstearla makaleler yazardım. Bu suretle siyaseti 

ve siyaset alemini sevmediğim halde, mecburiyet tahtında muztar olarak 

kalemimi yürütürdüm. Fakat, ne İttihat ve Terakki ve ne de Genç Türkler 

Cemiyetine dahil değilim” 145
 şeklinde de fikirlerini belirtmektedir. 

3.8 ALİMLERİN HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 

Zeki Velidi Togan Hatıralar adlı eserinde Murad Remzi’den bahseder. 

Murad Remzi’nin memleketlisi olarak Hicaz’da yaşayan bir alim olduğunu, 

babasının ve dayısının dostu olduğunu belirtir. Zeki Velidi, Remzi’nin kendisine Rus 

muallim okullarına gitmesi, İslam kaynaklarından öğrendiği bilgileri, kendisinin 

                                                           
143 Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi: Batı ve Kuzey Türkistan, 

Enderun Kitabevi, İstanbul 1981, s.542 
144

 Ahmet Temir, a.g.m, s. 503 
145 Ahmet Temir, a.g.m, s. 503 
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istifade edemediği Rus Tarih kitaplarıyla karşılaştırması fikrini veren kişi olarak 

anlatır.
146

 

Murad Remzi, Medine’de eğitim aldığı dönemde talebelik eden hemşehrisi 

Abdurreşid İbrahim
147

, Alem-i İslam adlı eserinde Murad Remzi ile ilgili Mekke’deki 

hatıralarına yer verir. Mekke’ye hac ibadeti için geldiğinde Şeyh Muhammed Murad 

Efendinin kendisini karşıladığını ve evine misafir olduklarını anlatır. “Evinde misafir 

bulunduğumuz eş-Şeyh Muhammed Murad Efendi, büyük Nakşibendi ve bugünkü 

asrın büyük alimlerinden olup fazl u kemâli ile maruftur: İmam Rabbanî 

müceddid-i elf-i sânî hazretlerinin Mektûbât’ını Arabça’ya çevirmiş, Reşahat’ı 

Arabça’ya çevirmiş, Telfîkü’l-ahbâr isimli Arabça yazdığı tarihi dünyada en 

muteber tarihlerden ve benzeri bulunmaz güzel bir eserdir. Bunlardan başka 

matbu va gayr-i matbu Arabça, Farsça, Türkçe eserleri var ve bizce meçhul olan 

eserleri de şüphesiz olacaktır. Yarım asra yakın Mekke-i Mükerreme’de mücaveret 

eder: Fars, Arab, Türk dillerinde, ana-dili gibi konuşur ve yazar. Usûl ve furûda 

yed-i tulası (çok geniş bilgisi) olduğu gibi tefsir ve hadîs-i şerifte de büyük melekesi 

vardır. Lakin ne yazık ki kadr ve kıymeti takdir olunmamış, daima geçim sıkıntısı, 

bilahare tabiat ve havsalasına dahi tesir etmiştir. Ahir ömründe Mekke’de yapılmış 

bir Tatar hacı evine kapıcılık gibi bir vazifeyle mükellef olmuştur ki, bu da 

İslâmiyet’te ulema hissesine düşmüş bir zillettir.” 148 Abdurreşid İbrahim, Şeyh 

Murad Remzi’nin kapıcılık yaptığı hacı evinde yani tekyede
149

 kaldıklarını anlatır. 

Bu görev, hac mevsiminde yapılır ve geri kalan on ay tekyeye kira ödemeden 

                                                           
146 Zeki Velidi Togan, Hatıralar, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları/298, Ankara 1999, s.39 
147 Abdürreşid İbrahim, 1857 tarihinde Sibirya’daki Tara kasabasında doğdu. İlk eğitimini 

bölgesindeki medreselerde aldıktan sonra Medine’de eğitim hayatına devam etti. Vatanına 
dönüşünde usûl-i cedid okulunu açtı. Rus Çarlığının Türklere yaptığı baskı ve zulümleri 
duyurmak için kitaplar ve çeşitli dergilerde makaleler yayınladı. Abdürreşid İbrahim, 
Rusya’da Türklerin ilk siyasi temsilcisi oldu. Kazanlı aydın ve zenginlerin Rusya’daki bütün 
Türkleri biraraya getirme faaliyetlerinin başına geçerek, müslümanlara siyasi haklar 
tanınması ve Türklerin bir ittifak kurması için yoğun çaba sarfetti. Toplantılar düzenleyip bu 
ittifakın ortak kararlar almasını sağladı. Ayrıca İslamiyet’in Japonya’da yayılması için çalıştı. 
Birçok eseri olan yazar Alem-i İslam adlı eserinde Sibirya, Moğolistan, Japonya, Kore, Çin, 
Hindistan, Hicaz, Ortadoğu üzerinden İstanbul’da sona eren seyahatini kaleme aldı. 1944 
tarihinde Tokyo’da vefat etti. 

148 Abdürreşid İbrahim, Alem-i İslam ve Japonya’da İslamiyyetin Yayılması: Türkistan, 
Sibirya, Moğolistan, Mançurya, Japonya, Kore, Çin, Singapur, Uzak Hind Adaları, 
Hindistan, Arabistan, Daru’l-hilafe, sadeleştiren: Ertuğrul Özalp, İşaret Yayınları, İstanbul 
2003, C.2, s.487-488 

149 Mekke’de hacıların kaldıkları yerlere denir (Alem-i İslam) 
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kalınırdı. Şeyh Murad’ın kaldığı tekye ise, Abdurreşid İbrahim’in ifadesine göre; 

“Mekke’de mevcut tekyelerin de en mükemmeli ve en muntazamıdır.” 150 

 1899 tarihinde Kazan’ın tanınmış zenginlerinden Yusuf Diberdief hacca 

gelmiş, dostu Şeyh Murad Remzi’nin kaldığı küçük ve havasız evinde misafir 

olmuştu. Burada ki rahatsız durum üzerine, “İstanbul’a taşınmaya hazırlanan Dr. 

Mustafa Hayri’nin yeni yapılmış evini satın alarak Murad Remzi’ye ve ahfadına 

vakfetmiştir.” 
151

 

Volga- Ural bölgesi sufi ve alimler hakkında iki kaynak vardır. Bunlardan 

biri, “Unikate” 152 denilen el yazması eserler, diğeri de 18. ve 19. yüzyıllarda bölge 

için önemli alimlerin eserleridir. Bu eserler ise; Şihabüddin Mercani’nin 

Müstefâdü’l-ahbâr’ı, Rızaeddin Fahreddin’in Atar’ı ve Murad Remzi’nin Telfîkü’l-

ahbâr’ıdır.
153

 M. Kemper’in bu ifadeleri Murad Remzi’nin eserinin önemini gösterir 

mahiyettedir.  

“Murad Remzî, uzun zaman Haremeyn’de kalıp Nakşî şeyhi olarak faaliyet 

göstermesi ve öğretimle meşgul olması, resmî bir görevde bulunmaması, gerek 

kendi memleketi gerek Türkiye’deki fikir ve siyaset çevrelerinden uzak kalması 

sebebiyle Şehâbeddin Mercânî, Mûsâ Cârullah, Âlimcan Barudî, Rızâeddin 

Fahreddin, Gaspıralı İsmâil, Akçuraoğlu Yusuf ve Zeki Velidi Togan gibi bölgenin 

diğer ilim ve fikir adamları kadar tanınmamıştır.”154
 

3.9 TARİH ARAŞTIRMALARI 

Şeyh Murad Remzi’nin tarihe olan ilgisi ise ilk öğretmeni annesi 

sayesindedir. Ona masallar, cin, dev ve benzeri ile ilgili hikayeler değil, büyük 

şahsiyetlerin, bahadırların ve özellikle Türk ve İslam kahramanlarının mücadelelerini 

ve hayat hikayelerini anlatırdı.
155

 Kazan ve Troyski medreselerinde, Başkurt ve 

Kazak sahralarında, Taşkent’te tarih kitaplarını, Semerkant ve Buhara’da tarihi 

                                                           
150 Abdürreşid İbrahim, a.g.e, s. 489 
151 Ahmet Temir, a.g.m, s. 501 
152 “Tek nüsha” demektir. 
153 M.Kemper, a,g,e, s.487-488 
154 Ahmet Özel, a.g.m, s.568 
155 Ahmet Temir, a.g.e, s. 501 
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eserleri inceleyerek bilgisini arttırdı.
156

 Buhara’ya birlikte seyahat ettikleri Altaylı 

Giray Şeyh Abdülmü’min İşan’ın da bu konuda ona tesiri olmuştu. Murad Remzi, 

İşan’dan “Benim aziz atam” diye hürmet ve sevgi ile bahsederdi.
157

 

Tarihle ile ilgili yıllarca süren araştırmaları sonucunda, Telfîkü’l-ahbâr ve 

Telkîhü’l-âsâr fî Vakayıʻi Kazan ve Bulgar ve Mülûki’t-Tatar adlı eserini Arapça 

olarak yazmıştır. Remzi, oğlu Fehmi Murad’ın kaleme aldığı hatıralarında bu konu 

hakkında şunları aktarmaktadır; “Rusların, biz Türk ve İslam ahalisine ve 

memleketlerine yaptıkları ve yapmakta oldukları zulmü umum alem-i İslama 

bildirmek için iki ciltten ibaret olan Türk ve Tatar tarihini Arapça yazarak neşre 

muvaffak oldum. Bu eserim, 1908’de Rusya’da Orenburg şehrinde Vakit ve Şura 

matbaasında basılmıştır. Petersburg’da olan merkez Rus sansürü önce bu kitabın 

neşrine müsaade etmedi. Fakat aslen Buriyat Kalmıklarından olup tanassur 

ederek Ruslar arasında büyüyüp yüksek tahsil görerek tarih fenninde yüksek 

dereceye çıkan meşhur Profesörün yardım ve müsaadesiyle gayri resmi olarak 

neşrine muvaffık oldum. Ve bu da bu suretle oldu…”158
 

3.10 TELFÎKÜ’L-AHBÂR ADLI ESERİNE YAPILAN ELEŞTRİLER 

Remzi’nin eseri Rusya’da yasaklanmış ve toplatılmıştır. Kitabın 

yasaklanmasının gerekçeleri ise, “güçlü bir milliyetçi duygusunun hakim olduğu 

eserde, Rusları Ye’cüc ve Me’cüc olarak göstererek” 
159

, Müslüman Türk halklarını 

birleşmeye çağırması ve Müslümanları Ruslara karşı tahrik etmesi,
160

 “Çar 

Alexander’a ve Ortodoks Kilisesi’ne hakaret etmesi” 161, “II. Katerina hakkında 

özensiz ve aşağılayıcı ifadelerin yer alması, Majesteleri Maria Fyodorovna’nın 

İmparatoriçe olarak anılması, Rusyalı Müslümanların ajite edilmesidir.”162 Bu gibi 

                                                           
156 Ahmet Temir, a.g.e, s. 501 
157 Ahmet Temir, a.g.e, s. 501 
158 Ahmet Temir, a.g.e, s. 503 
159 Hamid Algar, Nakşibendilik, Hazırlayan: A.Cüneyd Köksal, İnsan Yayınları, İstanbul 2007,  s. 

384 
160 Hamid Algar, a.g.e, s. 384 
161 Hamid Algar, a.g.e, s. 384  
162 Илья Зайцев, “Murad Remzi ve Armin Vambery”, Journal of History School (JOHS), 

Çev:Tevfik Orkun Develi, September 2016 (Çevrimiçi) http//www.johscool.com, yıl 9, sy. 
XXVII, s. 635. 
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nedenlerle sansürlenen ve yasaklanan kitabın Rus kütüphanelerinde bulunması 

zorlaştırmıştır. 

Muhammed Murad Remzi’nin çalışması, özel ilgiye mazhar olmasının 

yanında tarihçiler tarafından fazla bilinmemekte ve kitabın nüshalarına sansür 

uygulanmasından dolayı Rusya’daki kütüphanelerde nadiren rastlanabilmektedir.
163

 

Budapeşte’deki Macar Bilimler Akademisi kütüphanesinde, 19. yüzyılın sonu 

20. yüzyılın başlarında dilbilimci, tarihçi, bilim insanı Armin Vambery’e ait 

koleksiyonda bir kopyası bulunmaktadır.
164

 

Remzi’nin eseri hakkında farklı görüşler vardır. Bazı yazarlar oldukça sert 

eleştiriler yapmıştır. “N. F. Katanov, Remzi’nin ‘ön yargılı ve yanlış hükümlerini’ 

eleştirirken, kitabın Rusyalı Müslüman âlimler hakkında ham veriler sunduğu için 

bir nebze bilimsellik taşıdığına kanaat getirmişse de eserin genel manada oldukça 

peşin hükümlü ve bilimsel değerden yoksun olduğunu ifade etmiştir. A. 

Ubeydulin’in yazdığına göre ‘Müslüman önyargısı ve Avrupaî metotlar 

karşısındaki cehaleti, bu amatör tarihçinin bir özelliğidir.’ V. A. Gordlevski’ye göre 

‘o yalnızca Ş. Mercânî’yi derleyen biridir.’ Çalışmanın bu yönüne dikkati çeken bir 

diğer isim de M. H. Yusupov’dur.”
165

 

Bu yazarların görüşlerinin aksine, “Şura dergisinde Murad Remzi’nin 

çalışmasını haber veren bir yazı kaleme alan Rızaeddin Fahreddinov,  ‘nihayet 

milletimiz bu değerli çalışmayla kendi tarihine ayna tutmuştur’ diyerek, kitabı 

‘ulusal mirasın bir parçası’ olarak ilan etmiştir.” 166
 

Zeki Velidi Togan, yazarı Mercani ve Halidi gibi Tatar halkının en önemli 

tarihçileri arasında gösterir.
167

 Togan, Remzi’nin eserindeki görüşlerine katılarak 

şunları aktarır; “Bütün Türk tarihini koyu bir milli bir gurur ile anlatmış, daima 

‘Yecuc ve Mecuc’ tesmiye ettiği Ruslara karşı derin bir intikam hissi beslediğini 

alenen söylemiş, milli hayatı ancak milli istiklal şeklinde telakki ettiğini 

                                                           
163 Илья Зайцев, a.g.e, s.635 
164 Илья Зайцев, a.g.e, s.635 
165 Илья Зайцев, a.g.e, s.636 
166 Илья Зайцев, a.g.e, s.636 
167 Илья Зайцев, a.g.e, s.636 
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anlatmıştır. O tarihi kendi milletlerine vatan hamiyeti, insani mürüvvet ruhu, 

Ruslara karşı nefret hissi aşılamak fikriyle yazdığını söylerken Kazanlılardan bazı 

zümreler arasında Rus hakimiyetinin güya alemin hilkatinden beri gelen bir 

hakimiyet gibi telekki olunmasını şiddetle tenkit ediyor. O Rusya tâbii Türklerin 

Rus hayat şeraitine alışarak Rusların dağıldığı her yere dağılmalarını, 

Sibirya’da…, Uzakdoğuda Mançurya’da…İç Rusya’da, Moskova ve Petersburg’da 

hatta Tver gibi halis Rus şehirlerinde ve Finlandiya’da müslüman Türk mahalleleri 

teşekkül edip camiler bina olunmuş olmasını ‘tefarruk ve teşettüt’ sıfatıyla 

teessüfle anlatır. Onca Rusun tazyikine mukabele edilemediği takdirde tevessül 

edilecek yegane çare ‘Şarka hicrettir’. Türk kavimleri tarihte şeceatleri sayesinde 

nam kazanmışlar, fakat tedbirsizlik ve siyaset bilmemek yüzünden cihandaki 

mevkilerini kaybetmişlerdir. 16.ncı asırda dağınıklık, dahili fesat Rus esareti 

yoluna sevketmiştir; Türkleri zillet, meskenet, teşettüt belalarından ve inkırazdan 

ancak bir milli bayrak altında birleşmek kurtarabilir.” 
168

 

Şeyh Zeynullah ise, “Müslümanların Hıristiyanlaştırılması için, Rusların 

ilmi sadece kendi tekellerini alıp kendi dinlerine mensup olmayanları 

cahilleştirerek amaca daha kolay ulaşmak istedikleri”169
 konusunda Murad Remzi 

ile aynı fikirleri paylaşıyordu. 

3.11 MURAD REMZİ’NİN, TELFÎKÜ’L-AHBÂR VE TELKÎHÜ’L-

ÂSÂR FÎ VAKĀYIʻİ KAZAN VE BULGĀR VE MÜLÛKİ’T-TATAR 

ADLI ESERİNE GENEL BİR BAKIŞ 

Telfîkü’l-ahbâr adlı eser bir mukaddime, dört bölüm ve bir hatimeden 

oluşmaktadır. Murad Remzi, eserinde bir başlık altında konuyu açıklarken, çeşitli 

yazarlardan bilgiler vermektedir. Bu bilgiler içinde hemfikir olanları belirtir, yeri 

geldiğinde de eleştirilerde bulunur. Sonuçta “Bende Derim” başlığı altında, konuya 

dair aynı fikirde olduğu görüşleri ya da kendi görüşlerini dile getirir. 

                                                           
168 Zeki velidi Togan, Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakın Tarihi: Batı ve Kuzey Türkistan, 

Enderun Kitabevi, İstanbul, 1981, s.542 
169 Hamid Algar, a.g.e, s. 384  
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Mukaddimede; Murad Remzi insanın geçmişini öğrenme ihtiyacının doğuştan 

geldiğini belirterek, Kazan ve Bulgar’ın tarihi hakkında yeterli bilgi bulunmadığını 

ifade eder. Tarihçilerin, Kazan ve Bulgar tarihine dair inceleme yapmaları ve 

öğretimine önem vermelerine rağmen, eser ortaya koymamalarının da nedeni arar. 

Türk topraklarının Rus hakimiyetine girdikten sonra Rusların Türkleri, 

Türklükten uzaklaştırmaya çalıştığını, bu durum karşısında Türklüğü anlatmak ve 

Rus hakimiyeti altındaki halkları uyandırmak için bu eseri kaleme aldığını belirtir. 

Bu konuda yazılan ilk eserin Şihabüddin Mercani’nin Müstafâdü’l-ahbâr fî ahvâli 

Kazan ve Bulgar eseri olduğunu, eline geçen nüshasında
170

 sadece Rusya’nın 

istilasına kadar olan kısmın olduğunu, yazarın bulunduğu tarihe kadar eserde bilgi 

bulunmadığını anlatır. Bununla birlikte Türklerin yaşadığı toprakların genişliği, 

çeşitli devletler kurmaları vb. nedenlerden dolayı bu coğrafyaya ait tarihin hepsinin 

yazılmasının güçlüğünü de ortaya koymaktadır. Tahirü’l-Mevlevi’nin Kazan ve 

Bulgar Tarihi adı altında bir kısmını tercüme ettiği mukaddimede; eserin yazılış 

nedeninden sonra, Türklerin nesebi, yaşadıkları bölgeleri, meydana getirdikleri 

kabileleri, ahlaki özellikleri, savaş becerileri, dini inanışları ve eğitimleri, bir 

medeniyet olduklarının kanıtı niteliğindeki edebiyat ve felsefedeki önemli ilim 

adamları, diğer devletlerle özellikle Çin ile olan ilişkilerine dair bilgiler vermektedir. 

Ayrıca İslam öncesi Orta Asya ve Maveraünnehir bölgelerinin hangi devletlerin 

hakimiyeti altında olduklarını, Hunlardan, Hunlar ile Persler arasındaki savaşlardan, 

Perslerin Çinlilerden önce Türklere karşı sed inşa ettikleri gibi konuları aktarır. 

Avrupa Hunlarından özellikle meşhur Hun hakanı Atilla’dan ve Avrupalılar ile olan 

ilişkilerinden, Rusya’nın ortaya çıkışı, Kıpçaklarla olan ilişkileri, Avarlar, Hazarlar, 

Macarlar ve Ar kavimden de bahseder. 

Birinci maksadda; Bulgarların kökeni, tarih sahnesindeki yerleri, 

hükümdarları ve yaptıkları savaşları, Tuna ve İtil Bulgarları’na ayrılışları, 

Bulgarlardan sonra bu topraklarda Tatarların ortaya çıkışı ve son olarak Bulgar 

ulemalarının isimlerine ve tercüme-i hallerine yer verir. 

                                                           
170 Murad Remzi’nin, Şihabüddin Mercani’nin eserinin tamamına ulaşamadığı görüşündeyiz. 

Çünkü Mercani, eserinin 1. cildinde Rus istilasına kadar olan dönemi, 2. cildinde ise 18. ve 
19. yüzyıldaki Tatar toplumsal kurumlarından ve bu kurumlarda görev yapan kişilerin hayat 
hikayelerine yer vermiştir. 
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İkinci maksada Tatarların ortaya çıkışı ve Bulgar topraklarını istila 

etmeleriyle başlayarak, Oğuz Han’ı ve Türk Hakanlarını anlatır. Tahirü’l-

Mevlevi’nin tercüme ettiği bu bölüm özellikle Cengiz Han’ın nesebi, Cengiz’in geniş 

bir coğrafyayı istila etmesinin nedenlerini, Cengiz’in mirası, soyundan gelen hanlar 

hakkındaki bilgileri içerir. Batu Han’ın Rus topraklarını işgali, bölgedeki Knezlerle 

olan ilişkileri, Güyük Kaan ve Batu arasındaki ilişkileri ile Tatarlar arasında ilk 

müslüman olan Berke Han’dan ve onun Hülagü arasındaki savaşlarından, rahiplerin 

bu dönemde Tatar topraklarındaki faaliyetlerinden, Berke Han’dan sonra gelen 

hanlardan ve Tatarların başkenti Saray’ın meşhur alimlerinin isimlerini ve terceme-i 

hallerini dile getirir. 

Üçüncü maksad; Kazan Hanları, Rusya ile yaptıkları muharebeleri ve 

Rusya’nın Kazan’ı istilası hakkında bilgileri aktarır. 

Dördüncü ve son maksad ise; Rus hakimiyeti altına giren bölgelerin durumu, 

Rus hükümdarları, Rusların hristiyanlığı kabulü, müslüman topluluklar üzerinde 

hristiyanlaştırma politikaları, Misyonerler Cemiyeti gibi cemiyetler vasıtasıyla 

yapılan baskılar, camilerin yıkılması, bu durum karşısında isyan eden Molla İşbuladı 

gibi isyanları, Pugaçev İsyanı’ndan sonra, II. Katerina döneminde müslümanlar 

üzerindeki baskıların kısa bir süreliğine olsa da azalması ve bu kısa süre içinde 

kurulan ve müslümanlara okul ve cami gibi hizmetler sağlayan İslam Cemiyeti 

Mahkemesi’nin kurulması, Kazan bölgesinde medrese eğitimine eleştirileri yanında 

yenilikçi söylemlere de eleştirileri ile birlikte, bölge halkının yaşam tarzları ve 

geleneklerini, yapılan nüfus sayımlarının bu coğrafyadaki müslüman sayısını 

yansıtmaktan uzak olduğuna dair görüşlerini ifade eder. Bundan başka Rusya 

topraklarında yaşayan 205 müslüman alimin terceme-i hallerini aktardıktan sonra, 

Hatime’de Kırım ve Kazak Hanları hakkında bilgiler verir. 

3.12 ESERLERİ  

Murad Remzi’nin hocası Muhammed Salih Zevavi’nin isteği doğrultusunda 

kaleme aldığı ve ilim dünyasında tanınmasını sağlayan en önemli eseri,  el-

Mektûbât: ed-Dürerü’l-meknûnâtü’n-nefîse’dir. İmam Rabbani’nin Mektûbât adlı 

eserini Farsçadan Arapçaya tercüme etmiştir. Birinci cildin kenarında İmâm-ı 
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Rabbânî’nin biyografisi, ikinci cildin kenarında İmâm-ı Rabbânî’ye ait “Risâletü’l-

Mebdeʾ ve’l-meʿâd” ın Arapça tercümesi, üçüncü cildin kenarında Muhammed Bek 

el-Özbekî’nin Mektûbât ’a yönelik itirazlara cevap olarak yazdığı “Atıyyetü’l-

Vehhâb el-fâsılatü beyne’l-hatâ ve’s-savâb” adlı eseri vardır. 
171

 

İlk tercüme eseri olan Reşehât-ı aynü’l-hayat, Fahreddin Ali Safî’nin, 

Nakşibendî şeyhlerinin biyografisine yer verdiği Farsça eserinin Arapçaya 

tercümesidir. Reşahat’e ek olarak kaleme aldığı Nefâʾisü’s-sânihât fî tezyîli’l-

bâkıyâti’s-sâlihât ise, Hicaz’daki Nakşîlik hakkında değerli bilgiler içermektedir.
172

 

Kuran Tefsiri eseri, Tenzihü’l-Keşşaf ammâ fihi mine’l-iʻtizâl ve’l-inkişâf ’ tır. Diğer 

eserleri ise; Meşâyeʻatü Hizbi’r-rahman, Mevlidü’n-Nebî, İnsaf, Hürriyet Kasidesi, 

es-Sarfü’l-Arabî, en-Nahvü’l-Arabî, el-Aruz  ve Türkçe Kurʻan Tercümesi ’dir. 

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) da, Osmanlıca 

makaleler veri tabanında yaptığımız araştırmada Muhammed Murad Remzi’ye ait 

toplamda 18 makaleye ulaştık. Bu makaleler, Sebilü’r-reşad, Tearüf-i Müslim ve Din 

ve Maişet dergilerinde yer almaktadır. 

Sebilü’r-reşad dergisinde, “Taʻrib-i Mektûbât İmam Rabbânî ”
173

 adlı bir 

yazısı vardır. Bu yazıda Mektûbât eserini Arapçalaştırdığını ve çok beğenildiği için 

yeni baskısının yapılacağına dair bilgi verir. 

Tearüf-i Müslim adlı dergide ise,  “Asya- Gi- Kay Cemiyeti Riyaseti 

Tarafından Gönderilen Mektub Münasebetiyle” 174
 adlı makalesinde, Japonya’da 

İslamiyetin terakkisi ve yayılması için düşünülen üç yol hakkında kendisine sorulan 

görüşlerini belirtir. 

                                                           
171 Ahmet Özel, “Muhammed Murad Remzî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 

(DİA), İstanbul 2007, C.XXXIV, s.566-568 
172 Ahmet Özel, a.g.m, s.567 
173 Muhammed Murad Remzi, “Abdülaziz İmam Rabbani, Taʻrib-i Mektûbât El- İmam, El-

Rabbani”, Sebilü’r-reşad, Darülhilafe: Matbaa-ı Osmaniye, İstanbul: Eşref Edip, 22 Mayıs 
1329(1911), C.XII, sy.299, s.244 

174 Muhammed Murad Remzi, “Asya- Gi-Kay Cemiyeti Riyaseti Tarafından Gönderilen Mektub 
Münasebetiyle”, Tearüf-i Müslimin, İstanbul: Ahmed Taceddin, Yakub Kemal, 11 Teşrin-i 
Sani 1326, C.I, sy.23, s.365-366 
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Din ve Maişet dergisinin 4. sayısında Andelib mahlası ile “Hayy Ale’s-

siyânet” 
175

, 47. sayısında Muhammed Murad Mekki Taif’ten imzasıyla “Nasihat li-

erbabü’l-diyanet ”176
 adlı makaleleri yer almaktadır. 

Din ve Maişet adlı dergide aynı zamanda, “Musaga Mekke Polemiti ”
177

 

başlığı altında 14 makale neşretmiştir. Musa Carullah’ın “Rahmeti ilahiyenin 

umumiyeti”ne
178

 dair görüşlerine;  “Şüphesiz Allah katında din İslam’dır” 
179

 ve 

“Kim İslam’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve 

o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır”
180

 gibi ayetleri temel alarak reddiye 

kaleme almıştır. Bu makaleleri, bazen Muhammed Murad Mekki, bazen Muhammed 

Murad ‘Taif’, bazen de Muhammed Murad Mekki Taif’ten imzalarıyla yazmıştır. 

 T.C Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerinde yaptığımız araştırmalarda, 

Muhammed Murad Remzi hakkında herhangi bir belgeye rastlamadık.  

 

                                                           
175 Andelib, “Hayy Ale’s-siyânet”, Din ve Maişet, [y.y.] : Mehmed Veli Hüseyinef, 1328- ?. sy.4, s. 

57-59 
176 Muhammed Murad Mekki, “Nasihat li-erbabü’l-diyanet”, Din ve Maişet, [y.y.] : Mehmed Veli 

Hüseyinef, 1328-?. sy.47, s. 744-747 
177 Muhammed Murad Remzi, “Musaga Mekke Polemiti”, Din ve Maişet, [y.y.] : Mehmed Veli 

Hüseyinef, 1328-?. sy.30,31,32,35,36,37,39,40,41,42,45,46.  
178 Musa Carullah’ın fikirleri hakkkında bkz. Ahmet Kanlıdere, Kadimle Cedit Arasında Musa 

Carullah Hayatı- Eserleri- Fikirleri, Dergah Yayınları, İstanbul 2005, s.185-241 
179 Ali imran 3/19 
180 Ali imran 3/85 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

KĀZAN, BULGĀR VE TATAR TÂRÎHİ,  

DEFTER 1 VE DEFTER 2’NİN LATİNİZESİ 

4.1 LATİNİZE YÖNTEMİ 

Çalışmamızda eserin latinizesinde bazı yöntemler takip ettik. İlk olarak eserin 

latinizesinde basit transkripsiyon yapmayı tercih ettik. Latinizede yazım birliği 

sağlamak için kelimelerin yazılışlarında Kamus-i Türki’yi esas aldık. Kamus-i 

Türki’de bulamadığımız kelimeler için Lügat-ı Çağatay, Lügat-ı Remzî, Lehce-i 

Osmânî gibi farklı sözlüklerden de yardım aldık. Sözlüklerde yer alan kelimelerin 

yazılışlarına uygun olarak Arapça ve Farsça kelimelerde yer alan uzun sesli 

harfleri ( â, î, û) şeklinde, ( غ) gayın ve (ق) kaf harfinden sonra gelen uzun sesli 

harfleri de (ā, ī, ū) şeklinde gösterdik.  Yine Arapça ve Farsça kelimelerin 

sonunda yer alan (ء) hemze için (ʼ) apostrof işaretini (Ör. re’y, şey’, hata’) ve (ع) 

için (ʻ) ters apostrof işaretini (Ör. iddiâʻ, itâʻat) şeklinde belirttik. Türkçe kelime 

sonlarında bulunan b, c, d, g ünsüzleri p, ç, t, k’ye dönüştürdük. Özel isimleri 

belirtmek için büyük harfle yazdık (Ör. Çin, Cingiz v.b). Metin içinde geçen şahıs 

ve yer isimlerini Osmanlıca yazılışlarını esas alınarak okuduk. Ayrıca okuyuculara 

yardımcı olması için, bu şahıs ve yer isimlerinin Osmanlıca yazılışlarını dipnotta 

yazdık. Osmanlıca okuyuşundan emin olamadığımız kelimelerin okuyuşundan sonra 

(?) şeklinde soru işaretiyle belirttik. Metin içinde okuyamadığımız kelimelerin 

bulunduğu yerleri (...?) şeklinde ifade ettik. Mütercimin esere katkıları olan 

bölümlerde, mütercime ait notların sonunda kendisinin yazdığı “Mütercim” ibaresi 

geçmektedir. Bu şekilde belirtilmeyen yerlerde ise (Mütercim) şeklinde parantez 

içinde yazdık. Mütercim metinde bugünkü anlamda dipnot sayısı vermediği için, 

metinde dipnotları gösteren (*), (:), (1), (2) şeklinde işaretler bulunmaktadır. Metin 

içerisinde dipnotlarda ilk önce orijinal metinde yer alan bu işaretlemeleri belirttik. 

Tahirü’l-Mevlevi’nin üzerini çizdiği cümlelerin latinizesini de dipnotta yazdık. Metin 

içinde sayfa numaraları verilmemiş sayfalarda dipnot bilgileri verilmiştir. Latinize 

sırasında dipnotu ait olduğu sayfada yazdık. Sayfa numaralarını    [ ] işareti içinde 
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belirttik. Metin içinde ikinci kez aynı sayfa numarası ile yazılmış sayfalar 

bulunmaktadır. Kāzan, Bulgār ve Tatar Târîhi kendi içinde 1-53 arası sayfa 

numaralarına, Defter 1 ve Defter 2 ise birbirleriyle bağlantılı olarak 1-130 arası sayfa 

numaralarına sahiptir. Latinizede bu düzen içinde yazılmıştır. 

4.2 KĀZAN, BULGĀR VE TATAR TÂRÎHİ 1 

“Telfîkü’l-ahbâr ve Telkîhü’l-âsâr Fî Vakāyıʼi Kāzan ve Bulgār ve 

Mülûki’t-Tatar adlı eserin latinizesi” 

Kāzan, Bulgār ve Tatar Târîhi 

[1] Mensûbiyyetiyle müftehir bulundığımız Türklüğe dâir bir kaç kitabımız 

var. Lâkin bunların hemân de hepsi Avrupa müʼelliflerinin âsârından ya terceme, 

yâhud tırâş edilmek sûretiyle tertîb olunmuş şeyler şarklı bir âlimin mahsûl-ı 

tetebbuʻî olmadıkları için ihtivâ eyledikleri maʻlûmât şarkı garb gözüyle ve Türklüğü 

Frenk gözlüğüyle görmek istemeyenlere ecnebî metâʻî gibi gayr-i milli görünüyor. 

Maksadım muʻîn bir eserle müʼessirine taʻrîz etmek değildir, samîm-i 

rûhumdan kopub gelen sâf bir hissî anlatmak istiyorum. 

Pek sâfî ve pek tabîʻî bulundığım bu hissin teşvîkiyle şarkda husûsiyetle 

Türklükden bâhis olmak üzere bir şarklı, tercîhen bir Türk tarafından yazılmış ciddi 

bir eser arıyordum. Kāzan ulemâ-yı meşhûresinden (Şeyh Murad Remzî) Efendinin: 

(Telfîkü’l-ahbâr ve Telkîhü’l-âsâr fî vakāyıʻi Kāzan ve Bulgār ve Mülûki’t-

Tatar) unvânlı târîhi tesâdüfen elime geçdi. Şeyh Murad Efendinin şöhret-i 

ilmiyyesini işitmiş, beş on sene evvel İstanbul’a geldiğinde kendisiyle de pek az bir 

müddet görüşmüşdüm. 

Ulemâ-yı meşâyihden fâzıl bir zâtın şu eseri çokdan berî araştırdığım bir kitap 

olacak idi. Binâʼen-aleyh tedkîke başladım. 

Telfîkü’l-ahbâr: Birincisi 712, ikincisi 534 sahîfe olmak üzere iki cildden 

ibâret. 



 
 

127 

Bütün müslimân akvâmınca anlaşılmak için olmalı ki arabca yazılmış ve 

1908 senesi (Orenburg) da basılmış. Türklük hakkında birçok mâʻlûmâtı, [2] 

Türklerden yetişmiş, bize, hattâ Avrupalılara mechûl kalmış hayli zevâtın terceme-i 

hâli hâvî. Elli altmış kadar Arabca, Acemce ve Türkçe muʻteber ve mevsûk eserlere 

müracaʻatla kaleme alınmış. Müʼellif-i muhteremi, bu eserler ile müʼelleflerin 

esâmîsini ve irtihalleri târîhini bir cedvelde irâe ediyor. Ve “erbâb-ı mütâlaʻanın 

mutmainn olması, nasıl çalışıp zahmet çekdiğimi anlaması ve kitabımın kadrini 

bilerek bana dʼûaʻ etmesi için meʼhazlarımı gösteriyorum” diyor. 

Tedkîkâtım netîcesinde mündericâtını ekseriyyeti iʻtibarıyla fikrime muvâfık 

bulduğum Telfîkü’l-ahbâr’ının baʻzı kısımlarını bi’l-terceme Mahfile derc ve 

terceme etmek istedim. Her vakt iʻtirâfından çekinmediğim aczim mâniʻ olmaya 

kalkışdı. Cenâb-ı Hakk’dan tevfîkiylesini zahmetim ona galebene çalar ümîdine 

düşdüm. Anlayabildiğim kadar me’âlini icmâlen Türkçeleştirmeye başladım. 

İnşâ’allâh ikmâli müyesser olur. 

 

Fî 14 Şaʻbân 342 ve fî 20 Mart 340 

Mahfil-i Mecmûʻa-ı İslâmiyyesi sâhibi 

Tâhirü’l-Mevlevî 

[3] Müslimân müʼelliflerin deʼb-i (…?) ittibâʻan Şeyh Murad Efendi de 

kitabına ism-i ilâhi ve taʻzîm-i risâlet-penâhî ile ibtidâʼ ediyor. Târîhden, târîhin 

menâfiʻnden, efrâd-ı beşerden her birinin memleketine ve milletine dâir maʻlûmât 

almaya fıtraten mâʼil olduğundan bahis eyliyor, kendisininde bu meyl-i fıtrayı 

dolayısıyla Bulgār, Kāzan ve sâir şimâl memleketlerinin ahvâl-i târîhiyyesini 

öğrenmek için tetebbuʻâtda bulunduğunu, lâkin belli başlı bir esere tesâdüf 

edemediğinden müteessir olduğunu söylüyor. 

Buna sebeb olmak üzere de Bulgār ve Kāzan’dan yetişmiş fuzâlânın mütâlaʻa 

ve taʻlim ile iktifâʼ ederek eser teʼlîfine, husûsiyle târîhi kitaplar tasnîfine ehemmiyet 

virmemiş olduklarını gösteriyor. 
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(Kādı Yaʻkûb el-Bulgārî) nin Bulgār ahvâline dâir bir târîhi (İbn Fazlân) nın 

da bir risâlesi olduğu söylenildiği, hattâ Avrupa müsteşriklerinin her tarafta mükerrer 

iʻlânlarıyla arandığı hâlde bulunamadığını yazdıktan sonra (Şehâbettin Mercânî) 

Efendi’nin (Müstefâdü’l-ahbâr fî Târîhi Kāzan ve Bulgār) nâmıyla bir cildini neşr 

ettiği târîhi gördüğünü (1)
181

 lâkin onu da kâfî ve camiʻ bulamadığını ifâde ediyor. 

Bunun üzerine etraflıca bir târîh yazmaya karâr virdiğini uzun uzadıya 

tetebbuʻât icrâ ederek kitabını bir vech-i âtî bir mukaddeme, dört maksad ve bir 

hâtime üzerine tertîb eylediğini bildiriyor: 

[4] Mukaddeme: Türklerin aslı, menşe’i, intişârı kable’l-İslâm komşusu 

bulunan ümem ve akvâm ile mâ-cerâsı. 

(“Müʼellif, bu bahsi “muttaliʻ olabildiğim kadar” diye takyîd ediyor.) 

Birinci maksad: Bulgār memleketinin ahvâlî ve ahâlîsi, Bulgārlıların İslâm’a 

girmeleri târîhi ve istilâya kadar olan hâlleri. 

İkinci maksad: Tatarların bu diyâra gelişi ve muʻazzam bir devlet teşkil 

ederek düvel-i sâireye galebe çalışı, dâire-i küfürden çıkıp müslimân oldukları 

zamanın taʻyini ve gayr-i müslimânların galebetine kadar geçirdikleri vakâyiʻ. 

Üçüncü maksad: Kāzan beldesinin tecdîdi ve Rus istilâsına kadar devâm 

etmek üzere orada bir hükûmet teşekkülü. 

Dördüncü maksad: Rus istilâsından bu ana kadar orada cereyân etmiş olan 

hâdisât. 

Hâtime: Hân Kirman, Kırım, Özbek, Hârizm, Kāzak Hânları 

MUKADDEME 

İttilâʻma göre Türklerin aslı, menşe’i, intişârı ve kable’l-İslâm komşusu 

bulunan Asya ve Avrupa akvâmıyla olan mâ-cerâsı. 

 Erbâb-ı irfânın maʻlûmudur ki târîh, ulûm-u zannîye cümlesindendir sıhhat ve 

katʻiyyeti nâdirdir, hattâ yok denilmesi müstebʻad değildir. Çünkü:  Vakāyiʻ-i 

                                                           
181 (1) Bu kitap, Kırım lehçesiyle muharrer (yazılmış) ve matbûʻdır. Mütercim 
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hâzıranın bile âhâd tarafından menkûl olan tafsîl-i kifâyeti, dâire-i zanndan zirve-i 

yakîne yükselemez. O hâlde lisânı muhtelif. 

Akvâm-ı müteʻaddide beyninde tedâvül edip gelen ve binlerce [5] senelik 

müddet zarfında dilden dile yalan yanlış terceme edilen vekāyıʻn sıhhat ve 

katʻiyyetine nasıl hüküm olunabilir? Bununla berâber tebeddül ve tagayyür maʻrûz 

bulunmak ihtimâli - kizb-i mahsûs olmadıkça – târîhi rivâyetleri iʻtibârdan düşürmez. 

Mesʻûdî, Taberî, İbnü’l-Esîr, Zehebî, İbn Kesîr, İbn Haldûn ve vesâire gibi 

müdekkık ve muhakkık müverihlerde eserlerine aklın kabul edemeyeceği baʻzı 

rivâyâtı derc eylemişlerdir. Bunları, o eserleri okumuş olanlar bilirler. Şecâʻatleri, 

besâletleri, muharebedeki mahâretleri bütün dünyâca müsellem olan, belki de 

kendileri yigitlik timsâli bulunan dedelerimiz eski Türkler, hamd olsun sade 

insânlarla harb etmişler, Acem ve Yunan târîhlerinde, hattâ Firdevsî’nin 

Şehnâme’sinde görüldüğü üzere cinlerle, ifrîtlerle döğüşmemişler, ejderhâlarla, 

canavarlarla boğuşmamışlar yine oralarda tesâdüf edildiği vechile Türklerden birkaç 

kişi kaçıp da bir seferde ve az bir zaman içinde rubʻ-ı meskûnı zabt etmemişlerdir. 

Vâkıʻan bizim kitabın ikinci maksadında da Oğuz Hân vakāyıʻı, Moğolların 

(Ergenekon) da kimse tarafından bilinmeksizin 400 seneden fazla ikâmeti, 

(Alanko)dan erkek temâss etmeksizin üç oğul doğması gibi şeyler münderic ise de 

bunlar, Yunan ve İran hurâfâtına nisbetle umûr-ı âdiyeden sayılabilir. 

Ben, şu kitabımla kimseden beş para ummayorum, hattâ Firdevsî gibi bir 

(…?) mukâbil bir altûnda tamaʻında bulunmak şöyle dursun, tahsîn ve takdîr bile 

beklemiyorum. 

[6] Gizli, kapaklı değildir ki, ecdâdımız bulunan eski Türkler, bize hâllerini 

ve mâ-cerâlarını bildirecek târîhî kitapları bırakmamışlardır. Binâ’en-aleyh Çinliler, 

Farslılar, Rumlar ve Ruslar gibi onların etrâfını saran ve dâimî muhârebe hâlinde 

bulunan düşmenlerinin beyânâtını nakle mecbûr oluyoruz. Bir düşmenin düşmeni 

hakkındaki menâkıb ve mehâsini nasıl neşir edeceği de maʻlûmdur. 
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Vâkıʻan bir müverrihin vazîfesi: Vakāyiʻ ve havâdîsi olduğu gibi ve bir tarafa 

adâvet, bir tarafı gayret göstermeksizin yazmaktır. Lâkin bu kâide sözden ibâret 

kalır, yazmaya başlayınca hilâfı iltizâm olunur. 

Bundan dolayıdır ki, Türk evlâdından bulunan birçokları, Türklere dâir bir 

şeyʼ tahrîrine kalkışınca zikir olunan müverrihlere tebeʻan âbâʼ ve ecdâdını hûn-rîz 

vahşî, câhil, idrâksiz, dirâyetsiz tarzında kelimât ile zemm eder. Hattâ şu soysuzluk, 

Frenkleşmiş ve Ruslaşmış baʻzı müslimânlar tarafından Frenklere ve Ruslara 

ittibâʻen bütün ehl-i İslâm hakkında revâ görülür. 

Bunlar anasına babasına söven komşularını işidip de (…?) ebeveynine 

tekrârlayan çocuklara benzerler. 

Etnografya ile âlem-i ensâba vâkıf olmayan müverrihler, Moğollar ile 

Tatarları Türk’den ayrı sayarlar, diyâr-ı İslâmı tahrîb eylemiş olmaları dolayısıyla 

onları müslimânlığın düşmeni add ederler. Bununla iktifâʼ eyleselerdi ceheleleri, 

kendileri için maʻzeret yerine geçerdi. Fakat öyle yapmıyorlar hükûmet idrâksiz 

āTürklerin eline geçdikten sonra şöyle yaptılar, böyle ettiler diye Türklüğü esâsından 

yıkmak istiyorlar. 

[7] Evet, biraz yukarıda söylediğim gibi târîh yazmak: Tebdîl ve tağyîr 

etmeksizin ve bir tarafa adâvet, diğer tarafa muhabbet göstermeksizin hâdisâtı olduğu 

gibi ve kemâl-i insâf ile nakil eylemektir. Bir milletin ihyâsına yâhud bir devletin 

arkasına bâdî olan şahıs veya kavmin mefâhirini ve bir milletin inhitâtına, yâhud bir 

devletin inkırâzına sebebiyet viren şahıs veya eşhâsın maʻâyibini yazmak, târîh 

sanʻatının levâzımındandır. Bu, böyle olmakla berâber bir şahıs veya cemâʻatin 

mesâvîsi dolayısıyla azîm ve necîb bir milleti kötülemek îcâb etmez. O mesâvîyi 

eshâbına hasır eylemek lâzım gelir. 

Beyânâtımdan anlaşılmışdır ki bu eseri yazmakdan maksadım kitap sahîfeleri 

karışdırmak sûretiyle yalnız vakāyiʻ-ı mutlakayı cemʻ ve telfîk etmek değildir, belki 

o vakāyiʻın mehâsin ve mesâvîden hangisine âid olabileceğini iʻtidâl-i dem ile 

muhâkeme etmek ve hüsn ve kubhüne dâir bir hüküm virmektir. 
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Vâkıʻan güc bir işe başlıyorum lâkin bir adamın ne maksadla söz söylediği 

maʻlûm olunca o sözü nefsü’l-emre tatbîk ederek hakîkâtı bulmak zekî bir kimse için 

pek de müşkil değildir. 

Şu ifâdeden câmiʻu’l-hurûfun bu kitabdaki meslek-i tahrîri anlaşılmış olur. 

Binâ’en-aleyh menkûlât-ı meşhûreye muhâlif düşecek beyânât ve muhâkemâtı garîb 

görülmemelidir. 

Mü’ellif, bütün insânların Nûh aleyhi’s-selâmın üç oğlundan intişâr etmiş 

olduğu hakkındaki şâyiʻa-ı meşhûreye istinâden diyor ki:
182

 

[8] Farslılar, Hindliler, Çinliler ve zamanımızdaki baʻzı Avrupalıların 

muhâlefetiyle berâber bütün ehl-i kitap olan milletler müttefikdir ki, Asya, Avrupa, 

Afrika, Amerika ve Avustralyada ki ebnâ-i beşer, Hazreti Nûh’un Sâm, Yâfes ve 

Hâm ismindeki üç oğlundan üremiş ve türemişdir. Biz, meşhûra göre söylüyoruz. 

Mesʼelenin mahall-i tahkîki burası değildir.(1)
183

 

Cenâb-ı Nûh’un Hazret-i Adem silsile-i intisâbı ise Tevrat’ta yazıldığı ve 

Taberî, Mesʻûdî, İbnü’l-Esîr, İbn Haldûn vesâire gibi İslâm müverrihlerininde kabûl 

ile kitaplarına yazdığı vechile şöyledir: Nûh bin Lamek (2)
184

 bin Metûşelah bin 

Uhnûh bin Yâred bin Mehelail bin Kaynân bin Enoş bin Şît bin Adem aleyhi’s-

selâmın. 

[9] Rivâyet-i meşhûreye kāʼil olanlardan baʻzılarının nakline göre Nûh 

aleyhi’s-selâmın, zemîni üç oğluna taksîm etmiştir. Baʻzılarının fikrince de bu 

taksîmi yapan hafîdi (Erfahşed bin Sâm) yâhud (Faliğ bin Abûr bin Erfahşed) dir. 

Rivâyete göre Nûh aleyhi’s-selâmın, oğlu Hâm hadde kılınmış ve “Kenʻân 

(yaʻni Hâm’ın oğlu) melʻûndur, Hâm’ın çocukları kardeşlerinin evlâdına kul, köle 

                                                           
182 Tahirü’l-Mevlevî bu cümleyi yazmış, fakat sonra üstünü çizmiştir. 
183 (1) Bu mesʼeleyi Ahmet Mithat Efendi Nizâʻ-ı İlm ü Dîn kitabında mevzûʻ bahis etmiş ve sözü 

bilâ-fâide uzatmıştır. Aynı mesʼele hakkında (Şeyh Temimî el-Nablusî) de bir risâle-i 
müstakille yazmıştır. İddiâʻ-yı meşhûrun sıhhatine Kur’ân-ı Kerîm’de ( الباقين   ayetindeki (وجعلنا 
kasırdan başka delîlde yoktur. Ayet-i celîlede kasır bulunduğu farz edilse bile kasr-ı hakîki 
olduğunu taʻyin etmez. Hâlbûki “Her peygamber, ancak bir kavme gönderildi. Ben, bütün 
insânlara baʻs olundum.” hadîs-i şerif bunun hilâfına delâlet eder. Buhara şerhî (Aynî) nin 
cild-i sânîyesinde 120 inci sahîfesine bak. 

184 (2) Bu isimlerin baʻzılarında ki şekil imlâ-i meşhûra muhâlifdir. Amerika cemʻiyyeti 
tarafından Beyrut’da bastırılan Tevrat nüshasından nakil ettik. Mü’ellif 
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olsun” diye inkişâr etmiş. Yâfes içinde bereket duʻâsında bulunmuş ve “evlâd ve 

ahfâdı çoğalıp Sâm evlâdının meskenlerinde otursunlar, Kenʻân’da onların kölesi 

olsun” demiş. El-Hakk Hazret-i Nûh’un üç evlâdı hakkındaki duʻâsı kabûl edilmiş. 

Ve bugüne kadar eser-i icâbeti parlak bir sûrette görülmekde bulunmuştur.  

 Cingiz Hân evlâdının zamanında, husûsiyle Mahmud Gāzân Hân devrinde 

tedkîkât mû-şikâfâne icrâsıyla yazılan tarihlerden naklen (Mîrhând) nın (Ravzâtü’s-

sâfâ’) sında ve (Ebü’l-Gāzî Bahâdır Hân Hârizmî) nin (Şeceretü’t-Türk) inde 

deniliyor ki: 

 Taksîm-i arâzîde Yâfes’in hissesine şimâl cihetleri düşmüştü. Pederi Nûh 

vedâʻ aleyhi’s-selâmın ettikten sonra şimâl tarafına doğru gitti. (Cayık) ve (İtil) 

Nehirleri arasını yurd edindi. Orada vefât etti. 

 Mirhând, Yâfes’in peygamber olduğunu da baʻzılarından rivâyeten yazıyor. 

Şu rivâyet akla baʻîd olmadığı gibi aşağıda îzah edileceği üzere naklede muhâlif 

değildir. 

[10] Türk, Yâfes evlâdındandır. Bunda ittifâk olmakla berâber Yâfes’in kaç 

tane oğlu olduğu, Türk’ün de Yâfes’in oğlu, yâhud torunu bulunduğu ihtilâflıdır. 

 Ravzâtü’s-sâfâ’da ve Şerecetü’t-Türk’de Yâfes’in Türk, Hazar, Saklab, Rus, 

Menk
185

, Çin, Kemari
186

 ve Târh adlı sekiz oğlu olduğu muharrerdir. Tevrat,  evlâd-ı 

Yâfes’i Comer
187

, Macoc
188

, Moday, Yavan, Tubak
189

, Maşek, Tiras isimleriyle yedi 

olarak göstermiş, baʻzıları da Yâfes oğullarının on bir olduğunu söylemiştir. (*)
190

 

İbn Hâldûn derki: Türk, Çin, Sakâlibe, Yeʼcûc ve Meʼcûc’ün evlâd-ı 

Yâfes’den olduğunu ensâb âlimleri müttefikan kabûl ederler. Mâ-adâsı ihtilâflıdır. 

                                                           
 منك 185
 كمارى 186
 جومر 187
 ماجوج 188
 توباك 189
190 (*) Şu ihtilâfın tahrîften ileri geldiğini zann ediyorum. Çünkü: Baʻzıları Menk ismini (Miğa) 

 (ناسك) sûretinde ve Tevrat’taki (Maşek) adını da (Nasek) (منسك) baʻzıları (Mensek) ( ميغا)
şeklinde zabt eylemiş, bi’l-netîce iki rivâyet birbirine karışmışdır. Nîtekim baʻzılarıda 
(Kırgız) dan sonra (Hırhız) (خيرخيز) ve (Tegargir) (تغرغر) nâmlarını da zikr eylemişlerdir ki 
hepside birdir.Bunlardan başka rivâyetlerde vardır. Lâkin fâʼidesi olmadığından bahsi 
uzatmamak için onları almıyorum. Müʼellif 
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 Meşhûra göre şarken Çin denizi, cenûben Hindistan ve Afganistan, İran, Şam 

ve Akdeniz, garben Bahr-ı Muhit-i Garbî, şimâlen Çin ve Japon maʻmûrelerinden 

müntehâsı süknâsıyla Tibet ahâlîsi, Sakâlibe = Slavlar bütün Frenk, Rum ve Ermeni 

akvâmı Yâfes’in evlâdındandır. 

[11] İnde’l-muhakkîkin Türklerin Yâfes evlâdından olduğunda ihtilâf yoktur. 

Yalnız oğlu, yâhud turunu, yâhud oğlunun torunu olmasında müteʻaddid kullar 

vardır. 

 Mîrhând ile Ebü’l-Gāzî, Cingiz’in nesebini zabt etmiş olan müverrihlere 

tebeʻan Yâfes’in veled-i sülbîsi olmasını tercih ediyor. 

 İbn Hâldûn, Yâfes’in yedi oğlu olduğuna dâir Tevrat’ın zabtını nakil ettikten 

sonra diyor ki: Türk kabâʼilinin hepside (Kumar)
191

 evlâdındandır. Lâkin 

(Togarma)
192

 (Eşban)
193

 (Riyas)
194

 nâmında ki üç oğlunun hangisi neslindendir? 

 Zâhiren (Togarma) den tevellüd eylemişlerdir. İbn Saîd, o kabâʼili (Türk bin 

Amur
195

 bin Suvil (?)
196

 bin Yâfes) e tesbit ediyor. Bu nisbette ki (Amur) un doğrusu 

(Kumar) ve öyle yazılışı galat olmalı (*)
197

 

(Mesʻûdi) nin (Mürûcü’z-zeheb) inde ‘’Erfahşed bin Sâm, arzî evlâd-ı Nûh’a 

taksîm edince (Amur bin Bitul) evlâdı şarka teveccüh eyledi’’ denilerek (Amur) 

yâhud (Kumar) a bedel (Abur)
198

 yazılmıştır. 

 Şu muhtelif zabt ve rivâyetlerden anlaşılıyor ki: (Comer) (Kumar) (Kemari) 

(Amur) ve (Abur) bir asıldan tahrîf edilmiştir. 

 İbn Saîd’in kavline göre de Türk, Yâfes’in torunu, yâhud oğlunun hafîdidir. 

Zann-ı fakîrâneme göre de (Bitul) ismi, Tevrat’taki (Tubal)
199

 dan muharreftir. 

Evvelâ Bitul sonra Suvil şekline konulmuştur. (Kumar) da oğlu değil, kardeşidir. 

                                                           
 كومر 191
 توغرما 192
 اشبان 193
 ريغاث 194
 عامور 195
 سويل 196
197 (*) Nîtekim İbn Hâldûn’un (Suvil) zabtı da yanlış doğrusu ( Bitul) (بتويل )dir. Müʼellif 
 عابور 198
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[12] Hulâsa: Türk, Yâfes’in oğullarından ise Tevrat’taki (Tiras)
200

 odur. 

(Kumar bin Yâfes) in evlâdından ise İbn Hâldûn’daki (Togarma) ve Tevrat’taki 

(Tocerma)
201

 de odur. 

 Vaʼllâhü aʻlem bi-hakîkatü’l-hâl 

 Şu bahsi bu kadar uzatmakdan maksadım, hem müverrihler arasında ki ihtilâfı 

göstermek, hem de körü körüne yazı yazmadığımı bildirmektir. Ben, Cingiz evlâdı 

zamanında ki muhakkîkin müverrihlerin ince eleyip sık dokumak sûretiyle tahkîkâtda 

bulunduktan sonra yazdıklarına binâ-yı mütâlaʻa ediyorum. 

 Yukarıda “inde’l-muhakkîkin Türk’ün Yâfes evlâdından olduğundan ihtilâf 

yoktur” demiştim. Bununla şuna işâret etmek istiyorum ki: Bir takım acûzelerle onlar 

gibi olan aceze lisânında cârî olagelmiş gelen bir mâsâl vardır. Gûyâ Türkler, Yeʼcûc 

ve Meʼcûc sülâlesinden imişler, Kurʼân’da kıssası mezkûr olan (Zülkarneyn) nin 

yaptırdığı sedd dâhilinde kalmışlar. Haklarında (Terkü, Terkü)
202

 yaʻni “metrûk 

kaldılar, metrûk kaldılar” denilmiş. (Terkü) lafzıda (Türk) şekline girerek onların 

unvânı olmuş. 

 Kezâ Türklerin, İbrâhim aleyhi’s-selâmın cârîyesi (Kantûra)
203

 neslinden 

geldiğine dâir de epeyce meşhûr bir rivâyet var. Bu rivâyeti ilk çıkaranlar, hâdis 

şârihleridir, sonra lûgat ve târîh müʼellifleri de onlara ittibâʻ eylemişlerdir. 

 Bunlardan birincisi, şüphesiz en fâhiş bir yalandır. Türk’ün (Terkü) den 

bozma olduğunu söylemek Çerakes
204

 lafzının (sırrî gice) den azmâ olduğunu iddiaʻ 

etmek gibidir. 

 Gûyâ Çerkes 
205

cedd-i aʻlâsı, bir gice bulunduğu yerden [13] kaçmış. (sırrî 

gice) yaʻni “gice gitti” denilmiş, işte bu sırrî gice (Çerakes) şekline girmiş ve 

Çerkeslerin unvân-ı mahsûsu olmuş! 

                                                                                                                                                                     
 توبال 199
 تيراس 200
 توجرمه 201
 تركوا تركوا 202
 قنطوراء 203
 چراكس 204
 چركس 205
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 İkincisine gelince: Mesnedi olmayan bir iddiâʻdır. 

 Çünkü: Türkler, İbrâhim aleyhi’s-selâmın câriyesi Kantûra’dandır diyenler, 

delîlsiz bir daʻvâya kalkışmış, hem galata düşmüş, hem de cumhur müverrihine 

muhâlefet etmiş olurlar. Müverrihlerden hiçbiri, İbrâhim aleyhi’s-selâmın Kantûra 

nâmında bir câriyesi olduğunu yazmamıştır. 

 Evet, Cenâb-ı Halîlullâh, Sâre’nin vefâtından sonra (Katûr ibnetü Yaktan)
206

 

nâmında Kenʻânlı bir kadın almıştı. Bunu (İbn Kuteybe) ve (İbn Kesîr) de yazar. 

Mesʻûdi “Kantûra nun ve med ile” derse de nesebini göstermez. (Ebü’l-Ferec el- 

Malatî) Kantûraʼ için ‘’Türk hükümdârının kızı’’ der. Belki doğrusu da budur. 

 (Ali el-Kārî) Mişkât
207

 şerhinde “Türkler, İbrâhim’in câriyesi Kantûra 

evlâdıdır” kavline, onların Yâfes oğulları olduğunu söylemekle ağrâz ettikten sonra 

“O câriyenin Türk olması ve Türklere bu münâsebetle Benî Kantûra denilmiş 

bulunması mümkündür” tevcîhine çalışırsa da yaptığı tevcîh, vâhî ve gayr-ı vecîhtir. 

 Türklerin, câriye-i İbrâhim olan Kantûra oğulları bulunduğuna dâir bir âyet, 

yâhud bir hadîs var mıdır ki bu tekellüfe mecbûriyyet hâsıl olsun? 

 Vâkıʻan müteʻaddid hadîslerde (Benî Kantûra) zikr edilmiştir, lâkin o, 

Kantûra’nın câriye-i İbrâhim, yâhud zevce-i Halîlullâh olduğu beyân 

buyurulmamıştır. 

O hâlde birçok eşhası bu isme nisbet etmek, nasıl tecvîz olunur? 

Benî Kantûra’nın zikrini hâvî olmak üzere şu me’âlde hadîsler vardır. 

1-Teberânî, Kebîrü’l-evsat’ında İbn Mesʻûdi’den naklen yazar: [14] (
208

) Yaʻni 

“Türkler, size ilişmedikçe sizde onlara dokunmayınız. Çünkü: Ümmetin mülkünü ve 

Allah’ın onlara ihsân ettiği satvet ve haşmeti en evvel izâle edecek olan Türklerdir.” 

2- Yine Taberânî, Muʻâviye’den naklen yazar: 

                                                           
 قطورا ا بنة يقطن 206
207 Hatîb el-Tebrîzî tarafından Ferrâ el-Begavî’ye ait hadis kitabı Mesâbîhu’s-sünne’yi 

tamamladığı eserdir. Âli el-Kârî bu esere bir şerh yazmıştır. 
208 Tâhirü’l-Mevlevî’nin metinde yazıp sonra da üstünü çizdiği hâdis metini: 
 اتركوا الترك ما تركوكم فان اول من يسلب امتى ملكهم و ما خولهم هللا بنو قنطوراء 
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(
209

) Yaʻni ; “Ümmetin mülkünü en evvel izâle edecek olan Benî Kantûra’dır.” 

3-Kāmûs mütercimi, mahrecini tasrîh etmeksizin Hazîfe’den aklen yazar:(
210

) Benî 

Kantûra’nın Irak ahâlîsini Irak’tan çıkracağı kaviyyen maznûndur. Gûyâ onlar, çekik 

gözleri, yassı burunları, enli yüzleriyle gözümün önünde duruyorlar. 

 Kāmûs mütercimi bunu yazdıktan sonra derki “ehl-i tahkîkin beyânlarına göre 

Benî Kantûra Tatar ve Moğol tâʼifesidir ki, Türk olacaktır. Sıfât-ı mezbûr 

üzeredirler. Cingiz Hân’dan Hülâgû Hân ile Irak’ı istilâʼ eyledikleri meşhûrdur. Türk 

bin Yâfes neslindendir. (Kāmûs tercemesi, kaf, nun maddesi) 

4- Ebû Dâvûd (Sünen) de Ebû Bekir’den naklen yazar: 

(
211

) [15] “ Ümmetin bir kısmı, Basra dedikleri münhatt bir yerde oturacak, orası 

Dicle nâmında ve üstünde köprü bulunan bir nehir kenârında bulunacak, o menzilin 

ahâlîsi çoğalıp müslimânların büyük beldelerinden olacaktır. Âhir zamana doğru enli 

yüzlü çekik yüzlü Kantûra oğulları gelip nehir kenârını tutacak, beldenin ahâlîside üç 

fırkaya ayrılacaktır. Bir fırkası, sığırın kuyruğunu yakalıp çölde oturacak ve helâk 

olacaktır. Bir fırkası, onlardan emâneten alacak ve helâk olacak, üçüncü fırkada 

çoluğunu, çocuğunu arkasına bırakıp Benî Kantûra ile döğüşecektir ki onlar 

şühedâdandır." 

 Hadîs şarîhleri, bu beldeden maksad Bağdad olup Basra tesmiyesinde vücûh-

u adîd olduğunu, Benî Kantûra ise Türklerden Tatar ve Moğol tavâʼifi olduğunu 

söylemişler, Cingiz’in torunu Hülâgû’nun 656 târîhinde Bağdad’ı tahrîb ve 

(Müstaʻsım- Billâh) ı katl etmesiyle ahbâr-ı nebevînin sıdkı teʼeyyüd eylemiş ve şu 

hadîs, hakîkât-ı risâlete dalâlet eyleyen muʻcizât cümlesinden bulunmuştur 

demişlerdir. 

                                                           
209 İkinci hâdis metni 
 ان بنى قنطراء اول من يسلب امتى ملكهم 
210 Üçüncü hâdis metni 
 يوشك بنو قنطوراء ان يخرجوا اهل العراق من عراقهم كأنى بهم خزر العيون خنس االنوف عراض الوجوه
211 Dördüncü hâdis metni 
ها و يكون من امصار المسلمين و اذا ينزل اناس من امتى بغاءط يسمونه البصرة عند نهر يقال له دجلة يكون عليه جسر يكثر اهل 

كان فى آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار العين حتى ينزلوا على شطا النهر فيتفرق اهلها ثالث فرق فرقة 

 نفسهم و هلكوا و فرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم و يقاتلونهم واليأخذون فى اذناب البقر و البرية و هلكوا وفرقة يأخذون 

 هم الشهداء
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 Semerkand, Fergana, Şâş, İsbîcab, Hârezm beldelerine Benî Kantûra’nın 

galebe ve ahâlîsini müdhiş bir sûrette katl edeceği de (Mukâtil)
212

 ve (Dahhâk)
213

 dan 

naklen (Medârik)
214

 tefsîrinde muharrerdir. 

 Ben de derim ki: 

 Bunların hepsi olmuştur, o vasıfların hepside Moğol ve Tatar evsâfındandır. 

O hâlde Benî Kantûra, yalnız Moğollarla Tatarlar mıdır, yoksa umûm Türkler midir? 

Allah bilir. 

[16] Bunların taraf-ı risâletden Benî Kantûra tesmiyye buyurulmuş olmasının 

tevcîhine daîr hâtır-ı âcizâneme bir nükte geliyor. İhtimâl ki cânib-i benûyeden 

(Benû Kan Tûrân)
215

 telaffuz edilmiş râvî tarafından (Kantûra) anlaşılmıştır. 

 Çünkü: (Kan)
216

 ve (Hân) lafızları Türkçe (hükümdâr) maʻnâsındadır. İzâfetle 

(Kan Tûrân)
217

 ise Tûrân hükümdârı demek olur. 

 Ehâdîs-i şerîfteki meʼnûs elfâzın bile naklinde sehv-i istimâʻ dolayısıyla baʻzı 

tebeddülât vukūʻa gelmişken gayr-ı meʼnûs bir kelimenin yanlış işitilmiş ve nakil 

edilmiş olması istibʻâd edilebilir mi? 

 Osmanlı müverrihlerinden baʻzıları, Türkleri câriye-i İbrâhim olan Kantûra 

neslinden yapmak isterler. Buna sebepte neseb-i Osmânîyenin o meçhûl câriye 

vâsıtasıyla Halîlullâh’a ittisâl ettirilmesi gayretidir. 

 Türklerin Kantûra neslinden üremiş oldukları iddiâsının butlânî ve Yâfes’in 

ahfâdı bulunduklarının sıhhatı şu sûretle sâbit olduktan sonra derim ki: 

 Nûh aleyhi’s-selâmın, arzî evlâdı arasında taksîm ve şimâl ile şark cihetlerini 

Yâfes’e taʻyin eyledikten sonra vedâlaşırken oğluna bir taş verdi ki ona Türkçede 

(Yede Taş) [17] denilir. Lüzûmunda Yâfes bununla yağmur duʻâsına çıkardı. Sonra o 

taş evlâdına kaldı. Hâlâ da Kırgız diye meşhûr olan Kāzaklarda o nevʼ taşlar bulunur. 

                                                           
212 Mukatil bin Süleyman (ö.150/767) Kur’an-ı Kerim’in tamamını tefsir eden ilk müfessirdir. 
213 Dahhâk bin Müzâhim; tefsir ilmindeki üstünlüğü ile tanınmış, hâdis râvisidir. 
214 Medârikü’t-t-tenzîl ve Hakāiku’t-te’vîl, Ebü’l-Berekât en-Nesefî’nin (ö.710/1310) Kur’an-ı 

Kerîm tefsiridir. 
 بنو قان توران 215
 قان 216
 قان توران 217



 
 

138 

Ve yağmura ihtiyâc zamanında istiʻmâl olunur. Yâfes’in şarka yâhud şimâle doğru 

gittiği ve (Cayık) ile (İtil) Nehirleri arasını yurd edindiği mervîdir. Evlâd ve 

ahfâdının bulundukları yerlere göre ikinci rivâyetin doğru olması lâzım gelir. 

 Yâfes’in en büyük oğlu Türk idi ki evlâdının aʻkal ve erşedi bulunuyordu. 

Kendisine (Yâfes oğlanı) denilirdi. Babasının velîahdı olan Türk, pederinin 

irtihâlinde yerine geçdi. Tevâbiʻyle gezip dolaşırken havası güzel, suları bol, dağlı 

(*)
218

 ve göllü bir yere tesâdüf etti. Şimdi (Eski Göl) denilen oraya (Silük)
219

 nâmını 

virildi. 

[18] Ebü’l-Gāzî Hân târîhinde der ki: 

Türk, âkıl, âdil, fâzıl, şecîʻ, munsıf, âdil bir zât idi. Çadır, oba, har-gâh gibi 

mesâkini o ihtirâʻ etmişti. Türkistan ve Tataristan’da el-ân sâkin olan asıl Türk 

kabîlelerinde ki rüsûm ve âdât, husûsiyle müsâfir ağırlamak, merhametli olmak, 

muhtâcını gözetmek ve sadâkat göstermek gibi mekârim-i ahlâk Türk’den kalmıştır. 

TÜRK EVLÂDI VE KABÂʼİLİ 

 Mürûr zaman ile Türk evlâdı çoğalınca etrâfa yayıldılar ve müteʻaddid 

kabâʼile ayrıldılar. İçlerinde Tatar, Moğol, Kıpçak, Hazar, Becenek= Bacanaklar 

şöhret buldu, hattâ her biri ayrı bir kavim hâlini aldı. O kadar ki aslen Türk oldukları 

isbâta muhtâc bir hâle geldi. Bunlar içinden bi’l-hâssa Avrupalılar nezdinde Tatar 

kabîlesi fevka’l-âde iştihâr etti, Türk mürâdifi olarak kullanıldı. Nîtekim Malte-

Brunn
220

 tarafından yazılıp Rifâʻa Beg tarafından Arabcaya terceme ilen coğrafya 

kāmûsunda Osmanlılar, Karamanlılar vesâire Türk kabâʼilide Tatarlardan addedilmiş 

ve yapılan bir cedvelde o sûretle gösterilib “ İşte bunlar hepsine Tatar denir” 

denilmiştir. 

                                                           
218 (*) O dağlar, Aladağ’ın kollarından yâhud Aladağ denilen cebelin kendisi idi. İşte Türklerin 

asıl yurdu ve menbaʻ ve menşeʼileri orasıdır ki Türkistan, büyük Tataristan ve Tûrân taʻbir 
olunur. Mü’ellif 

 Müʼellif, gelecek hâşiyelerden birinde Aladağ isminin muʼahharen (Altay) şekline konulmuş 
olduğunu söylüyor. Mütercim 

219
 سيلوك 

220 Condrad Malte-Brunn, Geographie Completaire Universelle adlı coğrafya sözlüğünün 
yazarıdır. 
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 Bundan dolayıdır ki bu kabâʼilin mehd-i zuhûrı olan iklîm (Türk ve Tatar 

iklîmi) demek olmak üzere Türkistan ve Tataristan taʻbîr olunur. 

[19] MEMLEKETLERİ 

 Bu kabâʼilin memleketi olup Türkistan ve Tataristan nâmını alan arâzî, şarken 

Çin, cenûben Hind ve İran ve Rum memleketleriyle Karadeniz, şimâlen müntehâ-yı 

umrân, garben Tuna, Dinyester, Vistül Nehirleriyle mahdûddur. Fakat şu hudûd, 

müddet-i medîde tasarruf ve cevelânlarına göredir. Yoksa Türk memleketi bir hâlde 

kalmamış, şark ve garbdaki sâir memleketler gibi idâreside tâliʻ harbe göre 

genişlemiş ve daralmıştır. Şarkan büyüyüp küçülmesi Çinlilerle olan muhârebelerinin 

netîcesine göre olduğu gibi garben tevessüʻ ve tazayyukıda garblılarla olan vâkiʻata 

göre olmuş, tevvessüʻ-ı garbi, Tuna hudûdunu geçerek Bahr-ı ebyaz ve Fransa 

memâlikine doğru uzamış, Türk kabâʼilinden olan Macarlar ile Bulgārların şimdiki 

vatanlarında bulunmaları da o zamandan kalmıştır. Nîtekim aşağıda bildirilecekdir. 

 Bi’l-âhire Mâverâü’n-nehir’de, Fergāna’da, Kaşgar’da, Tibet’te, Fârs ve Rum 

hudûdunda, hattâ Avrupa’da beldeler inşâʼ eden bu kabâʼilin çoğu, konar göçer 

takımından idi. Husûsiyle meşhûr bir kabîleye nisbetle kurûn-ı vüstâda  (Deşt-i 

Kıpçak) şimdilerde ise Kāzak ve Kırgız çölü diye meşhûr olan arâzîdekiler 

tamâmiyle böyle idi. [20] Orası yaz günlerinde, bi’l-hâssa güneşin Cevzâʼ, Seretân, 

Esed, Sünbüle, Mîzân burclarında bulunduğu Mayıs’dan Teşrîn-i evvel’e kadar olan 

müddet tarafında cennetden numûne olabilir. Ahâlîside hâl-i sâbıkı, yaʻni göçebelik 

hayâtını muhâfaza etmektedir. Ural Dağları ve Volga Nehri arasında vâkiʻ olup şimdi 

Bâşkurd arâzîsi denilen yerdekilerle Don ve Dinyeper Nehirleri beyninde sâkin 

olanlarda eskiden konup göçerdi. Fakat asırlardan berî bu hâli Türk ile hadaretî 

ihtiyâr etmişlerdir. 

 Türklerin göçebeliği, kendilerini sâir kavimlerden mümtâz kılan evsâf-ı 

meşhûrelerinden iken Avrupalılar nazarında muhakkar görülmelerine sebeb teşkîl 

etmiştir. 

 Evet, düşmen, düşmeninin maʻâyibini meydana çıkarmakla iktifâ etmez, 

mehâsinini de müsâvî sûretinde göstermek ister. Şu eski bir görenektir ve düşmenin 
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vazîfesidir. Asıl kusûr ve ayb ise bir düşmenin düşmeni hakkındaki taʻyîbâtını körü 

körüne ve mîzân-ı muhâkeme ile tartmaksızın kabûl edendedir. 

 Dirâyetli ve ihtiyâtkâr olanlara ise, zemm ve tahkîr edilenler hakkındaki 

sözleri ince düşünüp taşınmadan tasdîk ve tekzîb etmemek lâzımdır. 

 O hâlde şu konar, göçer Türklerin keyfiyyet-i maʻîşetini gözden geçirelim. 

[21] Avrupalıların Arabistan ve Afrika çöllerinde gördükleri, Türk kabâʼilinide 

onlara kıyâs etmek istedikleri bedevîlerin, yâhud Paris ve Berlin gibi Avrupa 

beldelerinde mesâkin olanlara yaşayışıyla bunların tarz-ı hayâtını tedkîk edelim. 

Bakalım müsâvî mi buluruz, yoksa daha âʻlâ mı? 

 Eski Türklerin nasıl yaşadıklarını bilemediğimiz, (…?) maʻîşetlerinden bâhis 

bir eser bulamadığımız için ona dâir bir şeyʼ söyleyemeyiz ve bir hüküm viremeyiz. 

Fakat bugün mevcûd ve göçebelikle meşhûr olan Kırgız ve Kāzak gibi Türk 

kabâʼilinin yaşayışına bakınca ona Paris ve Berlin gibi Avrupa meşhûrlarındaki 

mesâkin-i âlîyede oturanların maʻîşetinden evlâ görürüz. İki hayât arasında müsâvât 

bulmak şöyle dursun, Türklerin yaşayışına âdetâ gıpta ederiz.(*)
221

 

[22] Şu daʻvânın şâhid-i âdili olmak üzere gösterebilir ki: Çöl sekenesinden 

biri, Orenburg yâhud Turinski
222

 ve emsâli şehirlerde az bir müddet oturursa 

vehâmet-i havaʼ dolayısıyla zaʻîflıyor ve hastalanıyor. Bunu çoklarında gördük. 

Hâlbûki bu şehirler, havaʼ iʻtibârıyla Paris ve Berlin gibi Avrupa bilâdından aşağı 

değildir. 

 Kezâ Petesburg, Paris, Berlin misilli Avrupa’nın en maʻmûr memleketlerinde 

hastalanıp da tedâvî edilemeyenler, çöle geliyorlar, bir müddet oturup süt ve kımız 

                                                           
221 (*) Şu sözün doğruluğunda şübheye düşenler, Amerikalı Mösyö Schuyler tarafından yazılıp 

Türkçeye terceme ve İstanbul’da tabʻ edilmiş olan Türkistan Seyahâtnâmesi’nin 49 uncu 
sahîfesine mürâcaʻat eylesinler. Hâlbûki Mösyö Schuyler onların arasında oturmamış, 
Taşkent’e gidinceye kadar yurdlarından geçmişti. Öyle iken çölde ve bir oba dâhilinde 
oturmasını, Avrupa saraylarında ikâmete mücerrah bulunduğunu söylüyor. Schuyler refîk-i 
siyâhati Amerikalı Mösyö MacGahan Kāzak obaları için diyor ki: 

 “Bu hâr-gâhlarda ki râhat ve inşirâh, medeniyyet iddiâʻsında bulunan Avrupalıların 
köşklerinde ve saraylarında yoktur sanırım. Bulunduğum hâr-gâh, yirmi kadem kutrunda idi 
ki gördüğüm obaların hepsinden büyüktü. Üstünü örten keçede kar gibi bembeyaz idi.” 

 طرويسكى 222
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içiyorlar, pek az zaman içinde iyileşip gidiyorlar. Bu hâl, her sene vâkiʻ olup 

duruyor. 

 Nasıl olmasın? Çöldeki Türkler, beyzî kubbe şeklinde yapılmış bir obada 

otururlar ki kutr-ı mütevassıtı 8 irtifâʻıda 7-8 zirâʻdır. Metîn ve zarîf ağaçlarla şebeke 

hâlinde tutturulmuş, üstüde beyaz ve muhtelif renklerle müzeyyen keçe ile 

örtülmüştür. Dâhili halılar ve kıymet-dâr kumaşlar, (…?) kemiki ile işlenmiş 

sedirlerle döşelidir. Bu sedirlerin Avrupa’da misli bulunmaz. Obalar yaz 

mevsimlerinde 15-20 günden fazla bir yerde durmaz, mevkiʻleri değişir. 

Kuruldukları yerler de su başları otları göbeğe yâhud göğüse kadar bulan 

çayırlıklardır. Türlü türlü ve rengârenk çiçekler görülür. İnsân uğrağı olmadığı için 

bit, pire, tahat kurusu, sivri ve karasinek gibi müziyyât bulunmaz. Suda yüzen ve 

etrâfda olmayan kuşların, husûsîyle fecirden tulûʻa kadar ötüşmeleri tabîʻî bir mûsîkî 

teşkil eder. Bu ahengi işitenler taş yürekli olsalarda teʼsîr-i bekâdan menʻ-ı nefs 

edemezler. Bu tabîʻî mûsîkî yanında, Avrupa mûsîkîsi ne olabilir? Suyun lâciverdî ve 

billûrî sathına tulûʻ-ı şems esnâsında aks eden şüʻâʻâtında husûle gelen manzarayı ve 

bunu temâşâdan hiss edilen safâyı göz görebildiğine uzanıp giden ovanın türlü türlü 

ve rengârenk çiçeklerle nakışlı bir kadife şeklini almasını hakkıyla kim tavsîf 

edebilir? [23] Bunlara ilâveten göçebe Türklerde Avrupalıları intihâra kadar sevk 

eden esbâb-ı maʻâş ibtilâsı da yoktur.(*)
223

 Hayvanlarının etleri, sütleri, yünleri ve 

kıllarıyla iktifâ ederler, baʻzen de av ile geçinirler. Şu hâllerine nazaran seyyâr 

Türkler yaşayışı Avrupalıların pek çoğundan râhattır hükmünde tereddüt edilemez. 

 Bundan başka Avrupa’da birkaç zenginin saʻâdeti, binlerce kişinin sefâlet ve 

şekâvetini mûcib olduğu hâlde Türklerde maʻîşet farkı hemânde nâdirdir, çoğu 

esbâb-ı maʻîşet husûsunda mütevâsî, yâhud karîb-i mütevâsîdir. Onlar indinde altı 

yedi yüz atı, bin koyunu, yüz devesi, otuz kırk sığırı bulunan orta zengin sayılır. Kırk 

elli at, yüz koyun, on deve sâhibi olan da fukarâdan addedilir. İçlerinde dört bin ata 

ve ona göre sâir hayvânâta mâlik olanlar vardır. Bunu gözümle gördüm. Sibirya 

cihetlerinde 80.000 atı ve o nisbette hayvânât-ı sâiresi olan zenginler bulunduğunu da 

iʻtimâd ettiklerimden işittim. 

                                                           
223 (*) Avrupa’da bir sene zarfında yüzlerce intihâr vukūʻ bulduğu gazetelerde okunur. Fakat 

Türkler içinde yüz senede bir intihâr vukûʻı işitilmez. (Mütercim) 
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Türkler atı, bi’l-hâssa, kısrağı mevâşînin en makbûlü sayarlar. Çünkü: yazın 

kımız içen sütünden, kışında etinden istifâde ederler. 

 Zenginler, ümem-i sâirede müstâhil görülecek sûrette fukarâya bakar. 

Biri, bir koyun kesecek olsa on evden mürekkeb bulunan köy halkı toplanır, 

berâber oturur, yer. Yalnız yemek pek büyük ayıb sayılır. Seyrleri, tenezzühleri, 

teferrücleride birliktedir. Zengin, züğürt ayırd edilmez. Aralarında zirâʻat ve ticâret 

olmadığı için kıtlık ve ziyândan korkmazlar, fakîrler bile Avrupa amelesi gibi zahmet 

ve meşakkat çekmezler. 

 İfâdâtım lâyıkıyla mülâhaza edilince bir müntekidin ahvâl-i dünyâdan 

akletme, yâhud bedâheti inkâr ile beyânâtımda mübâlağa etmiş olduğum hükmü 

eylesi doğru olmaz… 

 Tasvîr eylediğim akvâm Türkiye bekâyâsı olan bir takım zavallıların 

hâlleridir. O zavallılar ki zulmün gāyetine, vahşetin [24] nihâyetine yükselmiş bir 

sulta-ı zâlime teʼsiriyle izmihlâle maʻrûz bulunuyorlar ve canavarlar pençesindeki 

koyunlar gibi kalıyorlar. Yurdlarının en çok ve en mahsûl-dâr cihetleri ellerinden 

alındığı gibi hukûk dileyenleri, milli, vatani, şahsi hürriyyetleri de selb edilmiş, 

himmetlerini öldürecek, gayretlerini izâle eyleyecek, ölmekle yaşamayı kendilerine 

müsâvî gösterecek, hattâ memâtı hayâta tercîh ettirecek derecede iʻtibârât ve ahlâk-ı 

milliyelerine müdâhale olunmuştur. 

 Avrupalılar ise şu asırda tamâmiyle bunların hilâfınadır. Onlar, her husûsda 

hürriyyetin müntehâsına vâsıl olmuşlardır. Kimseden zulm ve hiçbir işte bir ferdden 

mümânaʻat görmezler. 

 Bir sulta-ı zâliminin taht-ı teʼsirinde bile Avrupa’nın mağbûtı olarak yaşayan 

şu Türklere bakılınca onların ecdâdı olupta Çin, Fars, Rum gibi düvel-i muʻazzamayı 

titretmiş ve dini, milli bütün hukûkuyla avâʼidine sâhib bulunmuş olan eski Türklerin 

refâh-ı maʻîşetini istihrâc edebilmek pek de güc bir şeyʼ olmaz. 

 Sırası gelmişken biraz da eski zamanlardaki Avrupalıların ahvâllerinden bahis 

edelim. Bugünkü şaʻşaʻa-ı medeniyyetleriyle gözlerimizi kamaştırıp akıllarımıza 

dehşet viren, umûmen Şarklıların, husûsiyle Türklerin bedâvet ve vahşetine hüküm 
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eden, hattâ bu hükümlerine aramızdan tarafdâr bulan Avrupalılar acabâ eskiden berî 

böyle parlak bir medeniyyetin sâhibi mi idiler, yoksa ahvâl-i terakkîye yakın 

zamanlarda mı nâil oldular? Hayır! Mukaddemâ vahşet ve sefâletin en aşağı 

kademesinde bulunuyorlardı. 

 Bu vahşet ve sefâleti lâyıkıyla anlatabilmek için Amerikalı (Draper)
224

 in 

(Nizâ-ı İlm ü Dîn) unvânlı eserinden baʻzı satırları nakil ediyorum. 

[25] “1430 târîhlerine doğru Avrupanın etrâfı sık ormanlarla mestûr idi. Nehir 

kenârlarında ve münhatt arâzînda birbirinden uzak baʻzı karye ve kasabât gürülürdü. 

Nehir sâhillerindeki vâsi bataklıklar mesâfât-ı baʻîdeye kadar ölüm neşr ederdi. Paris 

ve Londra şehirlerindeki evler ahşâb ve kirpiçten olup sakfları kamış ot ve çamurla 

örtülü idi. Dâhillerinde kat ve pencere olmadığı gibi ocak da yoktu. Yakılan ateşin 

dumanı, sakfda açılmış bir delikten çıkardı. Keçe, kilim gibi şeyler külliyyen meçhûl 

olup bunlar yerine zemîne saman yayılırdı. Sâkinleri de birçok tehlikeye maʻrûz idi. 

Pis suları akıtmak için mecrâ yapmasını bilmezlerdi. Hayvânî ve nebâtî süprüntüler 

kapıdan dışarıya atılır, ön havlıyasında ve sokakda kümeler teşkil ederdi. Erkekler, 

kadınlar, çocuklar, hattâ ehl-i hayvanlar bir yerde yatarlardı. Bu münâsebetle adâba 

mugāyer ve ahlâka münâfî baʻzı hâller görülürdü. Yataklar saman dolu bir çuvaldan, 

yastıkları da yünle doldurulmuş bir torbadan ibâret idi. Nezâfet-i bedenîye nedir 

bilinmezdi. Hükûmet memûrları aʻyân ve eşrâf bit içinde yüzüyorlardı. 

İngiltere Kralı’nın hasm-ı anûdî olan (Thomas Becket) in bitliliği târîhlerde 

hikâye edilip duruyor. Hayvan derisinden elbise giyerlerdi. Heftede bir tâze et 

yiyebilen mesʻûd sayılırdı. 

 Sokaklar, müstakîm olmadığı gibi, kaldırımlı ve fenârlı değildi. Evlerde 

biriken süprüntüler, giceleri sokağa ve geçenlerin üstüne fırlatılırdı. Evlerin kapısı 

kurutulmuş öküz derisinden idi. Ahâlî ancak nohut gibi hubûbat ile taʻyin edebilirdi. 

Ağaç kabukları yedikleri de olurdu. Baʻzı taraf da [26] ekmeğin ne olduğunu 

bilmezdi. Köylüler, setr-i avret için hasırdan başka birşeyʼ bulamazlardı. 

                                                           
224 John W. Draper’in din ile bilim arasında çatışma ve uyuşmazlık olduğu tezini ele alan 

eserinin adı “History of the Conflict between Religion and Science ”dır. Bu esere, Ahmet Mithat 
Efendi tarafından tenkitli ve ilaveli bir tercüme yapılmıştır. Bu eserin ismi ise, “Nizâ-ı İlm ü 
Dîn ”dir. 
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Asılzâdegânın makhûrî ve mecbûrî idiler. Fukarânın elindeki, avucundaki alınır, 

kendileri istihdâm edilmek üzere uzak yerlere kadar sevk olunur, kızları da fuhş 

mahallelerine gönderilir, baʻzen de câriye gibi satılırdı. 

 Gice, gündüz serhoşluk âdet-i müstemirre hâline gelmiş, kimsede zihin ve 

fikir bırakmamıştı.” 

 Beş asır kadar evvel olan şu hâdisât esnâsında ise Tatar devlet-i şimâliyesi 

zaʻîflamış ve izmihlâle yaklaşmıştı. Allâme Şeyh Ahmed bin Arabşâh ed- 

Dımaşkî’de o devletin ve hükmettiği memleketlerin ahvâlini zabt ve taʻrîf eylemişti.  

(ikinci maksada mürâcaʻat)
225

 

 İki taraf arasındaki tefâvüte ve Türkleri bedâvet ve vahşetle ithâm eyleyen 

Avrupalıların şu hâlleri beyninde farka dikkat buyursun. 

 Bahis ettiğim Avrupa sefâlet ve vahşetinin ne zamana kadar sürdüğünü 

bilemiyorum. Şu kadar anlıyorum ki yakın vakitlere kadar süre gelmiştir. Draper 

1870 senesinde Roma
226

’da geçtiği bir sokağın aynı hâlde bulunduğunu yazıyor. 

 Rus köylerine, husûsiyle (Boyar) denilen aʻyânın sultasından kurtulmuş 

olanların kurâsına gidilecek olursa şimdi de aynı sefâlet müşâhede olunur. 

 Hulâsa: Türklerin maʻîşet-i ahvâl mahsûsası, beyân olunduğu vechile kırda ve 

obalarda ikâmet, hayvânât besleyerek sütlerinden, etlerinden, yünlerinden, 

derilerinden istifâde etmek, av etleriyle berâber muhârebede aldıkları ganimetlerle 

geçinmekten ibârettir.  

[27] TÜRKLERE MAHSÛS AHLÂK VE ÂDÂT 

Hürriyyet ve istiklâli severler. Kimsenin işine karışmaz ve bir ferdi 

karıştırmazlar. Hânlarını mâlik ve kendilerinin memlûk saymaksızın onlata itâʻat 

ederler. Şecâʻat ve besâletle, mükemmel sûrette binicilikle, kahr-ı harbde, mızrak 

saplamak, kılıc sallamaktaki mahâretle, metânet ve mihen ve meşakkate sabır ve 

tahammülle şöhret almışlardı. 

                                                           
225 Tahirü’l-Mevlevî konunun anlatıldığı bölüme hatırlatma yapıyor. 
226 Şeyh Murad Remzi, “bir Avrupa şehri” olarak belirtir. “Roma” ifadesini Tahirü’l-Mevlevî 

eklemiştir. 
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Bunlara ilâveten gurebâya muhabbet, zuʻafâya muʻâvenet, zulmden 

münâcebet, adâlet ve insâfa ve müsâvâte riʻâyet ederler. Virdikleri ahdi tutar, gadr ve 

hıyânetten çekinirler. Çalışırlar ve kanâʻat-kârâne yaşarlar. İsrâfa ve sefâhete meyl 

etmezler. Hırs ve tamaʻ göstermezler. Hırsızlara, haydûtlara şiddetli mücâzât 

yaparlar.(*)
227

 Bu husûsda katʻan acımazlar ve şefâʻatte bulunmazlar. Büyüklere 

hürmet, küçüklere şefkat gösterirler. [28] Türklerin ahvâl-i husûslarına vâkıf ve insâf 

ve hakkâniyete muttasıf olanlar, beyân eylediğimiz evsâf ve ahlâkın sıhhatini inkâr 

etmezler. 

Bu ahlâk ve âdâtın bir kısmı, şimdilerde baʻzı kabâʼilde bulunmuyorsa onun 

sebebi de akvâm-ı sâire ile, bi’l-hâssa Avrupalılarla temâss ve ihtilât netîcesidir. 

Lâkin Kāzak ve Kırgız ismiyle meşhûr olup da Deşt-i Kıpçak’da oturan ve 

Avrupa’dan uzak, Avrupalılarla ihtilâttan sâlim bulunan Türk kabâʼilinde el-ân 

bâkîdir. Aralarına gidip müsâfir olanlar, hâlâ görüp anlayabilirler. 

TÜRKLERİN MUHÂREBEDEKİ HÂLLERİ: 

 (Câhiz’in
228

 Fezâilü’t-Türk
229

 unvânlı eserinden intihâb ve ihtisâr sûretiyle 

iktibâs ediyoruz.) 

Türkler, at yetiştirici ve iyi binici olduklarından süvârî olarak harbe gelirler. 

Hücûm ve ihâtada mahâretli bulunduklarından düşmeni – Bir kâtibin kağıdı dürüp 

bükmesi gibi – sarıp çevirirler. Cemʻiyyetlerini perîşân ederek atılmış pamuk gibi 

bırakırlar. 

 Pusuya girerler. Pişdâr ve dümdâr ve müfrezeler teşkil ederler. Sancakları, 

bayrakları, davulları vardır. Muhârebelerde kaçmazlar, kovalarlar. 

                                                           
227 (*) Meselâ bir at çalan hırsızdan dokuz at alırlar. Herifin hırsızlıkla müştehir bulunması 

kâfîdir, sübût-ı sirkatine ehemmiyyet virilmez. Hırsızlar birbirini bileceği cihetle çalmamışsa 
bile çalanı bulsun, ondan alsın derler ki maksad şu sûretle fiʻl-i sirkatin vukūʻına mâni 
olmaktır. Bu hâl el-ân bâkîdir. 

228 Ebû Osmân Amr bin Mahbûb el-Câhiz 8ö.255/869) Muʻtezile kelâmcısı ve Arap edebiyatının 
en önemli nesir yazarlarından biridir. 

229 Câhiz’in, Türklerin karakterleri ve askeri özelliklerine dair yazdığı eserdir. 
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Bir adamda İran, Irak ve hârici kuvvetleri bir şeyse o şahıs, yine Türk 

efrâdından birine muʻâdil olamaz. Binecekleri atın cesâmetine değil, müteʻaddid 

muhârebelerde tecrübe edilmiş ve kovaladığına yetişmiş olana iʻtibâr ederler. 

 Her biri: Hem binici, hem baytar, hem sâyis, hem derici, hem çobandır. Bu 

sanʻatlarda başkalarına muhtâc olmayacak kadar da mahâret sâhibidir. 

Akvâm-ı sâire ile birlikte muhârebeye gidecek olurlarsa başkalarının on mil 

katʻ ettiği bir müddette bunlar yiğirmi mil gidirirler. Yürüyüş esnâsında ordudan 

ayrılırlar, sağa, sola giderler, vâdîlere inerler, şâhikalara çıkarlar. Bu sûretle düşmen 

firârîlerini toplarlar. [29] Muhârebeye karâr virdikleri gibi mevkiʻ askerlerini tahkîm 

ve kendilerini son derece gayretle müdâfaʻa ederler. Dâimâ uyanık ve müdâfaʻaya 

amâde bulunduklarını bilen düşmenler onları gāfil avlamak ve hudʻaya düşürmek 

vehmine kapılmaz. 

Arab kumandanlarından (Yezîd bin Mezîd) 

“Türkler, cüssece hafîfdirler, atlarına yük olmazlar. Bizim süvârîlerimiz, 

önlerindekini görmezken, onlar arkalarındakini idrâk ederler. Kendilerini arslan, 

atlarını yılan, bizi de av sayarlar. İçlerinden biri elleri bağlı olduğu hâlde kuyuya 

atılsa hîleye teşebbüs etmeksizin nefsini kurtarır. Kanâʻat-kârânedirler, azla iktifâ ve 

kolayca ele geçeni tercîh ederler. Sayd ve ganîmetle geçinmesini severler. Tâlib iken 

de, kaçmaksızın matlûb iken de, yaʻni kovalarken ve geri çekilirken atlarından 

inmezler.” demiştir. 

(Sümâme bin Eşres)
230

de Türklere dâir şu maʻlûmâtı virmişdir: 

“Türklerin esîri iken ikrâmlarını gördüm. Esbâb-ı harbiye ve levâzım-ı 

sâirelerini mükemmel müşâhede ettim. Türkler korkmazlar, belki başkalarını 

korkuturlar. Nâil olmak istedikleri bir şeyi ele geçirmeden ferâgat etmezler. Elde 

edince de onu isrâf değil, bezl ederler. Yapabilecekleri bir işin husûli için olanca 

kuvvetleriyle gayretten geri durmazlar. Beceremeyecekleri bir işte bî-hûde teşebbüsle 

vakit geçirmezler ve nâfile yere kendilerini yormazlar. İyice uykuları gelmeyince 

uyumazlar, uyuyunca da pek dalgın bulunmazlar. Dâimâ ihtiyâta riʻâyet ederler. 

                                                           
230 Bağdat muʻtezilesinden önemli bir şahsiyettir. 
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Meʼmûn’un muhârebâtından birinde idi ki yolun sağ tarafına yüz Türk 

süvârîsi, sol tarafında da muhtelif kavimlerden olmak üzere yüz faris suvarıyor, 

Meʼmûn’u selâmlamak için vürûdunu bekliyordu. 

Havaʼ sıcak idi. Vakit nısfü’n-nehâra yaklaşmıştı. Soldaki farislerden üç 

dördü müstesnâ olmak üzere hepsi atlarından indi. Sağdaki süvârîlerden ise inen 

ancak üç dört kişi olmuş, mütebâkî güneş altında ve at üstünde sebât (…?) 

[30] Yine (Sümâme) demişdir ki: 

“Bir defʻa sefer niyetiyle Bağdad’dan çıkmışdım. Yolda akvâm-ı 

muhtelifeden mürekkeb bir cemâʻate râst geldim. Bunlar, kaçırdıkları bir atı 

tutmaktan âciz kalmışlardı. Sonra içlerinden zaʻîf bir ata binmiş bir Türk, kaçan atı 

tutmak için hayvanını sürdü. Görenler gülüşmeye başladılar. Pek az vakit geçmişdi ki 

o Türk süvârîsi, boyunun kısalığı ve atının zaʻîflığına rağmen kaçan hayvanı 

yakalayıp getirdi. Sâhiblerine teslîm edip işine gitti. Evvelki istihzâ’ ile sonraki duʻâʼ 

ve senâya da ehemmiyyet virmedi.” 

(Seyyid Muhammed Berzencî)
231

 “el-İşâʻa
232

 unvânlı kitabında (Sehâvî) ve 

(Hâkim) den naklen ve (Muhammed bin Yahyâ bin Ebû Bekir es-Sûlî) ye isnâden der 

ki: 

“Türkleri yigitlikle ilk medh eden şâʻir, (Ali bin Abbâs er-Rûmî) dir ve 

‘Türkler sebât edince, dâhilî dalgalı bir deniz gibi görünen bir sedd gibidirler. 

Meydana çıkınca da düşmenleri yakacak ateş gibi alevlenirler” me’âlinde olmak 

üzere şu eski beyti söylemiş: 

 اذا ثبتوا فسد من حديد

 تخال عيوننا فيه بحار

 و ان برزوا فنيران تلظى

 “على االعداء يضرمها استعار

                                                           
231 Muhammed Berzencî (ö.1103/1691), kelâm, tasavvuf, tefsîr, hadîs, fıkıh, Arap dili ve 

edebiyatı gibi çeşitli ilim alanlarında eserler veren Şâfiî âlimidir. 
232 Kıyamet alâmetlerine dair konuların ele alındığı eserdir.  
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(Zahrinde) 

Emsâlsiz denecek derecede parlak olan 

 وفتية من كماة الترك ما تركت

 كباتهم صوتا والصيتاالمرعد 

 قوم اذا قوبلوا كانوا مالئكة

 حسنا و ان قوتلو كانوا عفاريتا

Beyitleri de Türkler hakkında ve zannıma göre Kıpçak Türkleri vasfında 

söylenmiştir ki “Türk dil-âverlerinin harb esnâsında ki naʻraları, gök gürültüsünün 

sesini bastırır. Türkler, öyle bir kavimdir ki yüzlerine bakılınca melekler gibi 

görünürler, fakat mukâteleye kalkışılınca ifrîtler gibi olurlar.” demektir. 
233

 

[31] (
234

) Vâkıʻan Türkler şehâmet, metânet, ihtiyât, sehâvet gibi ulüvv-i 

cenâblarını gösteren ahlâk hamîdesi meydanda ve bu gibi sözlerin nakline ihtiyâctan 

vârestedir. Öyle olmakla berâber, şu iki, üç beyti îrâd etmekten maksadım, kendi 

cinslerinden olmayanların ve taʻassub kavmi ile müttehem bulunmayanların bî-

tarafâne söyledikleri doğru sözlerden bir numûne göstermektir. Sevk-i taklîd ile 

Türklerin mezâyâsını inkâra kalkışanlar, belki bunlardan ibret alırlar ve fikirlerini 

düzeltirler. Va’allâhü’l-müvaffık. 

4.3 KĀZAN, BULGĀR VE TATAR TÂRÎHİ 2 

[32] TÜRKLERİN DÎNÎ VE MAʻÂRİFİ 

 Eski Türklerin umûr-ı sâiresine vukûfumuz gibi diyânet ve maʻârifleri 

hakkında maʻlûmâtımız da cidden azdır. Çünkü: Yazılmış ve bize kadar intikâl 

eylemiş târîhleri yoktur. Bu husûsda maʻlûmâtına ve sözüne iʻtimât edilecek kimseler 

de mefkûd gibidir. Söyleyenler ve maʻlûmât taslayanlar, ya zann ve tahmîn ile, 

                                                           
233 Tahirü’l-Mevlevî yazdığı sayfanın arkasında yazısına devam etmiştir. Bu nedenle sayfa 

numarası yoktur. 
234 Tâhirü’l-Melevî’nin sayfanın başında üstünü çizdiği metin: Yaʻni “Türkler, öyle bir kavimdir 

ki hüsn-ü kabûl gösterilirse melekler gibi, mukâteleye kalkışılırsa ifrîtler gibi olurlar “ 
demektir. 
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yâhud fâsid bir arzla söylüyorlar. Meselâ baʻzıları, Türkleri mutlak sûrette büt-

perestlikle, baʻzıları Şamanî büt-perestlikle, baʻzıları Buda dînine, baʻzıları nücûm 

perestlikle, baʻzıları da tamâmiyle dînsizliğe nisbet ediyorlar. Bir kısım müverrih ve 

muharrirler de Uygur Kabîlesi gibi Mâverâü’n-nehir ve Sibirya’da mütevattın olan 

Türkleri Hristiyanlıkla (Nastûrî) mezhebine mensûb gösteriyorlar, iddiâʻlarına delîl 

olmak üzere, Merv ve Semerkend’da Piskoposluk teşekkül etmiş olmasını irâe 

ediyorlar. Türklere veseniyyet mutlaka isnâdının bâtıl bir iddiâʻ olduğunda şübhe 

yoktur. Çünkü: Türk ahvâlinden bahis eden târîhlerin hiç birinde böyle bir rivâyet 

menkûl değildir. Bu söz, düşünülmeksizin söylenilmiş bir hezeyândır. 

 Eğer Türkler, mutlakan büt-perest olsalardı elbette putların birinin, ikisinin 

ismi ve onlara nasıl perestiş ettikleri ve o putların bulunduğu yerler, intikâl ve iştihâr 

eylerdi. Nîtekim Arabların, Yunanlıların, Rusların, Afrikalıların esâme-i evsânı 

zamanımıza kadar nakil edilegelmiştir. 

 Türklerin Mecûsî olduğunu söyleyenler, bundan fazla birşeyʼ söyleyemezler. 

[33] Eski Türklerin Şamanî ve Budî olduğunu söyleyenlerin delîli ise bugün 

Çitarafındaki baʻzı Türk kabîlelerinin ve o iki mezhebde bulunmasıdır. 

Herkes bilir ki şu asırda baʻzı kabâʼilin Şamanî ve Budî olması, bütün 

Türklerin, hattâ kudemâ-ı etrâkında öyle olmasını îcâb etmez. 

Pek azı müstesnâ olamak üzere Türkler asırlardan berî ehl-i tevhîd iken eski 

Türklerin muvahhid bulunmasına ne mâniʻ vardır? 

Dikkat edilirse şu istidlâl, bir iki kabîlenin Şamanî ve Budî olmasını, umûm 

Türklerin büt-perest bulunduğuna delîl tutanların istidlâlinden çok kuvvetlidir. 

Türklerin Nastûrî olması, ilâhının bir ve Îsâ’nında nebiyya’llâh bulunduğuna 

iʻtikâd etmekten ibâretti, yoksa Cenâb-ı Rûhu’llâha ilâh ve İbni’llâh demek ve öyle 

iʻtikâd eylemek değildir. Zâten bu rivâyet, husûsiyle Merv ve Semerkand’da 

Piskoposluk teşekkülû mûteber târîhlerde olmadığı için yalan demekte tereddüt 

göstermeyiz. Umûm Hristiyanların, husûsiyle Rusların uydurmasıdır diyebiliriz. 

Evet, Mâverâü’n-nehir ahâlîsiyle Kāzak çölünde ve Sibirya’da sâkin Türk ve 

Tatar kabâʼilini kandırmak, sizin babalarınız, dedeleriniz Nastûrî ve Nasrânî idi, siz 
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de onların dînine dönmelisiniz! diye Hristiyan yapmak için böyle bir söz 

çıkarmışlardı. Nîtekim hâlâ bu fikri oralarda neşre çalışıyorlar, dînlerini öğrenmekten 

menʻ ettikleri gibi, onların Kāzanlılarla ihtilâtına da mâniʻ olmak istiyorlar. Nîtekim 

sırası gelince mufassalan maʻlûmât verilecektir.  

[34] Güneşe ve yıldızların tapmalarına gelince: Bunu külliyen inkâr 

edemeyiz. Çünkü: Türklerin ecrâm-ı ulvîyyeye, anâsır-ı erbaʻaya, maʻâdine, 

husûsiyle demire ve umûm hakkında menfaʻatı olan şeylere her asırda perestiş etmiş 

oldukları tevâtüren sâbittir. Binâ’en-aleyh Türklerden bir kısmının baʻzı asırlarda bu 

eşyânın hepsine, yâhud birkaçına tapınmış olmaları baʻîd görülemez. 

 Şu kadar var ki müstehakk-ı ibâdet olan maʻbûd-ı yegâneden mâ-adâsına 

perestiş, mezmûm olmakla berâber beşer, hayvânât, taş, ağaç gibi eşyâ-yı süfliyyeyi 

bırakıp ecrâm-ı ulvîyyeye tapmak da yine Türklerin zekâsındaki yüksekliğe ve 

akıllarındaki rüchâna delâlet eder. 

 Hulâsâ: Eski Türklerin umûmen büt-perest oldukları rivâyeti, müttefikun-

aleyh bir nakil değildir dersek mübalâğa etmemiş oluruz Amerikalı Draper der ki: 

“Vahdet ve kesret iʻtikâdı tabîʻat-ı arz muktezayâtındandır. Arablar ve 

Suriyeliler gibi dağlar, tepeler, vâdîler, boğazlar arasında sâkin olanlar, kesrete ve 

taʻaddüd-ü ilâha meyl etmişlerdir. Türkler ve Hindliler misilli çöllerde ve ovalarda 

oturanlarda vahdet iʻtikâdına mâʼîldir.” Şu sözün bu asır feylosoflarının 

küfriyâtından olduğuna şek yoktur. Maʻmâ-fîh sıhhati ve nefsü’l-emre mutâbakatı da 

şübheden azâdedir. Hatâ’ yalnız mesʼelenin taʻlîlindedir. 

Doğru yazmaya iʻtinâ ve hezeyân (…?) ictinâb eyleyen muharrirlerin 

beyânâtından anlaşıldığına göre Türkler, eşyâ-yı süfliyyeye tapmamış oldukları gibi 

ulvî ecrâmada ibâdet etmemişler, yalnız taʻzîm ile iktifâ eylemişler ve 

ubûdiyyetlerini maʻbûd-ı bi’l-hakka hasr u kasr eylemişlerdir. 

[35] Müslimânlık nûru, Türkler arasında intişâra başlayınca on bin oba ve 

otuz bin nüfûsun kendiliklerinden îmâna geldiği, tevhîd-i âliheyeden bahis eden 

birine Cingiz Hân’ın “Ben ondan şübhe etmem” dediği, evlâd ve ahfâdının da hâkim-

i gālib oldukları hâlde sühûletle dâire-i İslâm’a girdiği târîhlerde mukayyeddir. 
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İşte şu hâller, eskiden berî fikr-i tevhîdin Türklerde kendilerinde bir meleke-i 

râsiha bulunduğuna kuvvetli bir delîldir. 

Kezâ Uygurların – tahakkuk-ı takdîrinde – Nasrâniyyet’den sonra hüsn-i 

rızâları ile İslâmiyyeti kabûl etmeleri müddeʻâmızı teʼyîd edecek delâil-i 

kuvveyedendir. 

Çünkü: Onlar, Hristiyanlığı dînsizlikten, müslimânlığı da Nasrâniyyet’den iyi 

buldukları için müslimân olmuşlardır. 

İyiyi kötüden ayırd etmek, nasıl olursa olsun iyi birşeyʼ, göreneklerine 

muhâlif bulunsa bile bilâ-istinkâf kabûl eylemek Türklere mahsûs bir meziyyetdir. 

Görülmüyor mu ki Avrupa feylosoflarından baʻzıları Müslimânlığın hak 

olduğunu ikrâr eyledikleri hâlde bir türlü müslimân olamıyorlar. Bunun sebebi 

sefâhat ve hamâkat değilse teslîs akîdesine alışmış olmaktır. 

Türklerin fikr-i tevhîdi kimden ve hangi peygamberden aldıkları sorulursa 

yukarıda Yâfes’in nübüvvetinden bahis edilmişti. Zannıma göre bu mesʼele “Her bir 

ümmete bir nezîr gönderilmiştir” me’âlindeki ayet ile Benden evvelki peygamberler, 

hâssaten kendi kavimlerine baʻs olunurdu. Ben bütün insânlığa mebʻûsum” 

medlûlundaki hadîse de muvâfıktır. 

[36] Kurʼân’da mezkûr olmakla berâber Cenâb-ı Hakk’ın Türklere de birçok 

peygamber göndermiş olması akla evfaktır. Çünkü Allah ins ü cini ibâdet etmeleri 

için yarattığını haber veriyor. Taʻlîmsiz ibâdet olacağı tasavvur edilemez, taʻlîm de 

ancak irsâl-i rusül ile olabilir. 

Cingiz Hân, ulemâ-yı İslâm’dan birine müslimânlığın hakîkatini sormuş 

“Allah, evâmirini kullarına teblîğ için bir takım peygamber göndermiş, onların tasdîk 

edilmesi de İslâm’ın erkân-ı cümlesinden bulunmuştur” cevâbını alınca “Bunda 

şübhe etmem. Allah, bana mahdûd bir parça yer verdi. Memleketim dâhilinde ki 

reʻâyâmı ihmâl etmiyorum, devletin, milletin, vatanın menâfiʻi hakkında her gün her 

tarafa emirler ve memûrlar gönderiyorum. Dünyâyı yaratan, dünyâdakileri doyuran 

Allah, onları nasıl ihmâl eder?” demişti. 
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Hind’den baʻzı peygamberân gelmiş ve arîf-i ümmet tarafından bunların 

kabrinden envâr müşâhede edilmiş olduğu (İmâm-ı Rabbânî)
235

 ile   (Mirza Cân-ı 

Cânân)
236

ın Mektûbât’ında muharrerdir. 

(Sûretü’l-Bürûc) da bahis buyurulan (Ashâbü’l-uhdûd) un peygamberi 

Habeşli olduğuda Hazret-i Alî Kerimü’llâh
237

 vecheden naklen (Tefsîrü’l-Hâzin)
238

 

de yazılıdır. 

Hindliler ve Habeşlileri ihmâl etmeyip de onlara peyamber göndermiş olan 

Allah, Türkler gibi Hind’e Habeş’e vesâir cihetlere hükmünü yürütmüş olan büyük 

bir milleti nasıl ihmâl eder? 

[37] (Künhü’l-ahbâr) sâhibi (Âlî) nin -aşağıda zikr edilecek – (Oğuz Hân), 

Hazret-i İbrâhim aleyhi’s-selâmın ile görüşmüş ve ondan feyz-i tevhîdi almış 

göstermesi zannî ve tahmînidir. 

Türklerden peygamber gelmemiş olduğu mütâlâʻasına mebnîdir. Mülâkât 

vâkiʻ ve nefsü’l-emre mutâbık olsa bile bu tahmîne lüzûm yoktur. 

TÜRKLERİN MAʻÂRİFİ: 

Maʻlûmdur ki her devlet ve milletin maʻârifiyle medeniyyeti tedvîn edilmiş 

bulunursa bilâ- hafâʼ anlaşılır. Aksi takdîrinde o devlet ve milletin icrâ-yı hükûmet 

ve tevsîʻ-i memâlik edişiyle terakkîsi, serveti ve refâhından istidlâl olunur.  

Bizde Türkler, Çin, Hind, İran, Avrupa ve Afrika’nın baʻzı taraflarında 

saltanatlar teşkil ederek uzun müddet icrâ-yı hükûmet eylediklerini arz ve ivazdan 

hâlî olarak düşündüğümüz gibi bunların medeniyyet ve maʻrifetten hâlî 

bulunduklarına hüküm edemeyiz. 

                                                           
235 Ebü’l-Berekât Ahmet el-Fârûkî es-Sirhindî (ö.1034/1624) Nakşibendiyye tarikâtının 

Müceddidiyye kolunun kurucusudur. İmâm-ı Rabbânî (İlâhî bilgilere sâhib âlim) ve 
müceddid-i elf-i sâni (hicri II. binyılın müceddidi) unvanlarıyla tanınır. 

236 Mirza Cân-ı Cânân; Nakşibendî şeyhidir. 
237 Ali bin Muhammed Hâzin (ö.741/1341) Tefsir, hadîs ve fıkıh âlimidir. 
238 Tefsîrü’l-Hâzin; Ali bin Muhammed tarafından yazılan eserin asıl adı, Lübâbetü’t-te’vîl fî 

meʻâni’t-tenzîl ’dir. 
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Türklerin medeniyyet ve maʻârifi yoktur, onların terakkîsi tesâdüf eseri ve 

kuru bir ikbâl teʼessürü idi! diyecek olursak kendimizin hiss ve idrâkten bî-behre 

bulunduğunu meydana koymuş oluruz. 

Evet Türkler de Arablar gibi bir ümmet-i ümmîyeden. Hisâb ve kitap 

bilmezdi. Yunan vesâir akvâm gibi maʻârif ve medeniyyetleri tedvîn edilemedi. 

Onlar, maʻârif ve mekârimi ağızdan bellemek ve âbâʼ ve ecdâdı taklîd 

eylemek sûretiyle öğrenirlerdi. Nîtekim asr-ı İslâmî bidâyetinde Arablarda böyle idi. 

Ve böyle olması İslâm’ın terakkîsine zarar vermedi. 

[38] Tekrâr edelim: Türklerin maʻâriften hâlî ve medeniyyetten ârî 

bulunduklarına dâir çıkmış olan şâyiʻanın aslı yoktur. Nefsü’l-emre muhâliftir. 

Maʻârif ve medeniyyetlerinin tedvîn ve neşr edilmemesinden (…?). 

Türklerin sene-yi devreyi on iki kısma ayırmaları, her kısma hayvânâttan 

birinin adını vermeleri ve herbirine bir husûsîyyet göstermeleri, kezâ yıldızların 

birbirine kırânından bir takım ahkâm çıkarmaları o ahkâmın ale’l-ekser dedikleri gibi 

çıkması iddiâʻmızın sıhhatine delîl-i vâzıhtır. Nîtekim bu maʻlûmât, bugünkü 

Kāzakistan kavimlerinde mevcûddur ve Kāzak çölünde oturup da Kāzak nâm-ı 

müsteʻârıyla meşhûr bulunan Türk kavimlerinin vahşî olduklarına dâir iştihâr 

eyleyen iftirâ-yı nâkızdır. Çünkü: Onlar, eski Türklerin – bahis ettiğimiz- medeniyyet 

ve maʻârifin etmek ve onların evsâf-ı hüsniyesiyle ittisâf eylemişlerdir. 

O evsâf ile muttasıf olanlara nasıl vahşî denilebilir? Bu iftirâda bulunanların 

iddiâʻsı, ya cehlden, ya taʻassubdan, yâhud medeniyyetin maʻnâsını yanlış 

anlamaktan neşʼet ediyor. 

Gālibâ o medeni efendilere göre medeniyyet: Dünyâ için köpek gibi 

boğuşmak, hayra on para sarf etmeksizin Kārûn gibi toplamak, cüzʼi bir zarara 

uğrayınca beynine bir tabanca sıkmak, bir de ilâhını ve peygamberini inkâr edip 

dînden, îmândan çıkmak, hayvanlar gibi nefs-i emmârende her istediğini yapmak 

olacak! 

Avrupa’da ve bu sıfatlardan baʻzısına muttasıf olanlar arasında maʻârif ve 

medeniyyetinin terakkîsi için milyonlar sarf edenler bulunduğu da inkâr edilemez. 
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Biz, eski Avrupalılardan bahis ediyoruz. Bugünkü Avrupa, [39] medeniyyetin aslını, 

biz müslimânlardan almış ve ilerlemişlerdir. Tarîk-ı terakkîde bizimde yol almamız 

ve onlara yetişmek değil, hattâ geçmemiz lütf-i ilâhiyeden mercûdur. 

KĀʻİDE-İ UMÛMİYYE 

Avrupalıların Türkleri vahşîlikle ithâm etmelerinin sebeb-i aslı şudur: Bir 

kavmin ahlâk ve âdâtı ne kadar güzel olursa olsun ahlâk ve âdâtı onlara zıdd bulunan 

diğer kavimler indinde çirkin sayılır. 

Görülmüyor mu ki sıhhat ve nezâfetin aslı olan tahâret ve âdâb-ı İslâmiye’nin 

esâsı bulunan tesettür, akvâm-ı efrenciye ve müteferrinceye ne kadar kerîh ve ayıb 

geliyor ve bunların izâlesi için ne derece uğraşılıyor. Çünkü: Onlar, o âdâtın zıddını 

iʻtiyâd etmişlerdir. Aklı başında bir adam, nazar-ı iʻtibârıyla bakacak olursa bütün 

âdâb-ı İslâmiye’nin zıddıyla muttasıf bulunanlar indinde kabîh add edildiğini görür. 

Ve bir kavmin diğer bir kavim hakkında vahşet hükmünü vermesinide bu kāʻideden 

neşʻet ettiğini anlar. 

TÜRKLERİN SANÂYİʻSİ 

“Eğer Türklere peygember gönderilmiş ve içlerinde hükmen yetişmiş olsaydı 

Basralıların âdâbını, Yunanlıların hükûmetini, Çinlilerin sanâyıʻını elde 

edeceklerinde şübhe yoktur.” demiş olan (Sümâme bin Eşres) bu sözü söylemesi 

olması Türklerden peygamber, hakîm ve sanʻatkâr çıkmadığı zannına binâʼendir. 

Nübüvvet mesʼelesi yukarıya mevzû-ı bahs olmuş, her Türkün başkasına 

muhtâc olmayacak kadar sanâyiʻa vâkıf bulunduğuda söylenilmişti. 

4.4 KĀZAN, BULGĀR VE TATAR TÂRÎHİ 3 

[40] TÜRKLERİN HİKMET VE EDEBİYYÂTI 

Türklerde hikmet ve edebiyyâtta – hangisi olursa olsun- sâir 

kavimlerdekinden aşağı değildir. Kendilerinin hikmet ve edebiyyât sâhibi 

olmadıklarına dâir çıkan şâyiʻa, maʻârif ve medeniyyet bahsinde söylenildiği vechile 

Türk hikmet ve edebinin tedvîn olunmamış, ağızdan ağıza intikâl eylemiş 

olmasından ileri gelmiştir. 
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Nîtekim maʻârif ve medeniyyetleri de adem-i tedvîn dolayısıyla hârice intişâr 

edememiş, bu sebeble de zavallı Türkler maʻârifsiz ve medeniyyetsiz telakkî 

olunmuştur.  

Kāzak ve Kırgız nâmıyla meşhûr olup da ecânible karışmamış unsur-ı sulbîsi 

bozulmamış olan Türk kabâʼili arasında hikemiyyâta müteʻallik binlerce emsâl ve 

eşʻârın hâlâ bulunmaması ve bilinmemesi iddiâʻmızın pek âdil bir şâhididir. 

Müslimânlığın intişârına müteʻâkib Türklerden Arab Edebiyyâtına iştihâr 

eylemiş, hattâ asıl Arabları geçmiş olanları da şevâhid sırasına geçirmek lâzımdır. 

Meselâ 243 de vefât eden (İbrâhim bin Abbâs bin Muhammed bin Sûl-Tegin 

es-Sûlî) Arabın pek muktedir bir edîbi ve şaʻîri olmuştu. 

Kezâ 335 de irtihâl eyleyen ve (eş-Şatrancî es-Sûlî) diye meşhûr olan 

(Ebûbekir bin Muhammed bin Yahyâ bin Abdullâh bin Abbâs) da Arabın üdebâʼ ve 

şuʻarâsından olduğu gibi Arabcanın nahiv âlimlerinden idi. Bunların muâʻsırı ve halfî 

bulunan Türk ulemâsı ise sayılamaz derecede çoktur. 

[41](Keşşâf) ile musannefât-ı sâiresi pek meşhûr ve muteber olan Allâme 

(Mahmûd ez-Zemahşerî) (Miftâh) sâhibi (Yusuf Sekkâkî) (Muğrib) müʼellifi 

(Matarrizî) ulûm-i arabiyyenin nâşirleri (Şeyh Abdulkâhir Cürcânî) (Sadrü’l-Efâz) 

(Reşîdüddîn Vatvât) Türk değil mi idiler? Arab edebiyyâtında bunların mensûr ve 

manzûm sözleriyle istişhâd edilmiyor mu? 

(Hoca Ahmed Yesevî) nin mevâʻiz ve hikemi hâvî olan iki büyük cild eşʻârı 

olan Türkistan ve Kāzan Türkleri beyninde tedâvül etmektedir ki dîvânın 

müntehabâtı İstanbul ve Kāzan’da basılmıştır. 

Hoca Yesevî, altıncı asr-ı hicrînin sonlarıyla yedinci asrın evâʼili ricâlinden 

idi. Hulefâsında (Hâkim Ata) (Süleyman Ata) (İkanî)
239

 vesâire gibi urefânın 

kasâʼidi, kıtaʻâtı Türkler arasında hâlâ okunur ve söylenir. 

Kezâ (Mesnevî-i Maʻnevî) ki edebiyyât-ı fârisiyyenin en yüksek tabakasına 

çıkmış, dünyevî ve uhrevî menâfiʻ ve hikemî envâʻ-ı emsâl ile muhayyer bir sûrette 

                                                           
 ايقانى 239
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muhtevî bulunmuştur. Onun sâhibi olan (Melânâ Celâleddîn-i Rûmî) (.)
240

, sâhib-i 

Dîvân (Emîr Hüsrev-i Dihlevî) ve (Mîrzâ Abdülkādir Bîdil) kezâ (Sıhâh) sâhibi (…?) 

Türk idiler (:)
241

 

[42] Çünkü: Emîr Hüsrev (Lâçin), Mîrzâ Bîdil (Arlâs) kabîlesinden idi. Bu 

kabâʼilde Türkistanlı idi. 

 Şu birkaç isim, Türklerin necîb, edîb, zarîf ve şâʻir olduklarına isbâta kâfîdir. 

Yoksa hepsinin birer birer sayılması kâbil değildir. 

 Bunların ecdâdı ve eslâfı hakîm ve edîb olmasaydı onların ahfâd ve ahlâfı, 

hikmet ve edebde bu derecede nasıl çıkardı? 

 Maʻlûmdur ki bülbül, bülbülyuvasında hâsıl olur, karga ve saksağan 

yuvasında yetişmez. 

Türklerin hukemâsına gelince: 

 Bunlar da terceme-i hâlleri zabt ve hikmetleri cemʻ ve tedvîn edilememek 

husûsunda edîbleri ve şâʻirleri gibidir. 

 İnşâʼallâh birinci maksadın sonunda feylesof (Anharsis)
242

 yâhud 

(Anaharist)
243

 in terceme-i hâli yazılacaktır ki müşârun-ileyh, Yunan Reîs-i Felâsifesi 

(Solon)a muʻâsır olup (İskit) lerden idi. 

                                                           
240 (.) Hazret-i Mevlânâ’nın silsile-i nesebi şu vechile mazbuttur: Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî bin 

Sultânü’l-ulemâ Muhammed Bahâeddîn Veled bin Hüseyin Hatîbî bin Ahmed Hatîbî bin 
Mahmûd bin Mevdûd bin Sabît bin Müseyyeb bin Mazhar bin Hammâd bin Abdurrahman bin 
Ebû Bekiri’s-Sıddık. Radı’yallâhü anhüm [İkinci hâşiye zahrinde] (Mütercim) 

241 (:) Müʼellif, Sıhâh sâhibinin nâmını tasrîh etmediğinden müşârun-ileyhe dâir maʻlûmâtı 
(Kāmûsü’l-Aʻlâm) dan telhîs ve nakil eyledim: 

 Cevher (Ebû Nasr İsmâʻil bin Hammâd el-Fârâbî) Türkistan’da kāin (Fârâb) şehrinde 
doğmuş, dayısı (İbrâhim Fârâbî) vasâireden okumuş, sonra, Irak, el-Cezîre ve Mısır’a gitmiş, 
Arabcanın gavâmıznına vukûf-peydâ eyledikten sonra dönmüş, Horasan’daki Nîşâbur 
şehrinde tavattun etmiştir. 

 (Sıhâh) adlı lûgati, (Fîrûzâbâdî) nin (Kāmûs) ından sonra eşher lûgat sayılır. Sıhâh, Türkçeye 
de terceme ve matbûʻdur. Mütercim Vanlı olduğu için tercemesi (Vankulu) diye şöhret 
almıştır. 

 Cevherî 393 de evinin damından düşerek ölmüştür. Uçmak fikriyle iki büyük kanad 
yaptırdığı, onları kollarına bağlayıp damdan aşağı atladığı ve bu sûretle helâk olduğu da 
mervîdir. (Mütercim) 

 انخرسيس 242
 اناخريست 243
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 Anaharist’in terceme-i hâlinden anlaşılıyor ki bu Türk felsefeyi 

Yunanlılardan öğrenmemiş, belki Atina’ya geldiği vakit mükemmel bir feylesof 

bulunmuştu. Şu hâlde maʻlûmât-ı felsefesini memleketindeki Türk hukemâsından 

almış olması lâzım gelir. 

 Anahar ist’in meşhûr, sâir Türk feylesoflarından gayr-ı mezkûr olmasının 

sebebi ise müşârün-ileyhin [43] Atina’ya gelip şöhret alması vesâir felâsife sırasında 

ahvâlinin zabt olunması, diğer Türk feylesofları memleketlerinden çıkmadıkları için 

hâl ve kāllerinin Yunanlılarca bilinmemesi, Türklerde terâcim-i ricâle ehemmiyyet 

vermemesidir. Eğer bu husûsa Türkler iʻtinâʼ göstermiş, yâhud Anaharist’ten başka 

Türk feylesofu da Atina’ya gelmiş olsaydı elbette eski feylesoflar arasında birçok 

Türk ismi görürdük. 

Ne yapalım ki atalarımız ve dedelerimiz, kendi hükümdârlarını, feylesoflarını, 

ümerâ ve meşâhîr-i ricâlini bize bildirecek eser bırakmamışlar. Bundan dolayıdır ki 

soysuzlukla, adam yetiştirmemekle, bedevî, hattâ vahşî olmakla ecnebîler nazarında 

ithâm ediliyoruz. Hattâ onlara inanan ve tevârîh-i ümem tedkîkinden âciz olan baʻzı 

muharririn indinde de müttehem tutuluyoruz. 

Eski Türklerde felsefe istiʻdâdı ve ricâli bulunduğuna dâir olan iddiâʻmızı 

bilâ-muʻârız isbât edecek edilleden biri de (Ebû Muhammed bin Tarhan el-Fârâbî), 

(Ebû Alî bin Hüseyin bin Alî bin Sînâ) ve şâgirdi (Behmenyâr) ın İslâm 

hukemâsından ve felsefe-i rüesâsından olup ve her üçünün Türk kavminden 

bulunmalarıdır. Bunlardan sonra da birçok Türk felâsifesi yetişmiştir ki hepsinin 

adını sayıp dökmek kolay ve belki mümkün değildir. 

[44] İsbât-ı müddeʻa için bunlar yetişmezse (İmâmü’l-Hâfızü’l-Hüccet 

Emîrü’l-Muhaddisîn Ebû Abdullâh Muhammed bin İsmâʻil el- Buhârî) nin Türk 

olduğunda şübhe var mıdır? 

O zât-ı âlî ki peygamber hikmeti olan ehâdîs-i şerîfeyi cemʻ edenlerin 

rüesâsıdır, (Sahîh) i de kitab-ı ilâhiden sonra (esahh-ı kütüb) sayılmıştır. Yine hadîs 

kitapları olan (Sünen-i Tirmizî) ile (Nevâdirü’l-usûl) sâhibleri de Türklerdendir. 
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Ey Türk! Eski Türklere dâir söylediğimiz sözlerin sıhhatinde şübhe edersen 

şu saydığım eʻâzımın istiʻdâd ve istinbâtına iyice bak, ondan sonrada o mukâyese ile 

eskilerin kâbiliyyet ve mesâʻîsini ölç. 

Âbâ ve ecdâdını ileri sürerek seninle boy ölçüşmek isteyenlerle de:  

  اولئك آبائى فجئنى بمثلهم

  اذا جمعتنا يا جرير المجامع

Beytini okuyup mefâhireye giriş (*)
244

 korkma [45] mahcûb olmaz ve 

soysuzlukla ithâm edilmezsin. Hakâʼik-ı târîhiyyeyi bilenler, seni tekzîb etmezler. 

Cühelânın sözü ise muteber değildir. Çünkü: O gibilerin kavlî ile bevlî müsâvîdir. 

Türklerin akvâm-ı sâire ile olan mâ-cerâsı ve muʻâmelâtı 

Bu bahis iki kısımdır. Birinci kısım, Türklerin Çinliler, İranlılar ve Rumlarla 

olan mâ-cerâsına, ikinci kısım ise el-ân cenûbî Rusya denilen ve Karadeniz’den 

Kāzan ile Mâverâ şimâlisine mümtedd olan arâzîde oturanlara dâirdir. 

Birinci Kısım  

Türkler çoğalmaya başlayınca şuʻûb ve kabâʻile ayrılmış, baʻzen bir 

hükümdârın emri ve bayrağı altında toplandıkları olmuşsa da ekser evkātde ayrılık ve 

nifâk ve şikāk illetine uğramışlar, ayrı ayrı idâreler teşkil edip istiklâl sevdâsına 

düşmüşler, bu uğurda da birbirleriyle boğuşup yendiklerini mahve çalışmışlardı. 

Nîtekim akvâm-ı sâirenin hepsi de böyle yapmışlardı. 

Eğer Türkler, ittifâk ve ictimâʻ etmiş olsalardı sâde komşuları bulunan 

kavimlere değil, bütün dünyâya galebe eder, kemâl-i şevket ve satvetle hüküm 

sürerlerdi. Nîtekim aşağıda beyân olunacak baʻzı muʻâmelelerinden bu fikrin 

doğruluğu anlaşılacaktır. 

                                                           
244 (*) Bu beyt, şâʻir (Ferezdak) ın muʻâsır ve muʻârızı bulunan şâʻir (Cerîr) e söylediği ebyât 

cümlesindendir. Ferezdak âbâ ve ecdâdının mefâhir ve menâkıbını saydıktan sonra demişdir 
ki: “Ey Cerîr! İşte bunlar, benim babalarımdır. Mecâlis ve mahâfilde bir araya geldiğimiz 
vakit sende onlar gibisini meydana koy.” 
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Eski ecnebî müverrihleri, bir hakîkât olmak üzere yazmışlardır ki İranîlerle 

muhârebeye gelen Rumlar, mahzan Fars ordusunda Türkler bulunmasından korkmuş 

ve bozulmuşlardı. O ordudaki İranîler, nefslerini, ıyâllerini, mallarını, vatanlarını 

müdâfaʻa için can-sipârâne döğüştükleri hâlde Türkler, ücret mukâbilinde harb 

ediyorlardı. Hâlbûki Rumlar, İranîlere ehemmiyyet vermiyorlar, ancak Türklerden 

yılıyorlardı. 

 [46] Kezâ beşinci asır müverrihlerinden biri yazmışdır ki: 

Fâris hükümdârı (Fîrûz Şâh) Heyâtıla ile harb için Türkistan seferine giderken 

İran askeri tezallüme başlamış ve “Şâh, bizi öldürtmek istiyor. Götürüp Türklere itlâf 

ettirmektense burada iʻdâm etmek evlâ idi. Hem de şu sûretle İran ebedî bir 

hacâletten kurtulmuş olurdu” demişdi. Fi’l-vâkiʻ dedikleri oldu, giden ordun bir ferdi 

kurtulamadığı gibi Fîrûz Şâh da intihâr etti. Nîtekim aşağıda beyân olunacaktır. 

Aralarında umûmî bir ittifâk bulunmakla berâber Türkler, Fars ve Çin 

devletlerini seddler inşâsıyla tahaffuza mecbûr bırakmışlardır. 

İranîler, iki sedd yapmışlardı ki biri gayr-ı meşhûrdur. Ve Belh ile Semerkand 

arasında mebnî idi. Semerkand – Belh yolunda, Bedahşan dağları üstünde ve (Sebz) 

şehri civârında olduğuda söylenir.(*)
245

 İkincisi ise Kakfasyadadır ki (Bab) (Babü’l-

Ebvâb) (Babü’l-Hadîd) isimleriyle ve avâmm indinde - (Zülkarneyn seddi) ve 

(Demirkapı) diye meşhûrdur. 

[47] Çinlilerde sedd-i meşhûri binâʼ etmişlerdi ki Peçili Körfezi’nden (Han 

Çumin)
246

 vilâyetine kadar imtidâd ediyordu. Bu seddin tûli 2600 kilometro, irtifâʻi 

ise 13, arzî ise 8-9 metro idi. Üstünde 10 piyâde, 6 süvârî yan yana gidebilirdi denilir. 

Bugün ekser-i aksâmı harâb olan bu seddin harâbesi bile seyyâhları hayret ve dehşete 

düşürür. 

                                                           
245 (*) Necîb Asım Beg, târîhinin birinde bu seddin Keş beldesinin 90 kilometro cenûbinde kāin 

olup 12-20 metro arzında ve 3 kilometro tûlunda bulunduğunu ve adına Demirkapı 
denildiğini söyler. Keş beldesi ise şehr-i Sebz’di. 

 خان چومن 246



 
 

160 

Sedd-i Çin’in binâsı, Çin İmparatorlarından olup dördüncü sülâle müʼessesi 

bulunan (Çin Şu Huangti)
247

 ya isnâd olunur ki mebdeʼ-i zuhûrı kable’l-hicret (836) 

senesi idi. Fakat seddin ibtidâi binâsı bu târîhten evveldir. Çünkü: Bir taraftan Yang 

vilâyetinin, diğer cihetten Şansi
248

 vilâyetinin hâkimleri, Tatar muhâcemâtından 

vilâyetlerini muhâfaza için inşââta başlamışlardı. Sonra Çin Şu Huangti Şansi 

vilâyetine hâkim olunca inşââta devâm etti. İmparatorluğa geçince de iki taraftaki 

inşââtı bitiştirdi. Mervî derki: Bu seddin binâsına 836 (kable’l-hicret) senesinde 

başlanmış, milyona yakın amele istihdâm ve on senede ithâm edilmiştir. 

Dört milyon amele kullanıldığı, bunların dörtyüz bini telef olduğu,  esnâʼ-i 

inşâât da muhâfaza olmak üzere yarım milyon asker bekletildiği de rivâyet olunur. 

Seddin divarları, baʻzı yerlerde iki katlı yapılmış, îcâb eden mahâllerine de kalʻalar, 

burclar ve kapılar inşâʼ edilmiş, hitâmında oralara asâkir-i muhâfaza konulmuştu. Bu 

muhâfaza askerlerinde yine Türklerden ve Tatarlardan olduğu da mervîdir ki el-ân 

onların bakâyâsına (Ungut)
249

 yâhud (Unkut)
250

 denilir.(.)
251

 

 [48] Seyyâhlardan baʻzıları “Sedd-i Çin’deki tarassud kuleleri ve istihkâm 

harâbeleri, bize Çinlilerin şecâʻat devrelerini ve şimâl-i akvâma karşı müdâfaʻa 

zamanlarını hâtırlattı.” demişti. 

Ben de derim ki: 

Evet. Çalışmışlar, yapmışlardı. Fakat şimdi oralarda tilkilerle tavşanlardan 

başka dolaşan yoktur. Bütün akvâm hakkında sünnet-i ilâhiye böyledir. Bidâyeten de 

nihâyeten de hüküm Allah’ındır. 

Maʻa-mâ-fîh Çinliler, bu kadar mesâʻı ile berâber verdikleri telefât ve ettikleri 

masârifin fâʼidesini uzun müddet görememişlerdir. Çünkü: Çin Şu Huangti’nin 

vefâtıyla 30-40 sene ihtilâl çıkmış ve muhâfaza askerlerinin dâhile çekilmesiyle 

seddin kalʻa ve kuleleri boş kalmıştı. 

                                                           
 چين شوانغتى 247
 شينسى 248
 انغوت 249
 انكوت 250
251 (.) Ebü’l-Gâzî Hân’ın Şeceretü’t-Türk unvânlı târîhinin Petersburg tabʻındaki 47 inci sahîfeye 

bak. 
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Türkler fırsatı ganîmet bilmişler. Moğollar indinde (Sarı Muran)
252

 denilen 

nehr-i asferî (.)
253

 ulaşıp yeniden Çin’e hücûma başladılar. 

Elimizde Türklerle Çinlilerin vâkıʻatını bildirecek bir kitap olmadığından 

vukūʻânın mebde-ini taʻyin etmek mümkün olamıyor. 

Yalnız Asya’dan çıkan Türklerin akdamını ve Çin ile Asya’nın nısfına kadar 

müstevlî bulunan Oğuz Hân’ın zuhûr ve hurûcı hicretten 3400 sene mukaddem 

olduğu İslâm târîhlerinde murakkamdır. 

Kezâ Türklerden Hunların zuhûruyla Çin’in şimâlinde hükûmet teʼsis ve Çin 

bilâdına hücûm etmeleri, hicretten 18-20 asır evvel ve Çao
254

 sülâle-i hükümdârısı 

devrinde idi. 

4.5 KĀZAN, BULGĀR VE TATAR TÂRÎHİ 4 

[49] (Atilla Hân) ın vefâtıyla Avrupa’da Hun Devleti’nin inkırazına kadar 

müteʻaddid inkılâb geçiren bu hükûmet 13-14 asra kadar sürdü. 

 O sıralarda Çinliler, Türklere (Hiyan yun)
255

 ismini virmişlerdi. Sonra  (Çing 

han)
256

 dediler. (Han) sülâlesi zamanında ( Hiyung nu)
257

 tesmiye ettiler ki (âsî 

esîrler) demek imiş. Bu maʻna doğru ise öbürlerinin de elfâz-ı zemm olması lâzım 

gelir. El-ân (Tankut)
258

 kabîlesine (Si fan)
259

 ve Avrupalılara (Fan kui)
260

, derlermiş 

ki birincisi (garb vahşîleri) ikincisi de (kırmızı eşekler) maʻnasına imiş. Çin 

İmparatorlarının Türk Hâkânlarına (vuhûş kralı) dedikleri de (Mürûcü’z-zeheb) de 

mastûrdur. 

                                                           
 صارى موران 252
253 (.) İhtimâl ki Liao (ليائو ) Nehri  
 چاو 254
 هيان يون 255
 چينك هان 256
 هيونغ نو 257
 تنكوت 258
 سى فان 259
 فان قوئ 260
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 Çinliler, hicretten yedi asır mukaddem Türklere (Kiyan nu)
261

 ve (Tukiu)
262

 

derlerdi. Bu kelimenin (Türk) yâhud (Türkiu)
263

 lafzından muharref bulunması 

muhtemeldir. Çünkü: Onlar (re) harfini söyleyemezler. 

 Baʻzı rivâyetlere göre de Çinlilerin Türkleri (Hiyung nu) tesmiyeleri, târîhin 

zabt etmediği zamanlara âiddir ki o sırada hükümdârlarına (Ceng li kutu)
264

 denirdi. 

Sonra (Şanyü)
265

 yâhud (Çen yü)
266

 yâhud (Tanju)
267

 denilmeye başlandı. Bunların 

doğrusu da (Cang cung)
268

 (.)
269

 der ki baʻzen (Tengri Kutu) (:)
270

 yaʻni ( 

mübâreka’llâh) diye, (ibnü’s-semâ) ve ( celîli’ş-şân) diye terceme olunur. 

 Cenevizli Meşhûr seyyâh (Marco Polo)
271

 bu lafzı (Kut semâ) diye terceme 

etmiş ve Cingiz’in ahfâdından (Mengü Kāan) ile (Kubilay Kāan) ın (Tengri Kutu) 

telekkub eylemiş olduklarını söylemişdir. Marco Polo 25 sene müddetle Mengü ve 

Kubilay’ın kitâbet hizmetinde bulunduğu cihetle elbette rivâyeti diğerlerinden 

doğrudur. Her hâlinde Tengri Kutu Türkçe bir lafızdır, maʻnası da şübhesiz 

söylediğimizdir ki ulviyyet ve kudsiyyeti hâʼizdir [50] denilmişdir ki: 

 Hükümdâr zevcesine (Yen şi)
272

 velî-ahdına (Hiyan vang)
273

 unvânı verilir ve 

bu hükümdârlar asâletlerine binâʼen Çinlilerce (Siyan pi)
274

 denilen Şark 

Tatarlarından intihâb edilirdi. Erkân, ümerâ, zâbitân ve efrâdın silsile-i merâtibi 

mazbût olup bu silsileye riʻâyet kılınırdı. 

 Merkez-i hükûmet (İnşan)
275

 dağında idi. Bu dağ, Altay (.)
276

 şuʻabâtından 

biridir ki İrtiş
277

 Nehri menbaʻlarına doğru uzanır ve Hun memleketinin garbî 

hudûdunu gösterir. 

                                                           
  كيان نو 261
 توكيو 262
 توركيو 263
 جنغ لى قوتو 264
 شن يو 265
 چن يو 266
 تانژو 267
 جاڭ چوڭ 268
269 (.) Cang cung lafzı, el-ân Çin vâlîlerinin unvânıdır. 
270 (:) Mübârek maʻnasına olan (kutlu) kelimesinden ki (kut) lafzı 
271 Marco Polo (ö. 1324) Batı dünyasına Asya ve Uzakdoğu tanıtan Venedikli seyyahtır. 
 ين شى 272
 هيان وانغ 273
 سيان پى 274
 اينشان 275
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 Hun hükümdârları, Çin İmparatorlarına akrân muʻâmelesinde bulunurlar ve mek-

tûblarını: “Gök, güneş ve kamer tarafından taht-ı hükûmete oturtulmuş olan Hun hüküm-

dâr-ı aʻzamî Cang cung Çin Hâkân’ından kemâl-i ihtirâm ile ricâ eder ki …” diye 

yazardı. 

  Hiyung nu hükûmeti, müddet-i medîde Çinlilerle harb ederek onları 

mükerreren muʻâhedat-ı sulhiyye akdine ve o muʻâhedatın teʼyidi için kızlarını Cang 

cung ile Hun ümerâsına tezvîc etmeye mecbûr eylemişdi. 

 Oğuz Hân zuhûr târîhi, biraz yukarıda tahmînî olarak söylenmişti. (Şang)
278

 

sülâlesi zamanında Hunlarla harb için gönderilen Çin askerlerinin bozulması ise 

hicretten 1888 sene mukaddem olduğu târîhlerde yazılıdır. 

 [51] Çao sülâlesinin müʼessisi (Vu Vang)
279

 zamanında Hunların Çin 

Hükûmetine itâʻatleri, kezâ Çao sülâlesinden (Yu Vang)
280

ın devr-i saltanatında 

Hunların Çin memleketlerine, husûsîyle (Şansi) vilâyetine hücûmları, yine târîhlerde 

mukayyeddir. 

 Bu muhâcemât ve yağma-gerlik kable’l-hicret 1532 târîhine kadar sürmüş, 

1213 senesinde (Haçao)
281

 vilâyetine – ki orada Çinli bir emâret vardı- girilmiş, bu 

târîhten 45 sene sonra da (Peçili) vilâyetine bir akın yapılmıştı. İşte şu akınlar ve 

akıncıların menʻine muktedir olamayan Çinliler, Hunlara sedd-râh olmak üzere 

Sedd-i Çin’i inşâya başlamışlardır. 

 Çin akınları esnâsındaki Hunların hükümdârlığında bulunmuş olanların 

esâmîsiyle vekāyıʻı tahsîle maʻlûm ve mazbût değildir. Yalnız târîhlerde şunların 

ismi kalabilmiştir: 

                                                                                                                                                                     
276 (.) Efrenciler ile mütefernicler indinde Altay olan o ismin doğrusu (Aladağ)dır ki baʻzı 

taraflarından yaz, kış karın eksik olmaması dolayısıyla alaca görünmesi, sebeb-i 
tesmiyesidir. 

 ايرتس 277
 شانغ 278
 وووانق 279
  يووانق 280
 خاچاو 281
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(Tuman Hân)
282

 halefî (Mota)
283

 yâhud (Bota Hân)
284

 ( Bumin Hân)
285

 kārdeşi (Dubu 

Hân)
286

 (Tolon Hân)
287

 

TUMAN HÂN 

 Yâhud Cang cung, yâhud Hiyung nu ve Türk Hâkân-ı aʻzamı. Bunun târîh-i 

zuhûrı hakkında çok fâhiş ihtîlâfât vardır. Necîb Asım Beg, târîhinin bir yerinde 

bunun hicretten 9 asır evvel kable’l-hicret 800 târîhinde ve Çin Şu Huangti’nin 

vefâtından sonra zuhûr etmiş olduğunu Hiyung nu’ların Çin’e hücûm ettikleri vakit 

hâkânları bulunduğunu yazar.[52] Hattâ târîhte bugüne kadar ismi kalan Türk 

Hâkânlarının ilki Tuman Hân’dır mütâlaʻasında bulunur. 

 Bu sözün sıhhati takdîrinde maʻnasında ıtlâk değil, takyîd olmak lâzım gelir, 

yaʻni Çin târîhlerinde ismi mazbût Türk Hâkânlarının ilki Tuman Hân’dır demek 

îcâb eder. Yoksa Türk Hâkânlarının ale’l-ıtlâk evveli, aʻzamı ve eşheri Oğuz 

Hân’dır. Ondan sonra da birçok hâkânın mesned-i hükûmete geçmiş olması câʼizdir. 

 Mahmud Atıf Efendi (Kaşgar Târîhi) nde diyor ki: 

“Kaşgar havâlesindeki Türkler, kable’l-hicret 70 târîhinden sene-i hicrete kadar Çin 

dâhilindeki memleketlere hücûm ve yağma ederlerdi. Altay Dağları’na (Aladağ) 

mütevattın Hunların reîsi bulunan (Tuman Hân) da bu müddet zarfında müteʻaddid 

akınlar yapmış ve Kaşgar civârında hayli yerler almıştı.” 

 Necîb Asım Beg’de târîhinin 42, 116, 117 sahîfelerinde ve 545 sene-i 

mîlâdiyyesi yaʻni kable’l-hicret 70 senesi havadisinin beyânı sırasında der ki: 

“ İran ile Turan, yaʻni Fars ile Türk arasında mücâdele-gâh olan Mâverâü’n-nehr 

memâlikini istilâʼ eden hâkânın, Çinlilerce (Tuman) Türklerce (Teoman)
288

 

Moğollarca (Dutumin)
289

 denilen şahıs olması lâzım gelir.” 

                                                           
 تومن خان 282
 موتا خان 283
 بوتا خان 284
 بومين خان 285
 دوبو خان 286
 طولون خان 287
 تومنه 288
 دوتومن 289
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 Necîb Asım Beg, bu sözüyle kavl-i sâbıkana muhâlefet ve Mahmud Atıf 

Efendiye muvâfakat etmiş, “Tuman’ın ikinci halefi Mukan
290

 Hân tevsîʻ-i futûhât 

eylemiştir.” diye de teʼyîd-i keyfiyyet eylemiştir.(.)
291

 Hâşiye zahrında 

 [53] Yine Necîb Asım Beg diyor ki: 

 Tuman Hân’ın idâresindeki Hunlar, seddi geçince, evvelce taht-ı 

tasarruflarında bulunan vilâyât ile Ordo
292

 vilâyetini de istilâʼ ettiler. Tuman Hân 

milâdiden 206 ve hicretten 828 yıl evvel vefât eyledi. 

MOTA HÂN 

 Mota, yâhud Mete293 Hân (.)
294

 kable’l-mîlâd 206 dan 174 senesine kadar 32 

yıl zarfında fütûhât-ı azîmeye nâʼil olmuştur. Hân sülâlesinin müʼessisi bulunan (Gao 

Huangdi)
295

 mesned-i hükûmete geçince Mota Hân’ın memâlikine yürüdü, şimdi 

(Supeng fu)
296

 denilen (Maye)
297

 beldesini muhâsara ve feth etti. Mota Hân’da 300 bin 

kişilik bir Hun ordusuyla Çin’in (Şansi) vilâyetine girdi, (Singa fu)
298

 beldesine kadar 

ilerledi. Çin Hâkânı (Gao Ti)
299

 mukâbeleye cesâret edemeyerek kızlarından birini 

Mota Hân’a tezvîc şartıyla musâlaha talebinde bulundu. Ondan sonra da Türklerle 

Çinliler arasında izdivâc âdet oldu. Ve iki millet arasında şu sûretle musâheret husûle 

geldi. 

4.6 DEFTER 1 

“KAZAN ULEMÂSINDAN ŞEYH MURAD REMZİ EFENDİNİN (TELFÎKÜ’L-

AHBÂR VE TELKÎHÜ’L-ÂSÂR FÎ VAKĀYIʻ KĀZAN VE BULGĀR VE 

                                                           
 موقان 290
291 (.) Necîb Asım Beg, bu hânın Çinlilerle olan vekāyiʻını ve baʻzı mâ-cerâsını hafîdînin taş 

üstüne hâkk ettirmiş olduğunu târîhinde yazmıştır. Fakat ifâdesindeki noksan dolayısıyla 
nakil etmedim. Teoman’ın, Cingiz’e dördüncü cedd olması mümkün değildir. Anlaşılan ya bu 
isimli müteʻaddid hân gelmiştir, yâhud Cingiz’in nesebi zabt edilirken halt ve ıskât vukūʻa 
gelmiştir. 

 اردو 292
 ماتا 293
294 (.) Doğrusu (Bota Hân) (بوتا خان) olsa gerektir. 
 قااو هوآنغ تى 295
 سوپنغ فو 296
 مايه 297
 سينغا فو 298
 قااو تى 299
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MÜLÛKİ’T-TATAR) UNVÂNLI ESERİNİN CİLD-İ EVVELİNDEN (MAKSAD-I 

SÂNÎ)NİN TERCEMESİ” 

TATARLARIN ORTAYA ÇIKIŞI 

[1]Tatarların zuhûru (1)
300

 Bulgar, Kıpçak, Rus, hattâ Lan (2)
301

, Macar 

ülkelerine kadar havâlîyi istilâʼ etmeleri, oralarda Kıpçak, Tatar, Altûn Orda nâmıyla 

bilinen büyük bir devlet teşkil eylemeleri, Türk bin Yâfes’den Saray Hânlarının 

sonuna kadar ahvâl-i târîhiyyeleri asıl yurdlarından çıkıp aktâr-ı sâireye 

yayılmalarının sebebi. 

 Maʻlûm ola ki: Tatar, Türk’ten bir sınıftır, belki de Türk’ün aslıdır. [2] Bu 

lafız, Frenkler indinde Türk kelimesinin mürâdifidir. Hattâ onlar, Osmanlılar, 

Karamanlılar ve Türkmenlere varıncaya kadar bütün Türk kabâʼilini Tatar add 

ederler. Evvelce de söylenildiği vechile Tatarlar, eski Rumlar ve Yunanlılar ve 

Frenklerce (Sitya)
302

 (İskotya)
303

 (İskit)
304

 (İskits)
305

 ve (İskif)
306

 ismiyle meşhûr 

idiler. 

 Türk’ün nesebi ile mâ-cerâları mufassal olarak mukaddimen zikir edilmişti. 

Şimdi de idâre-i mülk ve zabt-ı umûr husûsunda Tatar Hân, sonra da Saray 

                                                           
300 Şarkan Amur Nehri’nin sâhili ve Aladağ cibâlinden Sangadi (سنغادى) Nehri’ne kadar 

İrkutski’nin(ايرقوتسكى) cenûbî, cenûben Tibet memleketine kadar olan, yaʻni hâlâ Moğolistan 
ve Mongolya denilen arâzî Tatarların meskeni idi. Hatta nâfe-i misk, onların memleketinden 
çıktığı için kendilerine izâfe edilmiş ve Misk Tatar denilmişti. Nîtekim (Alan) da oradan 
çıkmaktadır. Eskiden bunlara (Otuz Tatar) taʻbir olunurdu ki otuz kabîle bulunmaları sebeb-i 
tesmiye olmak ihtimâli vardır. Mukaddemede ve Türklerin Çinliler ile muʻâmelâtı bahsinde 
bunların baʻzı ahvâli beyân edilmişti. (Hiyung) Hânları (Siyanpi)lerden intihâb olunurdu ki 
onlarda Şark Tatarları idi. Kezâ Cucan Tatarlarına dâirede beyânâtta bulunmuştu. 

301 Babü’l-ebvâb’a yakın ve Ermeniye tarafında vâsiʻ bir vilâyettir ki Hazar’a mücâvirdir. 
Avâmm-ı nas tahrîf eden (Alan) dır. Ahâlîsi Hristiyandır. Oradan yiğit köleler celb olunur. 
Muʻcemü’l-Büldân – Yâkut Hamevî 

 (Lan): Bilâd-ı Kakfasya’da Bahr-ı Hazar sâhilinde ve Babü’l-ebvâb, yaʻni Derbend karbında 
vâsiʻ bir hattnın coğrafyada İslâm asârında görülen ismi olup o cihette yerleşmiş olan akvâm-
ı tûrâniyeden (Alan) kavminin isminden maʼhûz olunduğu anlaşılıyor. Hattâ Yâkut Hamevî 
beyne’l-avâmm (Alan) denildiğini ilâve ediyor. Kâmûsu’l-Aʻlâm – Şemseddîn Sâmî Beg Alan 
(alan) Çin’in şimâlindeki Çungarya memleketinde Moğol akvâmından bir kavim olup kurûn-ı 
vustada o taraflara siyâhat etmiş olan (Marco Polo) nın rivâyetine göre bunlar bir aralık 
Çin’in cenûb taraflarına kadar yayılarak oraları zabt etmişlerdi. (Mütercim)     -Kezâ-  

 سيتيا 302
 اسكوتيا 303
 اسكيت 304
 اسكيتس 305
 اسكيف 306
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Hânlarının sonuna kadar Türk’e halef olanların ahvâlini bildireceğiz. Naklimizde 

husûsiyle Cingiz Hân’ın nesebiyle ilk mâ-cerâlarına ve eslâfına, kendisinin ve 

evlâdının ahvâline dâir olan nakliyyâtımızda ki meʼhûz ve muʻtemedimiz Melîk 

Gāzan asrında teʼlif edilmiş târîhler olacaktır. Mîrhând’ın (Ravzatü’s-safâ) ile 

(Şerecetü’t-Türk) gibi. 

 Yâfes ile oğlu Türk’ün beyân-ı ahvâli husûsunda bu ikisine iʻtimâd ederek 

diğer eserden nakil rivâyet eylemediğimiz misilli onların ahlâfı hakkında da yine bu 

kitapların virdiği maʻlûmât ile iktifâʼ edeceğiz. Rivâyetlerin sıhhat ve sekâmeti 

kendileriyle meʼhûzlarına âiddir. 

 Ben, onlardaki bütün rivâyetin şübhe edilemeyecek sûrette doğru olduğunu 

söylemiyorum. Yalnız erbâb-ı mütâlaʻaya arz etmek istiyorum ki umûr-ı târîhiyye 

yakînî değil, zannîdir. Öyle olmakla berâber iîtibârdan sâkıt da değildir. Binâʼen-

aleyh kârî, menkûlâtın hatâ’ yâhud savâb olduğunu bilemedikçe onları hatâ’ ve savâb 

ihtimâliyle mütâlaʻa etmelidir. Ben bu kadarını yapabildim. Fazlasını ve tahkîkîni 

kasd edenlere de tedkîk ve tetbiʻ kapıları açıktır. [3] Türk’ün evlâdı arasından 

hükûmete geçen ve zabt-ı umûra muvaffak olan 

TUTUK
307

 BİN TÜRK 

idi. Türk vefât edince veled-i erşedi, velîahd-ı emcedi bulunan Tutuk geçdi (1)
308

 

âkıl, munsıf, müdebbir bir zât idi. Bugüne kadar cârî olan rüsûmdan birçoğunu ihtirâʼ 

eden o dur. Hattâ yemeğe tuz konulması onun eser-i keşfidir. Birgün ava çıkmış, 

urduğu bir ceylanı kebâb etmiş, yerken bir lokmasını yere düşürmüştü. Düşen 

lokmayı ağzına götürünce evvelki lokmadan lezzetli geldi. Bu lezzetin de yerde 

bulunan tuza bulanmasından husûle geldiğini anladı. Ondan sonra yemeklere tuz 

konulmaya başladı. 

 Tutuk, mülûk-u Fars’ın ilki Kiyumers ile muʻâsır bulunmuş ve (240) sene 

muʻammer olmuştu. 

                                                           
 توتوك 307
308 (1) Ebü’l-Gāzî Hân, baʻzılarının Tutuk’u hükümdârlar sırasında zikir etmediğini söylerse de 

ekser müverrihinin kavli zikir ettiğimiz gibidir. 
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AMLINCA
309

 BİN TUTUK 

Tutuk ölünce yerine oğlu Amlınca (2)
310

 geçdi. Ve uzun müddet yaşadı. 

İhtiyârlayınca hükûmeti oğlu (Zib Batuy)
311

 a bırakıp kûşe-i uzlete çekildi. 

[4] ZİB BATUY 

 Saltanat tahtına oturdu. Türk evlâdı arasında adl ve emânı neşir eyledi. Âkıl, 

âdil, munsıf, şeciʻ bir zât idi. Emr-i Hakka icâbet edince yerine oğlu 

GÜYÜK
312

 HÂN 

geçdi. O da ömrünün nihâyetini bulup âbâ ve ecdâdının gittiği yere gidince 

makâmına meşhûr 

ALINCA HÂN 

oturdu. Şecâʻat, şehâmet ulüvv-ı himmet ve maʻdelet sâhibi bir hükümdâr idi. İdâre-i 

âdilânesi yüzünden Türklerin niʻmeti çoğaldı ve servetleri son dereceye vardı. Nûh 

aleyhi’s-selâmın zamanından o vakte gelinceye kadar hidâyet yolunu taʻkîb 

edegelmişlerdi. Niʻmet ve servetleri çoğalınca ( ان راه استغنى. نسان ليطغىالان ا  ) yaʻni 

“insân kısmı gınâ kesb edince azar” kavl-i ilâhiyesinin sırrı zuhûra geldi. Dalâlet ve 

gavâyeti rüşd-i hidâyete tercîh ederek şeytâna tâbiʻ ve niʻme-i Rabbâniyeye kâfir 

oldular. 

 Alınca Hân, Fars Hükümdârı (Huşeng) ile muʻâsır idi. Bidâyet-i saltanatından 

bir müddet geçince zevcesi bir batında iki çocuk doğurdu ve birine (Tatar) diğerine 

(Moğol) adı konuldu. Bunlar yetişip büyüyünce Alınca Hân memleketi ikiye taksîm 

ederek birini Tatar’a, diğerini Moğol’a virdi. Birbirlerini sevmelerini, yekdigerine 

yardım etmelerini, ve dâimâ müttehidâne davranmalarını tavsiye eyledi. Daha sonra 

da âlem-i âhirete gitdi. 

 Tatar ve Moğol Hânlarından her biri, memleketinin zabt ve rabtıyla meşgūl 

oluyordu.    

                                                           
 املنجه 309
310 (2) İlce ( ايلجه )de denilir 
 ذيب باتوى 311
 كيوك 312
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[5] TATAR HÂN BİN ALINCA HÂN 

 Babası ölünce umûr-ı hükûmetin tertîbi ve idâre-i memeleketin tanzîmi ile 

iştigāl etti. Birâderi Moğol ile sevişerek ve hoş geçinerek ömrünü geçirdi. Evlâdı da 

Moğolların oğullarıyla - Baydu Hân bin Ordu Hân bin Atsız Hân bin Atlı Hân bin 

Yelince Hân bin Buka Hân bin Tatar Hân zamanına kadar - dostâne yaşadı. 

Moğol’un oğulları da Tatar Hânzâdeleri ile – Tingiz Hân zamanına kadar – bu yolda 

vakit geçirdi. Hükûmet Baydu ve Tingiz Hânlara intikâl eyleyince iki âile arasında 

nizaʻ ve ihtilâf zuhûr etti. Tatar ahfâdından (Sevinç Hân bin Baydu) Moğol 

torunlarından (İli Hân bin Tingiz) devrelerine kadar da o nizaʻ ve ihtilâf tezâyüd 

eyledi. Ve aşağıda zikir edilecek şeyler oldu. 

MOĞOL HÂN 

 Pederinin kendisine taʻyin ve tahsîs eylediği memâliki idâre eyledikten sonra 

irtihâl ederek yerine büyük oğlu: 

KARA HÂN 

geçdi. Bunun zamanında Moğollar arasında küfür zuhûr ve intişâr eyledi. Hem o 

dereceye vardı ki bir baba, ciğerpâresi evlâdında âdât-ı bâtılalarına karşı cüzʼi bir 

kayıtsızlık görse bilâ-müddet ve lâ-merhamet onu öldürtür, katillerine de ikrâm ve 

inʻâm ederdi. 

OĞUZ HÂN BİN KARA HÂN 

Bu zât Türkler arasında Acemlerin Cemşîdî, Rumların ve Yunanlıların 

İskenderi mesâbesindedir. [6] Gāyet güzel olarak doğan bu çocuk, üç gün anasının 

memesini emmemiş anasının rüʼyâsına girerek “Sen ilâhı tevhîd etmedikçe memeni 

emmem, sütünü içmem” demişti. 

 O vakit ki taʻassub-ı müşrikâne kadının zâhiren tevhîdine mâniʻ olduğundan 

Cenâb-ı Hakk’ın vahdâniyyetine girince kâʼil olmuş, ondan sonra çocuğu memesini 

emmişti. Aradan bir sene geçipte çocuğa isim takılmak zamanı gelince babası, 

ümerâyı ve aʻyân-ı memleketi topladı. Büyük bir ziyâfet çekti. Çocuğu meclise 

getirdiler takılacak isim hakkında müşâvereye başladılar. O sırada çocuk fasîh bir 

lisân ile “Benim adım Oğuz Hân’dır” dedi ve ondan iʻtibâren bu isim ile şöhret aldı. 
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 Oğuz Hân büyüyüp de sinn-i idrâke varınca Hakk-ı Subhâne sâbıka-i 

inâyetiyle ona tevhîd ve îmânı ilhâm eyledi. Lâkin babasından ve akrabâsından 

çekindiği için iʻtikâd-ı muvahhidânesini izhâr edemiyordu. Nihâyet halkının dînine 

muhâlefet etmekte olduğu meydana çıktı. Babası ve kavmi tarafından birçok mihen 

ve meşâkka uğradı. Birkaç defʻa hayâtına kasd edildi ve babasıyla arasında muhârebe 

ve mukâtele vukūʻa geldi. Lâkin Cenâb-ı Hakk, o kavmin hidâyetini irâde buyurmuş 

olduğundan Oğuz’u vikâye ediyordu. Nihâyet babası, oğluna karşı açtığı 

muhârebelerin birinde helâk oldu, Oğuz’da onun yerine saltanat serîrine oturdu. 

[7] O hükûmeti eline alınca tebʻasını tarîk-i tevhîde teşvîk eyledi ve bu bâbda 

katʻi emirler virdi. Amcaları ve dayıları, eski iʻtikâdlarını değiştirmek istemediler, 

her taraftan adam toplayıp Oğuz’la muhârebeye kalkıştılar ki Çin, Tatar, Hoten
313

 

evvelkileri gibi mütecâvir memleketlerden bile istimdâd eylemişlerdi. 

 Oğuz 73 sene bunlarla uğraşıp nihâyet galebe çaldı. Tatar memâlikini kendi 

memleketine zamm etti. Hoten’i ve Çin’i tamâmiyle istilâʼ eyledi. Sonra cenûbe ve 

Mâverâü’n-nehr’e teveccüh ederek Taşkent, Seyram
314

, Fergāna, Semerkand, 

Buhara, Belh ile Guristan’ı Kâbil’i Gaznini
315

 aldı. Keşmir Meliki (Yağma Hân) 

dağlık arâzîden istifâde ederek dayandı. 

 Bir sene muhârebeden sonra onun helâkıyla Keşmir’i ve tevâbiʻnı da feth etti. 

Sonra oralara kendi tarafından hâkimler ve muhâfaza için askerler bıraktı ki 

Frenklerin Hind Eskotları dedikleri Allahu aʻlem bu askerler ve onların evlâd ve 

ahfâdıdır. Baʻdehû Bedehşan ve Semerkand yoluyla vatanına döndü. Bir sene 

dinlendikten sonra Fars bilâdı üzerine yürüyüp dokuz ay çarpıştı ve galebe çaldı. 

Hâlâ Amur Nehri diye meşhûr olan Ceyhun’un İran ve Tûrân arasında hadd-i fâsıl 

olması ve evvelce İran memâlikinden sayılan Heyatıla (.)
316

 bilâdının Tûrân 

memâlikinden sayılması şerâʼatiyle musâlaha yaptı. 

                                                           
 خط 313
 سيرام 314
 غزنينى 315
316 Bu açıklama metni, dipnot olarak Tahirü’l-Mevlevî’nin konu ile ilgili bilgilendirmelerini 

içerir. (.) … Türk tâʼifesinden, alâ kavlin Hindulardan bir cins-i mahsûsa idi ki selefte zuhûr 
eylediler ve sâhib-i şevket ve menâʻat idiler ve onlara Heyatıl ve Heyatıla dahi denir idi. Bir 
müddet Hindistan taraflarında devletleri müstemirr olmuştu… ve kaldı ki (Burhân) da 
mersûmdur ki Heytal (هيطل) ta ile Nâm vilâyeti Hatlan (خطالن) dır. Pâdişâhlarına Hıyatıle 
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 Şu vakʻanın Kiyumers ile Huşeng zamanları arasında olduğu söylenilse de 

doğrusu Dahhak devrine müsâdiftir. 

[8] Bundan sonra garba tevreccühle Bahr-ı Hazar ve Karadeniz sâhillerinde 

mütemekkin akvâmı, Rum, Yunan, Frenk ve Avrupa’nın şarkıyla şimâlini, belki 

Avrupa bilâdının çoğunu zîr-ı itâʻatine aldı. Muhâfazaları için askerler bıraktı ki 

Yunanlılar onları Avrupa Eskotları tesmiye ettiler. 

Oğuz Hân, kabâili ile Dağıstan akvâmını Gürcileri Kakfas Dağlarıyla 

etrâfında ve Karadeniz ile Bahr-ı Hazar arasında ki arâzîye iskân eyledikten sonra 

Anadolu’ya, oradan da Şam ve Mısır’a gitdi. Şu sayılan yerleri zabt ve herbirini 

idâresine rabt eyleyerek vatanına döndü. Maksat-ı re’sine vusûlünde 900 at ve 90.000 

koyun kesdirmek sûretiyle azîm bir ziyâfet çekdi. Şarka ve cenûbe teveccühle Bilâd-ı 

Hind fethi itmâm etmek emelinde iken ölüm şu tasavvuruna mâniʻ oldu.(.) 
317

 

* * * 
                                                                                                                                                                     

) muhaffefen Heytal (هيطل) denir. Pes Heytal (هياتله) يتاله  ) muʻreb olup cemʻinde Heyatıla 
 denmiştir. -Kāmûs Tercemesi (هياطله)

 Hatal (ختل) ve Hatlan ( ختالن) : Bedehşan ülkesinde bir vilâyettir – Burhân-ı Katıʻ Tercemesi 
 Heytal (هيتال) : ve Nâm vilâyet Hatlan (خطالن), pâdişâhlarına Heyatıla (هياتله) ıtlâk olunur - Kezâ 
 Heyatıla (هياطله) : Kesre “ta” ile bir şehir ismidir. – Kezâ 
 Heytal (هيطل) : Mâverâü’n-nehr bilâdının ismidir. – Muʻcemü’l-büldân -Yâkut Hamevî - 
 Hatlan (ختالن ): Mâverâü’n-nehr’de ve Semerkand civârındaki bilâd-ı müctemiʻanın ismidir. – 

Kezâ 
 Garba gelen Türklerin bir kısmına Bizanslılar Ak Hun mâʻnâsına (Eftalit) ismini virmişlerdi. 

Çinliler bunlara (Tile) ( تى له) İrâniler (Abtelit) (آب ته ليت ) yaʻni su kenârı (…?), Arablar 
(Heyatıla) demişler idi. Afganitan’ı, Horasan’ın bir kısmını işgāl ederek pâytahtlarını 
Bedehşan’a nakil eden Ak Hunlar İrâniler ile başlayan muhârebelerde gālib çıktılarsa da bir 
asırdan ziyâde süren hücûmlarında kendileride zaʻîf düştüler…Sâsânîlerden Hüsrev 
Nûşîrevân Ak Hunları Mâverâü’n-nehr’e sürmeye muvaffık oldu. Şarktan gelen Cucan 
Tatarları ile ittifâk ederek Türklerin hücûmuna nihâyet virdi. – Yeni Târîh-i Umûmî- Ali 
Reşâd Beg (Mütercim) 

317 (.) Asrımızın müverrihlerinden biri demiştir ki “ Oğuz Hân’ın hükûmeti 116 sene idi. Zuhûru 
zamanı da hicretten 3400 yıl evvel takdîr olunur. Türkistan’da vâkiʻ Yas beldesini sonradan 
pâytaht ittihâz eylemişti. Bu belde bir vakitte Özbek Hânlarının makarr-ı hükûmeti olmuştu”. 
Müverrihlerin murâdı Türkistan kasabası olmalıdır ki aslı (Yesi) idi. Bundan dolayı Mevlânâ 
Ahmed Hazretleri’ne oraya nisbetle (Yesevî) denilir. Kezâ muharririn Özbek Hânları 
demekden maksadı da Ak Orda Hânları olmadır. Çünkü oraları onların makarr-ı hükûmeti 
idi. 

 (Künhü’l-ahbâr) sâhibi Âlî “ Oğuz Hân’ın İbrâhimü’l-Halîl aleyhi’s-selâmın ile muʻâsır ve ona 
mülâkî ve müʼmin olması muhtemeldir” demiş ve buna Oğuz Hân’ın müʼmin olmasından 
istinbât ile îmânı Hazret-i İbrâhim vâsıtasıyla olacağını zuʻm etmiştir. Türklerin diyânetini 
taʻrîf ettiğim sırada söylemiştim ki buna hâcet yoktur. Oğuz’un nefsinden, yaʻni ilhâm ile 
muvahhid olması mümkündür. Ebü’l Ferec Malatî’in “ Hazret-i İbrâhim, Türk hükümdârının 
kızı ile izdivâc etti” dediği doğru ise Cenâb-ı Halîl’in aldığı Kantura’nın Oğuz Hân’ın kerîmesi 
olması istibʻâd edilemez. 
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[9] Evvelce de söylediğimiz vechile Oğuz Hân Türk Hânlarının en büyüğü, 

en meşhûru ve en akıllısı idi. Bundan dolayı zamanına göre zabt-ı bilâd ve tanzîm-i 

musâlaha ibâd için sünen-i hasene ve kavânîn-i mühtahsen ihtirâʻ etmiş, ez-cümle 

Türklerin bir takım şuʻûb ve kabâʼile ayırmıştı. O kabâʼilin en meşhûrları Uygur, 

Kıpçak, Kınglı ve Halaç (.)
318

 ve Karlık kabîleleridir. Bunların her birine de mahsûs 

yerler taʻyin eylemişti. 

 Kıpçak kabîlesinin yurdu: Bulgār ve Rus bilâdı ile Aladağ cibâli arasındaki 

vâsiʻ bir yer idi. Kıpçaklar orada Cayık ve İtil Nehirleri sâhilleri ile Karadeniz’in 

şimâlindeki Kırım arâzîsine kadar yayıldılar. Bu münâsebetle o koca beriyye (Dest-i 

Kıpçak) diye bunlara izâfe edildi. Şimdi ise Kāzak ve Kırgız çölü nâmıyla 

meşhûrdur. 

[10] Kıpçakların Karadeniz sâhilinde (Sudak) isminde bir beldeleri vardı ki 

uzun müddet hükümetlerinin pâytahtı olmuştu. El-ân Yalta civârında bakâyâsı 

mevcûddur. Oğuz Hân’ın muhterʻâtı pek çok zamanlar Türkler arasında kalmış ve 

merʻî tutulmuştu. Onlardan biri de (Al Tamga) (.)
319

 dır ki Osmanlılar’da Murad Beg 

bin Orhan Gāzî bin Osman Gāzî zamanına kadar devâm etmiş, Murad Beg Rum 

İli’de gālib gelip de Sırp Kralı’yla musâlaha yapınca muʻâhedeyi Al Tamga ile 

nişânlanmıştı. Nîtekim Osmanlı târîhinde zikir olunur. 

 Kezâ Oğuz Hân’ın muhterʻâtında baʻzıları hâlâ da bâkîdir. Hilâl şekli gibi ki 

el-ân Devlet-i Aliyye’nin resmi alâmetidir. Bu şekil; Oğuz Hân’dan, yâhud ondan 

evvelkilerden kalma olup vehm edildiği gibi hâdis bir şey’ değildir. Aşağıda zikir 

edilecektir ki Saray’da Tatar hükümdârlarının kasırları üstünde Mısır Kantarı 

ağırlığında altûndan yapılmış bir hilâl vardı, adına (mâhçe tuğ) yaʻni (alem hilâli) 

derlerdi. Cingiz ve Timur’a müteʻallik târîh kitaplarında bundan bahis olunur. 

                                                           
318 (.) Halaç: Türkçe olup aslı: Alaç, daha doğrusu Kalaç’dır ki Ebü’l-Gāzî Hân târîhinde zikir 

etmiştir. Alaç: Kāzak bilâdında meşhûrdur. Altı Alaç derler.  
319 (.) Al: Türkistan’da sur-ı ahkâm ve menâşir üzerlerine sebt olunan mühür ve nişân-ı selâtîne 

al ıtlâk ederler.- Burhân-ı kâtıʻ Tercemesi 
 Tamga: Tamg, nişâne, eser, mühür, sorguc. Bâlâsı kırmızı ile yazılır ise Al Tamga, yaldız 

suyuyla Altûn Tamga ve siyah mürekkeb ile yazılırsa Kara Tamga denir. – Lûgat-ı Çağatay – 
Şeyh Süleyman Efendi (Mütercim) 
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 Oğuz Hân’ın Gün Hân, Ay Hân, Yıldız Hân, Gök Hân, Dağ Hân, Tengiz Hân 

isimli altı evlâdı vardı. Evvelki üçüne (Bozok) sonraki üçüne (Üçok) denilmişti. Şu 

tesmiyenin sebebi olmak üzere acîb 

 [11] Bir kıssa vardır ki sözü uzatmayalım diye naklinden sarf-ı nazar ettik. 

 Oğuz Hân, saltanatı Bozoklar ile oğullarına, muhârebe işlerini, kumandanlığı 

ve elçiliği Üçok ve oğullarına tahsîs eyledi. 

 Oğuz Hânzâdeler’den beherinin câriyelerden olanlardan başka zevcâtından 

dörder oğlu olmuştu. Câriyelerden doğanlar ise pek çoktur. Ez- cümle Kırgız vardır 

ki bu nâm ile meşhûr tâʼifenin ceddidir. Sonra onların oğullarıyla torunlarına 

neslinden gelen kabâʼil intisāb eylemişti. Bu kabîleler el-ân Kāzak çölünde mevcûd 

ve münteşirdir ki hepsinin zikri kitabımızı tatvîl eder. Bu husûsta maʻlûmât almak 

isteyenler Ebü’l-Gāzî Hân’ın (Şeceretü’t-Türk) ne müracaʻat buyursunlar. 

TENBÎH 

 Maʻlûm ola ki Osmanlı Pâdişâhları’nın nesebi Oğuz ve Kāyı Hânlar’a 

çıkarmak husûsunda bütün müverrihlerin ittifâkı vardır. Lâkin Oğuz ve Kāyı 

Hânlar’dan hangisinin mukaddem ve muʼahhar olduğunda ihtilâf etmişlerdir. Lâkin 

doğrusu: Künhü’l-ahbâr sâhibinin tahkîki gibi Oğuz Hân evveldir, Kāyı Hân onun 

torunlarındır. Oğuz Hân’ın Yâfes’e kadar çıkarılan silsilesinde Kāyı Hân ismi 

mezkûr değildir. Şu hâlde anlaşılıyor ki Kāyı Hân ondan sonradır. Ve Mâverâü’n-

nehr ile Horasan’da tavattun eyleyen ahfâdından biridir. 

 Ebü’l-Gāzî Hân “ Oğuz Hân’ın oğulları Türkmen tâʼifesiyle Mâverâü’n-

nehr’e ve Horasan’a geldiler” diyor. Bu da onların buralara o vakit geldiklerine ve 

Mâverâü’n-nehr ile Horasan’ın pek eski zamanlardan berî onların mülk-i mevrûsi 

olduğuna dalâlet ediyor. 

 

[12] İSTİTRÂD 

 Türklere Türkmen denilmesinin sebebi hakkında ihtilâf edilmiştir. Ebü’l-Fidâ 

der ki “ Sadr-ı evvelde Horasan ve Mâverâü’n-nehr Türklerinden müslimân olanlara 
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(tercemân oldu) derlerdi. Çünkü bunlar, fâtih Arablarla ihitilât ederek Arabcayı 

öğrenirler ve onlarla müslimân olmayan Türkler arasında vâsıta-ı mükâleme 

olurlardı. Bu lafız onlara alem oldu, sonrada tahrîf edilerek (Türkman) denildi.” 

 (Ravzatü’s-safâ) da deniliyor ki “ Türkler bu taraflara gelip ahâlî ile ihtilât ve 

iklîmin tabîʻatıyla imtizâc eyleyince iklîm iktizâsı, belkide irâde-i İlâhiye îcâbı olarak 

Türklüğe mahsûs levn ve sîmâları değişti. Bundan dolayı kendilerine (Türk mânend) 

yaʻni Türk’e benzer denildi. Sonrada (Türkman) diye ihtisâr edilerek onlara alem 

oldu.” 

 Eğer bu gibi husûsâtda reʼy ile söz söylemek olursa ben de derim ki: Sen 

kimsin, hangi kavimdensin? suʼâline karşı (Türk men) yaʻni ben Türk’üm demeleri 

bu lafız ile tesmiyelerine sebeb olmuştu. Şu taʻlîl, elbette öteki iki vecihten ziyâde 

hakîkâte yakındır. (.)
320

 

GÜN HÂN BİN OĞUZ HÂN 

 Oğuz Hân emr-i ilâhiyeye icâbet eyleyince ekber ve erşed bulunan oğlu Gün 

Hân geçti. Adil ve ihsân husûsunda pederinin meslekini sülûk etti. Oğuz Hân’ın [13] 

Irkıl Hoca nâmında bir vezîri vardı ki Uygur kabîlesi reîsinin oğlu ve âkıl, müdebbir 

bir zât idi. Gün Hân’da bunu kendisine vezîr ve idâre-i umûr husûsunda muʻîn ittihâz 

etti. Onun tedbîri ile memleket işleri intizâm dâiresinde cereyân eyledi. Ahâlî ise 

hükümdârın adlî ve vezîrin tedbîrî sâyesinde âsûde yaşadı. Gün Hân 70 yıl hükûmet 

sürdükten sonra vefât etti. Yerine kārdeşi Ay Hân geçti. Adil ve emân bâbında 

babasının ve kārdeşinin eserini taʻkîb etti. Onun da irtihâlinde Yıldız Hân câ-nîşîn 

oldu. 

 Ebü’l-Gāzî’nin niçin söylediğini anlayamadığım şöyle bir sözü vardır: “ 

Yıldız Hân kimin oğlu olduğunu tahkîk edemedim, Oğuz Hân’ın veled-i sulbîsi mi 

yoksa ahfâdından biri mi kesdiremedim. ” 

                                                           
320 (.) Tercemân lafzının muhtelif harekât ile telaffuz edildiği, cim harfinin Arablardan 

baʻzılarınca gayn gibi söylenildiği, hattâ bu sûretle telaffuzun Frenkçeye nakil edilmiş olan 
Drogman kelimesi düşünüldüğü gibi Ebü’l-Fidâ’nın taʻlîli pek de bî-vech görünmüyor. 
Tercamânı Frenklerin drogman yapmaları misilli Türkler de Türkman yâhud Türkmen 
yapmış olmaları istibʻâd edilir bir şeyʼ olması gerektir. – Mütercim- 
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 Yıldız Hân’dan sonra oğlu Tengiz Hân, sonra onun oğlu Mengli
321

 Hân 

hükümdâr oldu. Ebü’l-Gāzî, Mengli Hân’ı Tengiz Hân’a takdîm eder ve “uzun 

müddet yaşadı cidden ihtiyârlayınca hükûmeti oğlu İli Hân’a bırakıp uzlete çekildi ” 

der. Birinci rivâyet Ravzatü’s-safâ’da mezkûrdur ve inşâʼallâh doğrusu da odur. 

 Evvelce söylenildiği vechile İli Hân zamanında Tatar hükümdârı Sevinç Hân 

bin Baydu Hân idi. Yine mukaddimen zikir olunduğu üzere Tatar ve Moğol tâʼifeleri 

arasındaki nizâʻ, Tatar mülûkundan Baydu Hân ile Moğol mülûkundan Tengiz Hân 

devrelerinde başlamış, Sevinç Hân ve İli Hân zamanlarında bu nizâʻ, muhârebeye 

müncerr olmuş, nihâyet Moğol devletinin (…?) intâc eylemişti. [14] Çünkü: Tatar 

Meliki Sevinç Hân, cenûbî Türkistan ve Mâverâü’n-nehr hükümdârı Tür bin 

Ferîdun
322

 (.)
323

 ile, yâhud Kırgız tâʼifesi ile ittifâk etmiş, Moğol memleketi 

hudûdunda İli Hân ordusuyla uzun uzadıya çarpışmış, nihâyet İli Hân maktûl 

düşmesiyle bütün Moğol memâlikini istilâʻ eylemiş, emvâlî yağmalamış, kadınları ve 

çocukları esîr almış, sağ kalabilen Moğolların hepsi kayd-ı esârete düşmüştü. 

 Anlaşılan şu vâkıʻa Moğol tâʼifesinin ayrılmasında, aralarında ihtilâf çıkıp 

Oğuz Hân evlâdından baʻzılarının Mâverâü’n-nehr’e doğru yayılmasından sonra 

olmuştur. 

ERGENEKON(2)
324

 

 Moğol esîrleri arasında İli Hân’ın oğlu Kıyan Hân birâderzâdesi Neküz
325

 de 

bulunuyordu. Bu gencler firâr için ittifâk ettiler ve zevcelerini alıp kaçtılar. İlticâʼ 

eyledikleri yüce dağlar arasında ancak bir kişinin yürüyebileceği sarp bir yoldan 

geçip geniş bir vâdîye indiler. Ergenekon denilen burası cidden vâsiʻ bir yerdi. 

Akarsular, yeşil çimenlikleri, sâye-dâr ağaçlar vardı. Orada barınıp rivâyete göre dört 

                                                           
 منكلى 321
322 Ferîdun, İran milli destan kahramanı 
323 (.) Maʻlûm ola ki şu nakil, Ferîdun’un arzî üç oğluna taksîm etmesi efsânesine göredir ve yine 

maʻlûm ola ki benim yaptığım ancak nakildir. 
324 (2) Ergene: Dağ beli, kemeri, teng, dar. 
 Ergenekon: Türkistan’da bir dağ ismidir. Kıyan, Neküz evvel dağın deresinde sâkin idiler. Ve 

Sevinç Hân kapusunu sedd etmiş idi. Bir müddet sonra seddi bozup âleme neşr oldular. 
Misâl: 

 ايركنه قون بر دره دور تنك وتار  

قيان نكور بر قاچه ييلدور ياتار    Lügât-ı Çağatay - Şeyh Süleyman Efendi     
 (Mütercim) 
 نكوز 325
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yüz, yâhud yedi yüz sene oturdular. Nihâyet çoğalıp barınamaz bir hâle geldiler. [15] 

Orada kaldıkları müddetçe dışarı ayak atmamışlar, lâkin vâsiʻ ülkeler bulunduğunu 

ve buraya li’s-sebeb gelinmiş olduğunu babalarından, dedelerinden duymuşlardı. 

Binâʼen-aleyh eski yurdlarına gidebilmek için çâre aradılar. Odun ve kömür cemʻ 

ederek dağın demir ve bakır maʻdeni bulunan bir mahalline yığdılar ve ateşe virdiler. 

Hayvânât derilerinden yaptıkları körük ile de üflemeye başladılar. Çalışa çabalıya 

maʻdeni erittiler. Ve bir geçit hâsıl ettiler. Oradan çıkıp çekirge gibi yayıldılar. O 

sırada bunların hükümdârı İli Hânzâde Kıyan neslinden Börteçine nâmında biri di. 

Yine o devrede Türk kabâʼili arasında Tatarlardan daha kesretli ve kuvvetli bir kabîle 

olmadığı için bütün onlardan korkuyor ve kendilerine itâʻat ediyordu. 

 Tatarlar, Moğolların böyle fezâları dolduracak bir kesretle ortaya çıktıklarını 

hoş görmediler, onların kahr ve tenkîline kalkıştılar. Aralarında mukâtele başladı ve 

uzun uzadıya devâm etti. Nihâyet Moğollar, Tatarların şevket ve satvetini kırdılar, 

onlara gālib gelip seleflerinin virdiklerini istirdâd ettiler. Şu gālibiyyet üzerine şân ve 

şeref kazandılar, bütün Türk kabâʼilide kendilerine ister istemez münkâd oldular. 

[16] ALANKOA
326

 

Moğol mülûkünden Börteçine’den sonra 11 inci bulunan Yıldız Hân bin 

Mengli Hân bin Temirtaş Hân’ın iki oğlu olmuş, bunlardan da birinin (Dobun Bayan) 

nâmında bir oğlu, diğerinin Alankoa isminde bir kızı olmuş ve bunlar birbirleriyle 

tezevvüc eylemişti. Yıldız Hân’ın vefâtından sonra torunu Dobun Bayan hükümdâr 

olmuş ve otuz yaşında iken irtihâl ederek iki çocuk bırakmıştı ki biri yedi, diğeri altı 

yaşında idi. Birinin adı (Belküday)
327

 öbürünün (Bökceday)
328

 yâhud birinin ki 

(Belkenut)
329

 diğerinin ki Berkenut
330

 idi. Bunların ahvâline dâir hiçbir târîhte 

maʻlûmât bulamadım. 

Yıldız Hân’ın ölümünden sonra kavmin ileri gelenlerinden çokları Alankoa’yı 

almak istediler. Fakat o kimseye varmayacağını, oğlu büyüyünceye kadar mülkünü 

muhâfazaya çalışacağını söyledi. Aradan zamanlar geçti. Alankoa bir gice har-

                                                           
 االنقوا 326
 بلكداى 327
 بكجداى 328
 بلكنوت 329
 بركنوت 330
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gâhında baʻzı kadınlarla yatarken har-gâhın sakfesinden bir nûr parladığını, 

arasından da sarıya mâʼil beyaz sîmâlı ve güzel gözlü birinin çıktığını gördü. 

Haykırıp kadınları uyandırmak istediyse de sesini çıkmadı, davranıp kalkmaya 

çalışdıysa da yattığı yerden kımıldanamadı. Çadırın tepesinden inen ve nûr içinde 

görünen zâʼir kendisine yanaştı. [17] ve hâmile bıraktıktan sonra savuştu. Diğer 

rivâyete göre Alankoa yalnız bir nûr görmüş, gördüğü nûr ağzına yâhud koynuna 

girmiş ve ondan gebe kalmıştı. Hulâsâ: O takarrub netîcesi olmak üzere üç erkek 

çocuk doğurdu (.)
331

 biri (Bozoncar Hân)
332

 idi ki Alankoa oğulları arasından 

hükümdâr olmuştu. Cingiz Hân ile bütün Tatar ve Moğol Hânlarının nesebi buna 

varır ve bu üç çocuğun zürriyetlerine – nûrdan tevellüdlerine binâʼen asîl ve âlî neseb 

demek olmak üzere – (Nîrûn) taʻbîr olunur. Hâlâ Kāzaklar Cingiz Hân nesline (Ak 

Soyak)
333

 yaʻni (Beyaz kemik) derler ki asîl ve nesîb maʻnâsınadır. 

Ravzatü’s-safâ sâhibi: 

Adem aleyhi’s-selâmın topraktan, İsa aleyhi’s-selâmın babasız halk olduğuna 

dâir âyât-ı Kurʼâniyyenin îrâdıyla Alankoa kıssasının doğruluğunu teʼyîde çalışır. O 

ve başkaları zikir etmemiş olsalardı, zâhirde müstebʻad görünen bu hâdiseyi 

kitabımda nakil eylemezdim.(:)
334

 

[18] Şu garib hâdise Benî Ümeyye devletinin son senelerinde ve Benî Abbas 

için Ebû Müslim Horâsânî’nin çalışmaya başladığı zamanlarda olmuştu. Gûyâ 

Cenâb-ı Hakk Abbasilerin temhîd hükûmeti ile tahrîb-i saltanatları esbâbını birlikte 

halk eylemişti. 

 Bozincar Hân sinn-i rüşde vâsıl olupta Moğol hükümdârlığına geçince (Kāan) 

lakabını aldı ki bu lafız: Hân-ı hânân, Melikü’l-mülûk ve Şâhinşâh maʻnâsına idi. 

                                                           
331 (.) Bu çocuklardan büyüğünün ismi (Bukon Katgın)(?) (بوقون قتغين) ortancasının (Buskın Calçı) 

 .küçüğünün (Bodoncar) yâhud (Bozoncar) idi (بوسقين جالچى) (?)
 Bukon (بوقون) adı Yukon (يوقون), Calçı (جالچى) nın ismi Salcut (سالجوت) olduğu da mervîdir. 

Calçı’nın nâmı baʻzı mevâzıʻde Salçuk (سالچق) diye zikir edilmesinden Selçukilerin (سلچوقيلر) 
bunu neslinden geldiğini baʻzıları istinbâta kalkışmışlardır. 

 بوزنجر 332
 آق سوياك 333
334 (:) Bu kıssa sûret-i zâhirede hurâfe görünür. Lâkin müverrihlerin çoğu onu zikir etmiş, Çin 

târîhleri de reîsleri Buda’nın bâkire bir kızdan doğmasıyla teʼyîd eyleyerek nakil eylemiştir. 
Necîb Âsım Beg (Türk Târîhi) nde buna dâir lâzım gelen sözleri söylemiştir. Oraya mürâcaʻat 
buyurula. 
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 Bozincar Hân ölünce (Buka Hân) ondan sonra (Dotumin Hân) ondan sonra 

oğlu (Kaydu Hân) ondan sonra oğlu (Baysungur Hân) ondan sonra oğlu (Tümine 

Hân) ondan sonra oğlu (Kabul Hân) ondan sonra oğlu (Kubule Hân) ondan sonra 

kārdeşi (Bartan Bahâdır Hân) sonra oğlu (Yesuki
335

 Bahâdır Hân) hükümdâr oldu. 

Bunun isminde ihtilâf edilmiştir. (Misuka)
336

 (Bisuka)
337

 (Yisuka)
338

 şeklinde zabt 

edenlerde vardır. 

 Yesuki Hân, meşhûr Cingiz
339

 Hân’ın babasıdır ki beş dâne oğlu olup en 

büyükleri Cingiz idi. 

 

CİNGİZ HÂN 

549 zilkaʻdesinin 10 ında doğmuştu ki Çin vilâdetinde sebʻa-ı seyyâre mîzân 

burcunda ictimâʻ eylemişti, tâliʻde mîzân burcu bulunuyordu. Türklerin hisâbına göre 

o sene de (Domuz Yılı )idi. Doğduğu vakit avuçlarında kan bulunduğu için hûn-rîz 

olacak, muhârebelerde galebe çalacak, düşmenlerini kahr edip rubʻ-ı meskûnun ekser 

aksâmını alacak diye ehl-i hibre istidlâlende bulunmuştu. 

[19] Babası ona o sene ölen Tatar Hân’ı Temuçin’in adını koydu. 562 

senesinde ve Temuçin 13 yaşında olduğu sırada Bisuka Bahâdır öldü. Biraz sonra da 

müdebbir-i umûru bulunan Sugan Çiçin(?)
340

 onu taʻkîb etti. Moğol kabîleleri 

Temuçin’i zâʻif buldukları için dağıldılar. Başında pek az kimse kaldı. Daha sonra 

aralarında fitne zuhûr ederek mücâdelât mükâtelâta tebeddül eyledi. Temuçin çok 

sıkıntılı zamanlar geçirdi. Dehr-i envaʻ takallübâtına uğradı. Mükerreren esârete 

uğradı, mahbûs ve mukayyed olarak kaldı. Fakat Cenâb-ı Hakk onun vâsıtasıyla 

âleme kahr ve celâli sıfatını göstermeyi, onun kılıcıyla milyonlarca halkın kanını 

döktürmeyi, menem diger nist dâʻiyesinde birçok mülûk ve selâtîni onun şiddet ve 

satvetiyle kahr etmeyi irâde buyurmuş olduğu için kader kendisine müsâʻid davrandı. 

Mekre uğratmak isteyenlerin elinden kurtuldu. Nihâyet düşmenlerini galebe çalıp 

                                                           
 يسوكى 335
 ميسوكا 336
 بيسوكا 337
 ييسوكا 338
 جينكز 339
 سوغن چچن 340
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hepsini kesr ve kahr etti. Bütün Tatar ve Moğol kabâʼilini başına topladı. Riyâset-i 

liyâkatini tanıtıp cümlesini itâʻat altına aldı. 

Kerayit
341

 kabîlesinden Ong
342

 Hân’a – ki o vakit Türkistan Hânlarının en 

büyüğü idi – gālib gelince temedduh ve iftihâr [20] maksadıyla (Cingiz) lakabını 

takındı. Tebeʻasından olup kehânet ve gaybe vukûf iddiâʻsında bulunan birinin “ 

Sana Cingiz Hân lakabı virmek için bana emir olundu” demesi üzerine bu lakabı 

aldığıda mervîdir ki 599 senesi Domuz yılı idi. Mebde’-i istiklâli olan o sene Cingiz 

Hân 49 yaşına girmişti. 

Sonra – Hârîzmşâh’ın zâʻif düşürmüş olduğu- Hoten memâlikini, daha sonra 

Çin’i istilâʼ eyledi. Kendisiyle saltanatında münâzaʻa, yâhud emrine muhâlefet 

edecek kimse bırakmadı. Korkusu kalblere müstevlî oldu, sît-ü tasallutı etrâfa ve 

âfâka yayıldı. Gālib-i mutlak olduğu bu muhârebeler yine Domuz yılına tesâdüf eden 

611 senesinde hitâm buldu. (.)
343

 

[21] Cingiz’in İslâm diyârına çıkması ve beldeleri yakıp yıkması, müslim ve 

gayr-ı müslim birçok insânlara katl-iʻâmm icrâsı 

Hafî değildir ki Hakk Subhâne ve Teʻâlâ ( فعال لما يريد ) olup icrâatından suʼâl 

sorulmaz olmamakla berâber şu âlem-i esbâbda ahkâmında icrâsını ve kudretinin 

                                                           
 كرايت 341
 اونك 342
343 (.) Cingiz Hân’ın hayâtı ibtidâsından intihâsına kadar harb ile geçmişti. İlk çarpıştığı 

Taycutlar (تايجوت) ile Türk ve Tatar kabâʼilinden tâbiʻaları idi. Bunlar Temuçin’ni zâʻif 
gördükleri için ona tecâvüz etmişler, fakat netîcesinde mağlub olmuşlardı. Sonra Camuka 
Çiçin’in teşvikiyle aleyhine kıyâm eden Ong Hân’ı ve oğlunu tepeledi ki o vakit onlardan 
kuvvetli kimse yoktu. Bu gālibiyyeti üzerine müstakill olmuştu. 

 Daha sonra Nayman kabîlesinden Tayang (تيانك) Hân’a galebe çaldı. Çünkü Tayang Hân, 
Cingiz’in kuvveti artmakta olmasını ve Ong Hân’ı öldürdüğünü duyması dolayısıyla Alakuş 
Tigin Ongutı (آالقوش تيكن االونكوتى) ile ittifâk ederek Cingiz’in üstüne yürümüş, müteʻaddid 
müsâdemelerden sonra mağlûbiyyete uğramıştı. Bundan sonra Tangut ve Merkit kabîlelerini 
– ki Naymanlara yardım etmişlerdi - perîşân eyledi. Daha sonra Buyruk Hân Naymanî üstüne 
gidip öldürdü. Bu münâsebetle Kırgız ve Uygur taʼîfeleri kendisine inkıyâd gösterdi. Daha 
sonra Hıta ( اخط ) ve Kara Hıta (قراخطا) ve Çurçet’e (چورچوت) harb açtı. Altan Hân Hıtaî ( آلتان خان

 ile aralarında harben ve sulhen birçok vekāyiʻ geçti. Nihâyet Altan Hân mesmûmen ( خطائ
öldü. Ondan sonra da Tayang Hân Naymanî’nin oğlu Köçlü Hân’ı öldürdü. Bunun üzerine 
artık Türk’ten, Tatar’dan, Moğol’dan, Hoten’dan muhâlefet edebilecek kimse kalmadı. Baʻde-
zâlik Hârizmşâh ile aralarındaki vakʻa hâdis oldu. Cingiz Hân’ın mâ-cerâlarını tedkîk edecek 
olursak kendisinin müdâfaʻa maksadıyla muhârebeye mecbûr olmuş bulunduğunu görürüz. 
Baʻzıları onun vekāyiʻni cihângîrliğe heves ve bütün Türkleri bir sancak altına toplamayı 
arzu etmesine haml ederler. Bu fikir, kendisinden sonradan zuhûr etmiş olabilir. Yoksa 
bidâyetinden böyle bir düşüncesi yoktur. Va’llâhü Subhâne ve aʻlem. 
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izhârını esbâb-ı zâhireden bir şeye ve kulları tarafından zuhûr eyleyecek bir emre 

taʻlîk eylemişti. [22] Bundan dolayı (ان هللا ال يغر ما بقوم حتى يغروا ما با نفسهم) yaʻni “ Bir 

kavme efrâd-ı muzmerrlerini değiştirmedikçe Allah, onlar hakkındaki lutf ve 

keremini tagayyür etmez” ( مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول  و اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا

 yaʻni “ Bir karyenin ihlâkını murâd ettiğimizde o karyenin zenginlerine ( فدمرناها تدميًرا

emir ederiz, orada fisk ü fücûr yaparlar. Binâʼen-aleyh o karye azâba müstehakk olur, 

bizde onu külliyen tedmîr ederiz.” buyurmuştur. 

 Bu kimse târîh-i akvâmı tedkîk edecek olursa munkarız devletlerden her 

birinin indirâsına küfrân-ı niʻmet, irtikâb-ı zulm, fisk ü fücûr, ahkâm-ı şerîʻat 

husûsunda tekâsül, ilâhın taʻzîmini emir eylediği şeʻâʼiri tahkîr, dîni ve milli 

menâsıbı ehli olmayanlara tevcîh gibi hukûk ve emânâtı izâʻa, tebeʻa ahvâlinden 

gaflet misilli birçok sebebler bulunduğunu görür. Bunların en mühimmi ise reʻâyânın 

ahvâlinden gaflet etmek ve halka mezâlimde bulunmaktır, münâzaʻa, şikâk, terk-i 

teʻâvün ve vifâktır. Nîtekim eserde vârid olmuştur ki ( و اذا ظلم المسلمون بعضهم بعًضا فلدولة

 yaʻni “Müslimânların baʻzıları baʻzılarına zulm edecek olursa devlet küffârın ( للكفار

olur”. Kezâ denilmiştir ki ( الملك يدوم بالكفر واليدوم بالظلم ) yaʻni “Hükûmet küfr ile 

devâm eder, fakat zulm ile pây-dâr olmaz”. Kurʼân-ı Kerîm’de ( واعتصموا بحبل هللا جميًعا

 yaʻni “Hep birden habl-i ilâhiye sarılıp müttefikane hareket ediniz [23] ( والتفرقوا

parça parça olmayınız” kezâ ( وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) yaʻni “ Münâzaʻa 

etmeyiniz zaʻîf düşerseniz düşmenlerinizin kalbinde ki mehâbetiniz zâʼil olur” 

buyurulmuştur. 

 Zulmün envâʻı vardır. En şedîdi, en kubhi ve zevâl-i mülke teʼsîr husûsunda 

en serîʻı ehlu’llâha ve ehl-i ilme ihânettir. Nasıl olmaz ki Cenâb-ı Hakk bir hadîs-i 

kudsiyyede ( اوى لى وليًا فقد بارزنى بالمحاربة وفى رواية فقد آذنته بالمحاربة ومن خاربته صرعتهمن ع  ) 

yaʻni “ Benim bir velîme adâvet gösteren bana karşı muhârebeye kalkışmış ve 

mübârizeye çıkmış olur. (Bir rivâyette) Ona iʻlân-ı harb ederim. Muhârebe ettiğimi 

de yere çarparım.” buyurmuştur. 

 Bunları anladıktan sonra bilmiş ola ki Cingiz’in hurûcuna dâir âlimler ve 

müverrihler birçok sebeb beyân etmişlerdir ki baʻzıları zâhirî, baʻzıları mahfîdir. 
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Ben, buna dâir ehl-i kemâl âsârından vâkıf olabildiklerimi muhtasaran zikir 

eyleyeceğim. 

 Ârif Câmî kuddise sirruhu’s-sâmî (Nefehâtü’l-üns)
344

 kitabında ve 

Necmeddîn-i Kübrâ’nın
345

 mürîdi Şeyh Mecdüddîn Bağdâdî’nin terceme-i hâlinde 

derki: 

“Sultân Muhammed Alâeddîn Hârizmşâh’ın vâlidesi Türkan Hâtun (.)
346

 Şeyh 

[24] Mecdüddîn Bağdâdî’nin vaʻzına gelir, bu da erbâb-ı arzdan baʻzılarının hoşuna 

gitmezdi. Tarz-ı âharla Sultân’a arz etmek için fırsat ararlardı. Hârizmşâh 

saltanatının sonlarında işreti iʻtiyâd etmişti. Ser-hoş ve bî-hûş olduğu bir sırada “ 

Vâlideniz İmâm Ebû Hanîfe mezhebine göre nefsini velîsiz Şeyh Mecdüddîn 

Bağdâdî’ye nikâh etti.” dediler. Sultan bunu işitince fenâ hâlde gazaba geldi. “ Bizi 

rüsvây eden o herifi denize atınız” emrini virdi. Şeyh Mecdüddîn’i Ceyhun’a attılar. 

Garîkan şehîd oldu. Rahimehü’llâh. Hâdiseyi Necmeddîn-i Kübrâ kuddise sirruhu 

işitince  (فرذ زند مجدالدين رادر آب اندا خنتد ومرد ) yaʻni “Oğlum Mecdüddîn’i suya attılar 

da öldü, öyle mi ?” diyerek secdeye kapandı, uzun müddet sâcid kaldı, sonra el-

hamdü li’llâh diyerek başını kaldırdı. Meclisinde bulunanlar, secdesinin ve el-hamdü 

li’llâh demesinin sebebini sordular. “Oğlum Mecdüddîn’in diyetini Hakk Subhâne ve 

Teʻâlâ’dan istedim. Bana ihsân buyurdu.” dedi. “Diyeti nedir?” diye sordular. 

“Hârizmşâh’ın mülkî ” cevâbını virdi. 

 Şeyh’in şu ahbârını Hârizmşâh’a yetiştirdiler, neşvesi zamanında ki irâdesini 

de anlattılar. Fevka’l-âde tedhîş etti, Şeyh’in gönlünü nasıl ele alacağını bilemedi. 

Bir tas altûn alıp üstüne kefen ve kılıc koydu. Tası başına alıp züll ve inkisâr ile yalın 

ayak olarak Şeyh’in huzûruna gitti, saff-ı niʻâlde durup “ Hatâʼ ettim. Diyet istersen 

işte altûn, kısâs [25] istersen işte kılıc, işte kefen, işte baş. Bunlardan başkasına 

muktedir değilim ” dedi. Şeyh ise “ Bu, hüküm kadar îcâbıdır. Diyeti bütün 

memlekettir. Arada senin başında, ekâbir ve aʻyânından çoğunun başları da 

gidecektir. Hattâ bizde senin eserini taʻkîb edeceğiz.” ahbârında bulundu. Hârizmşâh 

                                                           
344 Ebü’l-Cennâb Necmedîn-i Kübrâ el-Hârizmî (ö.618/1221) Kübreviye tarikatının 

kurucusudur. 
345 Nefehâtü’l-Üns; İranlı mutasavvıf, şair ve aynı zamanda Nakşibendi şeyhi olan 

Abdurrahman-ı Câmi’nin Farsça kaleme aldığı sûfî tabakat eseridir. 
346 (.) Türkan Hâtun, Hârizmşâh’ın vâlidesi değildi, belki pederinin zevcesi, yaʻni üğey anası idi. 
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hâʼib ve hâsir ve kalbi münkesir olarak döndü. Belânın hulûl edeceğini ve ahvâlinin 

değişeceğini anladı. Çok geçmeden de Cingiz Hân hurûc etti ve olanlar oldu. 

 Kezâ nakil olunur ki Sâhib-i Mesnevî Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin pederi 

Mevlânâ Bahâeddîn Belhî, Hârizmşâh’ın hemşîre-zâdesi idi ve kendisine intisâb ve 

ittibâʻ eylemiş olanlar sayılamayacak derecede çoktu. Erbâb-ı kulûbe karşı ulemâ-ı 

zâhirenin muʻtadı vechile allâme Fahreddîn Râzî de Mevlânâ Bahâeddîn’e hased 

ederdi. Bir gün Hârizmşâh’a “ Siz saltanatın ancak nâmına hâʼiz ve hazîneye muhâfız 

bulunuyorsunuz. Saltanat-ı hakîkî ise Bahâeddîn’de. Eğer o istemiş olsa bir kelime 

ile sizden o nâmıda nezʻ edebilir.” iğvasını etti. 

 Hârizmşâh zâten Mevlânâ Bahâeddîn’den tevehhüm ediyordu. Fahreddîn’in 

sözü ise tevehhümünü arttırdı. Binâʼen-aleyh Mevlânâ Hazretleri “ Saltanatı kabûl ve 

yerimize oturmakla bize lutf etmiş olsalar ” diye haber gönderdi. Mevlânâ Bahâeddîn 

maksadı “ Peki biz gideriz. Lâkin bizim yerimize başkaları gelecekler, Hârizmşâh’ı 

da burada bırakmayacaklar ” dedi. [26] ehli ve ıyâli ve müteʻallikât ve ittibaʻı ile 

Rum’a hicret eyleyerek Konya’da tavattun etti. Konya Hükümdârı Sultân Alâeddîn 

Selçukî kendisine son derece ikrâm ve ihtirâmda bulundu Mevlânâ Celâleddîn-i 

Rûmî Mesnevîsi’nde 

هيچ قومى راخدا رسوا نكرد تادل مرد خدا نامد بدرد  

yaʻni “Bir velînin kalbi müteellim olmayınca Allah hiçbir kavmi rüsvây eylemez ” 

beytiyle buna işâret etmiştir. 

 İşte şu iki vakʻa esbâb-ı hafiyyedendir ki zâhiri sebeblerin mebâdîsi gibidir. 

Esbâb-ı zâhire cümlesinden olmak üzere de Ravzatü’s-safâʼ müʼellifi der ki: 

Hârizmşâh Halîfe-i Abbasî Nâsır-Lidînillâh ile bozuşup muhârebe etti. Hattâ onu halʻ 

eylemeye kalkıştı. Nâsır ise Cingiz Hân’a mektûb gönderip (.)
347

 onu Hârizmşâh’ın 

memleketine taʻarruz için tahrîz etti. Bundan maksadı Hârizmşâh’ın Cingiz ile 

meşgūl ederek kendisiyle uğraşmasına mâniʻ olmaktı. Akıl ve idrâk sâhibleri, bu işin 

vehâmetini söylemek sûretiyle halîfeyi teşebbüsünden vazgeçirmek istedilerse de 

                                                           
347 (.) Müverrihler der ki: Nâsır, bir şahsın başını tırâş ettirmiş, mektûbunu herifin kafaʼ derisine 

iğne dövdürmüş, saçları çıktıktan sonra dervîş kıyâfetinde yollamıştı. Mektûb 
yazdırmayışının sebebi Hârizmşâh’ın eline geçer korkusu idi. 
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hiçbirinin sözünü dinlemedi. Böyle yapmakla [27] kazdığı kuyuya kendide düştü ki 

bi’l-âhire memleketin harâbına ve hilâfetin zürriyetinden inkıtaʻına sebeb oldu.” 

 Ravzatü’s-safâʼda bu fıkradan sonra şöyle bir hikâye nakil ediliyor: “ Üç 

zâhid giderken bir yolun kenârında çürümüş bir takım kemik gördüler, acabâ hangi 

hayvanın kemikleri? diye bir yere toplanmaları için duʻâya başladılar. Birinin 

duʻâsıyla kemikler toplanıp biribirine bitişti, ikincisinin duʻâsıyla et ve deri kaplandı, 

üçüncüsünün duʻâsıyla da kocaman bir arslan olarak davrandı, bunların üstüne 

atlayıp üçünü de paraladı ve yedi.” 

 İşte medeni ve halîfe Nâsır’ın hareketi de böyle olmuştu. Böyle olunca Cingiz 

Hân’a laʻnet okumakta ne mânâʻ vardır? Acabâ müsebbib ve müşevvikler o laʻnete 

müstehakk değil midir? 

 Halîfe Nâsır’ın mektûbu Cingiz Hân’a teʼsîr etmişti, Hârizmşâh’tan saltanatın 

nezʻı husûsunda şeytân da kendisine vesvese virmişti. Lâkin Hârizmşâh ile aralarında 

muʻâhede ve musâlaha bulunduğundan onu nakz etmek istememiş, Halîfe’nin teşvîk-

âmiz mektûbuna da ehemmiyyet virmemişti. Lâkin Gayır Hân’ın gadr vâkıʻî üzerine 

ise değişti. Çünkü o, öyle bir hareket idi ki kendisinde İslâmiyyet değil, cüzʻi 

insâniyyet bulunan bir kimseden sâdır olamazdı. İşte o gadr, esbâb-ı zâhirenin 

ikincisi, belki de hakîkate en yakın olanıdır. 

[28] GAYIR HÂN VE GADR FECÎʻÂI 

 Cingiz Hân uzun müddette ve birçok muhârebe netîcesinde Türkistan 

memâlikini elde etti, oralarda kendisine karşı duracak kimse kalmadı. Binâʼen- aleyh 

artık dinlenmek, vaktini hoşca geçirip eğlenmek, beldeleri taʻmîr, ahâlîyi terfîh 

eylemek, neşr-i adâlet, teʼmîn-i âsâyiş ile sâir taraflardan erbâb-ı ticâret celb etmek 

istedi. Çünkü devâm edegelen muhârebelerden usanmış, her neye mal olursa olsun 

artık silm ve sukûna meyl göstermişti. Husûsiyle Hârizmşâh ile hoş geçinmek 

emelinde idi. Zîra onun memleketi kendisine bilâd-ı sâireden yakın olmakla berâber 

askeri; dağları, taşları tutmuş, heybet ve satveti ise herkesin kalbine dolmuştu. Buna 

zamîmeten Cingiz Hân müslimânları sever, müslimânlığı taʻzîm ederdi. 



 
 

184 

 Bu gibi esbâb dolayısıyla 612 senesinde (Mahmud Yalavac Harezmî) (Ali 

Hace-i Buhârî) ve (Yusuf el-Enzarî) den mürekkeb bir sefâret heyʼetiyle birçok 

hediyyeler gönderdi, Hârizmşâh’tan muʻâhede talebinde bulundu. İki taraf tüccâr ve 

züvvârının müʼtemen olarak gidip gelmesi de mutâlebât cümlesinde idi. Sefâret 

heyʼeti, Hârizmşâh’ın huzûruna çıktı, Cingiz’in talebini anlattı. Mahmud Yalavac’ın 

fesâhât-ı lisâniyye ve mahâret-i siyâsiyyesiyle Hârizmşâh teklîfi kabûl etti. Sefâret 

buna sevinip karşı taraftan nakz edilmedikçe muʻâhede kilemine riʻâyet göstermeyi 

tasmîm eyledi, hattâ bu azm u kasdıyla idi ki Halîfe Nâsır’ın teşvîkine kulak 

virmemişti. 

[29] Üç sene bu hâlde geçti. Bu müddet zarfında iki tarafın tâcirleri de, 

yolcuları da gidip geliyor, şu iyâb ü zihâbdan iki memlekette istifâde ediyordu. 615 

senesinde Cingiz Hân bilâdından bir ticâret kervânı gelmiş, Hârizm diyârında ser-

haddinde ve Siriderya denilen Seyhun Nehri sâhilinde kâʼin Otrar beldesine 

konmuştu. Hârizmşâh’ın orada bir vâlîsi vardı ki evvelce ismi (İnalcık) iken karâbeti 

dolayısıyla Sultân tarafından kendisine Gayır Hân unvânı virilmiş ve isminin 

telaffuzu menʻ edilmişti. 

 Gelen kâfile dört yüz kişi kadar olup birçok mal ve metâʻ getirmişlerdi. 

Gelenlerden biri, yasak olduğunu bilmediği için vâlîye ismiyle hitâb etti. Vâlî bu 

hitâba kızmakla berâber tüccârın malına da konmak istediğinden “ Cingiz Hân 

tarafından tüccâr kıyâfetinde bir takım câsûs gelmiş. Haklarında ne irâde buyurulur?” 

diye Hârizmşâh’a bir arîza takdîm etti. 

 Hârizmşâh o esnâda Irak’ta bulunuyordu. Halîfe Nâsır’ın askerleriyle 

çarpışmış ve gelecek bahârda yine müsâdeme etmek üzere dönmüştü. Gayır Hân’ın 

arîzası üzerine tedbîr ve tefekküre lüzûm görmeksizin tâcirlerin hep birden katline 

emir virdi. Bu müdhiş haber Otrar’a gelince Kardan
348

 halkının cümlesi – yalnız biri 

kaçıp kurtulmak üzere - iʻdâm edildi. [30] Yanlarındaki mal ve metâʻ da bi’t-tabʻ 

Gayır Hân’a kaldı. Kurtulan tâcir, gidip Cingiz Hân’a hâdiseyi anlattı. O da 

Hârizmşâh’a bir memûr yollayıp kısâs icrâ etmek üzere Gayır Hân’ı istedi. Fakat 

Hârizmşâh o memûru da öldürtüp mülkünün zevâl-i sebebini kendi hâzırladı. Cingiz 

                                                           
 كاردان 348
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Hân memûrunun da katl edildiğini işitince fenâʼ hâlde gazaba geldi. Hârizmşâh’ın 

idâme-i sulha imkân bırakmadığını gördü ve gidip onunla muhârebe etmeye azm etti. 

Fakat evvelce yüksek bir dağın tepesine çıkıp başını açtı, yüzünü gözünü topraklara 

sürdü. Kendisinin bu işte maʻzûr ve tebeʻasının intikâmını almaya mecbûr 

bulunduğunu söyleyerek ilâhından nusret diledi. 

 Üç gün süren münâcâtı netîcesinde galebesine dalâlet etmek üzere hâtifi bir 

ses işitti. Ondan sonra dağdan çıkıp askerin hâzırlanmasını emir etti. Harb etmek için 

geleceğini bildirmek üzere Hârizmşâh’a bir memûr da yolladı. Nihâyet aralarında – 

târîh kitaplarının mücmelen ve mufassalan nakil ettikleri- melhame-i azîm vukūʻa 

geldi ki burada onu tafsîli ile şu muhtasar kitabı tatvîl etmek istemiyorum. 

 Tenbîh: Ebü’l-Ferec Malatî’nin rivâyetleri hakkında mütâlaʻa: 

Malatyalı Ebü’l-Ferec ( Muhtasarü’d-düvel) isimli kitabında Cingiz Hân’ın 

dağa çıkıpta üç gün duʻâʼ ettiğini yazdıktan sonra der ki: 

“Üçüncü gice rüʼyâsında bir papas gördü ki siyâhlar giyinmiş eline bir asâ almış 

olduğu hâlde Cingiz’in kapısı önünde durmuş, [31] ( Korkma, dilediğini işle, sen 

teʼyîde mazharsın) müjdesini virmişti. Cingiz Hân havf ve sürûr içinde uyandı, 

menziline gelip rüʼyâsını zevcesine anlattı. Ong Hân’ın kızı bulunan bu kadın  “ 

Gördüğün kıyâfet babama gelipte duʻâʼ eden râhibin kıyâfeti. Sana gelişi de muzaffer 

olacağına işârettir. ” diye taʻbîr etti. 

 Cingiz Hân hizmetinde bulunan Hristiyan Uygurlardan “ Burada bir râhib var 

mıdır?” suʼâlinde bulundu. (Mardenha)(?)
349

yı haber virdiler. Çağırttı. Mardenha 

siyâh kisvesiyle huzûruna gelince ( Rüʼyâmda gördüğümün kıyâfeti böyle idi ama 

şahsı o değil) dedi. Râhib de (Hân Hazretleri ihtimâl ki azizlerimizden birini 

görmüştür.) cevâbını virdi. Cingiz Hân, ondan sonra Hristiyanlığa meyl ve 

Hristiyanlara hüsn-i zann göstermeye, haklarında inʻâm ve ikrâm etmeye başladı.” 

 Yine Ebü’l-Ferec, bu fıkrasından evvel ve Cingiz Hân’ın bidâyetinden bahis 

ederken demiştir ki: 

                                                           
349

 ماردنحا 
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“ Bu sene, (yaʻni 699) ki târîh-i İskenderi’ninde 1514 nici yılıdır. – Moğol Devleti 

başladı. Bu sırada şark Türklerinin başında Ong Hân bulunuyordu. Ong Hân, 

Hristiyan olan Kerayıt kabîlesinden olup ( Melik Yuhanna) tesmiye edilirdi. ” 

 Ebü’l-Ferec iki fasılda söylediği şu sözlerin hepside yalandır. [32] Hem o 

kadar yalandır ki tekzîbe bile değmez. Lâkin kendisi meşhûr, sözü de küçük büyük 

baʻzı kimseler indinde, husûsiyle Hristiyan bulunduğu için Nasârâ tâʼifesi nezdinde 

makbûldür. Nasrânîler, dînlerinin revâcına delâlet edebilecek böyle bir rivâyete pek 

ehemmiyyet virirler, o rivâyetin doğru ve yalan olduğunu tedkîk etmeden sıhhatine 

aldanırlar. O gibileri böyle bir vehim ve hatâya düşmekten kurtarmak için mebhûsün-

anh rivâyetin mâhiyyetine dâir birkaç söz söylemede beis yoktur. Belki de 

taʻassubdan sâlim bulunan hakîkat-ı tâliblerden o sözlerden müstefîd olur. (…?) 

Allahü’l-tevfîk 

Birinci sözün yaʻni Cingiz Hân’ın rüʻyâsında papas gördüğünün yalan olması: 

İnkâr edilemez ki umûr-ı târîhiyye nakilden ibârettir. Aklî yaʻni ihtirâʻi 

olamaz. Şübhe yoktur ki Ebü’l-Ferec’de târîhi başkalarından nakil ve rivâyet 

sûretiyle yazmıştır. Moğollar ile Cingiz Hân’ın ve evlâd ve ahfâdına ahvâline dâir 

yazılmış târîhler ise mücelladât-ı kesîre teşkîl edecek derecededir. Eğer Ebü’l-

Ferec’in dediği doğru olsaydı hiç olmazsa bir ikisinde bundan bahis olunurdu. Öyle 

husûsî târîhlerde mezkûr olmaması rivâyet-i vakâʻnın yalan ve uydurma 

bulunduğunu isbât eder. 

Ong Hân’ın kızı Cingiz’in zevcesi bulunduğuna dâir ikinci sözünün yalan 

olması: 

 Cingiz’in zabt-ı ahvâline iʻtinâʼ eden müverrihler, meşhûr ve muhterem 

olarak beş zevcesi bulunduğunu yazarlar ki [32] onlar arasında Ong Hân’ın kızı 

yoktur (.)
350

 zevcât-ı sâiresine gelince Moğol usulünce onların hiç kadar ve iʻtibârı 

yoktu, belki mevkiʻleri câriyeden aşağı idi ki istimtâʻ için bulundurulurdu. Böyle bir 

                                                           
350 (.) Cingiz’in gencliğinde almış olduğu kadın, Kongırat (قونكرات) kabîlesi reʼsi Daye Sicin’in kızı 

Börte-Fuçin idi ki çocuklarının anası ve baş kadını o idi. Buna eski Türkler indinde (Bay Bice) 
denilirdi. Hâlâ da Kāzaklarda bu taʻbîr vardır. İkincisi Altan Hân Hıtaî ’nin kızı Kencu (كنجو ) 
idi. Üçüncüsü Tayang Hân Naymanî’in karısı Kuysu (كوى سو) (?) dördüncüsü ve beşincisi de 
Tatarlardan birinin Meysülün (?) (ميسولون) ve Yesu (?) (يسو ) nâmındaki kızları idi. ( Şeybanî 
Nâm) ile ( Şeceretü’t-Türk) de bu sûretle zikir edilmiştir. 
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kadına Cingiz’in rüʼyâ nakil etmesi husûsîyle muhârebe gibi mühim bir iş için 

müşâverede bulunması, o kadının da rüʼyâ taʻbîrine kalkışması pek müstebʻaddır. 

 Ebü’l-Ferec’in bu iki yalanı arasında birde tenâkuz vardır ki Ong Hân’ın 

Hristiyan bulunan Uygurlardan olduğunu söylemişken yine Ong’un Nasrânî olan 

Kerayıt kabîlesinden olduğunu nakil eylemiştir. 

 Fi’l-vâkiʻ Ong Kerayıt kabîlesinden idi ve onların hükümdârı bulunuyordu, 

bu doğrudur. Lâkin Kerayıtların Hristiyan oldukları kizb-i mahzdır, aslı ve esâsı 

yoktur, Nasârâ muhterʻâtındandır. Doğrusu oralardaki Moğol ve Tatar kabâʼili o 

vakitlerde hiçbir dîn ile mütedeyyin değildi, husûsîyle tanassur etmemişti. Çünkü 

Hristiyan bilâdıyla hem-hudûd ve Hristiyanlarla muhtelıt olmadıklarından 

Nasrâniyyeti bilmezlerdi. 

[33] Bu yalancı deccâllerin sözüne aldanan baʻzı İslâm müverrihleri de 

Nasrâniyyetin intişârına kâʼil oldular. Papasların en büyük maʻrifeti, Hristiyanlığın 

tervîci ve ecdâdınız Hristiyandı diye avâmm-ı nâsı avlamak için neşr-i ebâtîlden 

ibâret olduğunu bilemediler. Eğer Nasrâniyyet, onların iddiâsı gibi Türkler arasında 

intişâr etmiş olaydı – aşağıda geleceği vechile – Tatarların ibtidâʼ-i zuhûrunda 

Papa’nın göndermiş olduğu müteʻaddid heyʼetleri üzerine münteşir olurdu. Hâlbûki o 

heyʼetlerin bir iş görebildiklerini hiçbir müverrih yazmamıştır. 

Müslimânlığa gelince: Onu ve müslimânları bilirler ve haklarında taʻzîm 

gösterirlerdi. Cingiz’in bilâdında ve tebeʻası arasında birçok müslimân olduğu gibi 

Otrar da mazlûmen katl edilen tüccârın hepside müslimân idi. 

O vakit Moğol ve Tatarları müslimânlığa delâlet ve îmâna irşâd eyleyecek 

kimseler olupta mehâsin-i İslâmı kavlen ve fiʻlen göstermiş olsalardı hepsi birden 

müslimân olurlardı. Onların bir müddet küfürde pây-dâr olmaları, kendilerine tarîk-ı 

hakka irşâd eyleyecek, mezâyâ-yı İslâmı bi’l-fiʻl izhârıyla dîn-i mübîne celb 

eyleyecek adam bulunmamasından idi. 

Müslimânlığın izhâr-ı mehâsini şöyle dursun, Hârizmşâh’ın gaddârâne 

muʻâmelesi gibi müslimânların rüesâsından kendilerini İslâm’dan tenfîr eyleyecek 

hâller sudûr eylediğini görüyorlardı. 
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El-ân meşhûr olduğu vechile mağlûb olanlar her hâl ü kârda gāliblerini taklîd 

eyledikleri hâlde Moğollar ve Tatarlar bilâd-ı İslâmi gālibâne istilâʼ ettikten sonra 

müslimân olmuşlardı. [34] Çünkü: Mâniʻ zâʼil olduğu için müslimânlarla yakından 

temass etmişler ve İslâm’ın mehâsin ve mezâyâsını reʼyü’d-dîn görüp anlamışlardı. 

İnşâʼallâh aşağıda beyân edileceği üzere Cingiz Hân’ın îmânında ihtilâf 

edilmiştir. Fakat gerek kendisinin, gerek evlâdının ve ahfâdının müslimânlara 

muhabbet gösterdikleri, onları milel-i sâire erbâbına takdîm ve tercîh eyledikleri 

şübheden âzâdedir. Binâʼen-aleyh Ebü’l-Ferec’in “ Bundan sonra Hristiyanlara meyl 

gösterdi ” demesi kizb-i sarîh ve masnûʻ-ı fazîhadır. 

Ong Hân için “ Melik Yuhanna tesmiye olunurdu ” demesi de son derece 

taʻaccübe şâyândır. Çünkü bu (Melik Yuhanna) Avrupa Hristiyanlarının muhterʻât-ı 

acîbesinden olmakla berâber ona dâir tasnîʻ ve nakil edilen efsâneler muhtelif yek-

diğerini nakîzdır. 

Papasların baʻzısı Melik Yuhanna’yı baʻzen Moğolistan’da, baʻzısı 

Hindistan’da yaşatır, baʻzısı da Habeşistan’da hükümdâr yapar. Kezâ baʻzıları onu 

Cingiz ile, baʻzıları da Cingiz’in evlâd ve ahfâdı ile muʻâsır gösterirler. Bundan 

dolayı da milel-i sâire erbâbından evvel kendi milletdaşlarından olupta kelisanın 

boyunduruğundan yakalarını kurtarmış ve hakâyıkın keşfine harf-ı nazar eylemiş 

bulunanlara karşı mashara olurlar. 

Bunlara dâir maʻlûmât almak isteyenler (Malte- Brunn) ın yazıp da Rifâʼa 

Beg’in terceme eylemiş olduğu coğrafya kitabına mürâcaʻat buyursunlar. 

Gelelim Cingiz’in beyân-ı ahvâline: 

Hârizmşâh’ın memâlikini istilâʼ ve yedi sene zarfında yaptıklarını icrâ 

ettikten sonra: [35] Yurduna dönmeyi tasmîm eyledi. Buhara’dan geçerken (Sadr-ı 

cihân)a yaʻni Kâdı’l-kudât ve Şeyhü’l-İslâm bulunan zâta “ Bana şerîʻatınızı iyi bilen 

bir iki kişi yolla ” diye haber gönderdi. Sadr-ı cihân’da (Kâdı Eşref) ile berâber bir 

vâʻiz yolladı. Cingiz Hân bunlara müslimânlığın hakîkatini sordu. Kelime-i şehâdet 

ile, namâzı, orucu, zekâtı ve haccı anlattılar. Dördünü tahsîn etti. Haccın Beytü’llâh’ı 

ziyâret demek olduğu söylenince “ Bütün dünyâ Beytü’llâh’tır. Beyt-i ilâhî yalnız bir 
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yere muhtass olamaz. Anlaşılan Hicaz, çöl ve çorak olduğu için oralara gidipte 

ahâlisinin fukarâsına tasadduk eylesinler diye Allah zenginlerden haccı lütfen emir 

etmiş ” dedi. 

Kâdı ile vâʻiz Buhara’ya avdet edince Kâdı Sadr-ı cihân’a Cingiz’in İslâm ile 

müşerref olduğunu söyledi, vâʻiz ise erkân-ı İslâm’dan biri olan haccı inkâr etti, diye 

küfrüne hüküm eyledi(.)
351

 Şu hikâye sahîh olduğu takdîrde Cingiz’in îmânından 

şübhe edilemez. Çünkü haccı inkâr etmemiş, anlayışına göre farziyet ve teşrîʻınde ki 

hikmeti söylemek istemiştir. Bu ise inkâr değildir. Allah kullarının serâirini 

herkesten iyi bilir. 

[36] Moğollar ve Tatarlar o vakit hiçbir dîn ile mütedeyyin değildiler. Böyle 

oldukları hâlde putlara da tapmazlardı. İlâhı bir bilirler ve ona takarrub husûsunda bir 

takım zunûn ve evhâma tabiʻ olurlardı. Bu vehmiyyâtın baʻzıları hâlâ Kāzaklar 

arasında bâkîdir. Baʻzı târîhlerde onların güneşe, yıldızlara, husûsiyle putlara 

tapındıklarının yazılmış olması doğru değildir. Zîra Türklerin idrâkı, el ile yapılmış 

birşeye ibâdet etmekten müteʻâlidir. Hattâ bundan dolayı haklarında “ Onlarda fikr-i 

tevhîd bulunması yurdlarının tabîʻatı îcâbıdır.” denilmiştir. (.)
352

 

[37] Cingiz Hân’ın istilâsı esnâsında ne kadar askeri bulunduğunda ihtilâf 

edilmiştir. Tezyîd ve taklîl husûsunda ifrât edenler vardır. En doğrusu o vakit hiçbir 

devlette bulunmayacak derecede muntazım, şecîʻ, müdebbir, muharrib zâbitân 

idâresinde olmak üzere yüz bin neferden az değildi. El-hâsıl zafer zahrî esbâbının 

hepsi de Cingiz ordusunda mevcûd idi. Cingiz Hân yurduna dönerken Buhara’da 

                                                           
351 (.) Mervî derki: Cingiz Hân avdetinde Buhara’ya uğrayıp kendisine usûl-i dîn-i İslâm’ı takrîr 

ve beyân için bir adam istemekle Kâdı Şerafeddîn ile bir vâʻiz gönderilmiş. Varıp ve Cingiz 
huzûruna girip Kelime-i şehâdet ile salât ve savm ve zekât ve haccı takrîriyle vekillerinden 
cümlesini istihsân edip ancak hac husûsunda tereddüd ve teʼemmül ile “ Zâhir, Mekke-i 
Mükerreme’de zirâʻât ve felâhat olmadığından ahâlisi, giden huccâctan malzeme tedârük için 
Cenâb-ı Hakk, onu teşrîʻ kılmış ola ” diye aklen tevcîh etmiş. Onlar dışarı çıktıklarında Kâdı 
Şerafeddîn onun İslâmı’na hüküm etmiş, lâkin vâʻiz efendi ona kâʼil olmamış. Kısâs-ı Enbiyâʼ - 
Cevdet Paşa (Mütercim) 

352 (.) Birinci maksadda “ Türklerin dîni ve maʻârifi ” faslında şu satırlar yazılmıştı. Amerikalı 
Draper der ki: “Vahdet ve kesret iʻtikâdı, tabîʻat-ı arz muktezayâtındandır. Arablar ile 
Suriyeliler gibi dağlar, tepeler, vâdîler ve boğazlar arasında sâkin olanlar kesrete ve 
taʻaddud-ı ilâha meyl etmişlerdir. Türkler ve Hindliler misilli çöllerde ve ovalarda 
oturanlarda vahdet iʻtikâdına mâʼildir.” 

 Şu sözün bu asır feylesoflarının küfriyâtından olduğuna dâir şek yoktur. Maʻa-mâ-fih sıhhati 
ve nefsü’l-emre mutâbakatı da şübheden âzâdedir. Hatâʼ, yalnız mesʼelenin taʻlîlindedir. 
(Mütercim) 
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Sadr-ı cihân’a “ Hârizmşâh, ulemâdan da vergi alır mı idi ? ” diye sormuş ve evet 

cevâbını alınca “ Bu muʻâmele üzerine nasıl nusret ve zafer umardı. Çünkü nusret, 

duʻâya mevkûftur. Duʻâʼ ise neşât ve ferağ kalb ile olur, bunlar ise ihsân ve inʻâm ile 

husûle gelir ” demiş, sonra da ulemâdan ve talebe-i ulûmdan vergi alınmamasını emir 

ederek onlarda duʻâʼ eylemiş ve memleketine dönmüştü. 

Vatan-ı asliyesine varınca, evlâdını, kārdeşlerini, akrabâsını, erkân-ı devleti, 

ayân-ı memleketi toplamış, onlara birçok vesâyâ da bulunmuş, ittihâd ve ittifâkı 

tavsiye ve şikâk ü nifâktan, husûsiyle (Yasa) yâhud (Yasak) nâmıyla tedvîn eylediği 

kânûna muhâlefetten tahzîr eylemiş, ok kubûrundan çıkarıp uzattığı bir okun 

kırılmasını emir etmiş, ok kırılınca bir, iki, üç dört dâne virmiş, onlarda kırılınca bir 

avuç ok uzatmış, onların mecmûʻı kırılamayınca da tek okları infirâda, avuç 

dolusunu ittifâka teşbîh eyleyerek “ Toplu bulunursanız düşmen sizi kıramaz, siz ona 

galebe çalarsınız ” demiş, menâsıb ve vazaîfinde ancak ehl-i erbâbına virmesini 

fevkaden (?) tenbîh etmişti. 

[38] Cingiz’in zevceleriyle câriyelerinden erkek ve kız olmak üzere birçok 

çocuğu doğmuş, hattâ rivâyete göre adedleri kırka bâliğ olmuştur. Lâkin zevcelerinin 

ilki olupta Moğol âdâtınca (Bay Bice) yaʻni sâhibetü’l-beyt denilen (Börte-Fuçin) 

den tevellüd eylemiş dört oğlu vardı. Bunlar Bay Bice’den doğdukları için yine 

Moğol âdâtınca babalarına vâris olabilirlerdi. Bu âdet baʻzı Kāzak kabâʼilinde el-ân 

câridir. 

Cingiz’in Bay Bice’den doğan dört oğlunun en büyüğü – Arabların Tuşi, 

yâhud Duşi dedikleri- (Cuci). Diğerlerininde yaşları sırasıyla (Çağatay) (Tuli)
353

 

(Oktay) idi. 

Bunlardan Cuci Hân’a: Bütün Deşt-i Kıpçağı, Dağıstan’ı, Hârizm’i, Bulgar, 

Saksın
354

, Rus iklîmlerini müntehâ-yı umrâna ve Bahr-ı Muhît garbî sâhiline kadar, 

Çağatay Hân’a: Uygur bilâdıyla Türkistan’ı ve bütün Mâverâü’n-nehr’i, 

Mengü Kāan ve Hülâgû’nun babası olan Tuli Hân’a: Horasan’ı, Irak ile 

Diyarbekir’den istilâʼ edeceği ve atının ayağı basacağı yerleri, 
                                                           
 تولى 353
 سقسين 354



 
 

191 

Oktay’a da: Kendi asıl ülkesiyle Hoten’i ve Çin iklîmini şarktaki müntehâ-yı 

umrâna kadar virmiş, bunu hepsi üzerine (Kāan) nasb ederek velî-ahdı kılmıştı. 

(Kāan) Melikü’l-mülûk maʻnâsınadır ki Moğollara göre Kāan, müslimânların 

[39] halîfesi mevkiʻindedir. Onun dûnunda ( Kān) vardır ki ( Hân) dandır. Baʻzıları 

demiştir ki Kāan Hâkân’ın, yâhud Hâkân Kāan’ın muharrefidir ki Kān ve Hân 

lafızları da böyledir. 

 Cingiz Hân, Oktay Kāan nasb ile diğerlerinin ona ve ondan sonra Kāan 

olacağa itâʻat gösterilmesi ve Kāan’a mutîʻ olmayan ile yasaya tabiʻ oluncaya harb 

edilmesi lüzûmunu emir ve tavsiye eylemişti. 

 Bu tavsiye Oktay Kāan ile Mengü Kāan zamanlarında merʻî bulundu. Kubilay 

Kāan devrinde ise Berke Hân ona muhâlefet etti (1)
355

 ve Cingiz’in yasasına 

ehemmiyyet virmedi. Sonra halefleri de ona tabiʻ oldular. Çünkü îmân ile teşerrüf 

etmişlerdi. Daha sonra bütün şuʻûb ve kabâʼil îmâna gelerek yasaya muhâlefet 

umûmîleşti. 

 Cingiz Hân 624 Ramazân’ın beşinci gicesi öldü ki o sene Türklerin hisâbına 

göre yine domuz yılı idi. 73 sene yaşamış, 20 yılda müstekillen saltanat sürmüştü. 

[40] OKTAY KĀAN 

Cingiz’in mevtinden iʻtibâran iki sene geçince kārdeşleri, oğulları, memleket 

aʻyânı, ordu ümerâsı Kārakurum’da toplandılar, vasiyyeti mûcibince Oktay Kāan’ı 

Kāanlık tahtına geçirdiler. 643 senesine kadar icrâ-yı saltanat ve o sene vefât etti. 

Âdil, şecîʻ, müslimân muhibbi bir hükümdâr idi. Babası, dedeleri gibi bir dîn ile 

mütedeyyin değildi. Taʻdâd-ı mehâsini yolunda Mîrhând Ravzatü’s-safâʼda sözü 

uzatmış ise de onların burada zikrine lüzûm görmedik. 

Oktay Kāan ile Mengü Kāan ve Kubilay Kāan gibi Cingiz zâdelerin 

saltanatları esnâsında Çin memâlikinde müslimânlık intişâr eyledi. Pekin ile 

dâhilindeki baʻzı cevâmiʻ o sıralarda inşâʼ edilmiş, Çin kıtʻası da 769 târîhine kadar 

Cingiz’in elinde kalmıştır. 

                                                           
355 (1) Daha evvel Güyük Kāan ile Batu Hân arasında bir muhârebe olmuş ise de muhâlefet 

Güyük Kāan tarafından başlamıştı. 
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GÜYÜK
356

 KĀAN 

Babası Oktay Kāan’ın vasiyyeti mûcibince bir sene sonra, yaʻni 770 târîhinde 

Kāanlık serîrine oturdu. Vezîri Gadak Hân’ın delâletiyle Hristiyan oldu. Fakat 

cülûsundan bir sene sonra vefât etti. Amcası Cuci Hân’ın oğlu [41] Batu Hân ile 

aralarındaki vâkıʻa, inşâʼallâh Batu Hân’ın tercemesinde zikir edilecektir. Güyük 

Hân’ın ölmesiyle Kāanlık Oktay neslinden Tuli Hân sülâlesine intikâl eyledi. Mürûr-

ı zaman ile Mâverâü’n-nehr Hükûmeti de Çağatay Hân zürriyetinden Oktay Kāan 

evlâdına geçti ve onlarda tedâvül etti. Sonuncuları Sultân Mahmud Hân bin 

Surgatmış Hân idi ki 805 senesindeki Ankara melhamesinde Yıldırım Sultân 

Bayezid’i esîr almış, kendisi de o sene orada vefât eylemişti. Timur tarafından katl 

ettirildiği de söylenir. Bunlardan ilk evvel kimin müslimân olduğunu öğrenemedim. 

Ancak şurası maʻlûmdur ki Kaydu bin Kaşin bin Oktay müslimânları çok severdi. 

Hattâ onun vâsıtasıyla Berke Hân, Mısır Hükümdârı Melikü’z-zâhir Baybars vesâir  

mülûk-ı memâlik ile muhâbereye başlamış, vefâtına kadar da mürâselâta inkıtaʻ 

virmemişti. 

Kaydu Hân, Berke Hân’ın Hülâgû ile ve haleflerinin Hülâgû zâdeleri ile olan 

muhârebelerinde Saray Hükümdârlarının görür gözü, tutar eli mesâbesinde idi. 

Ravzatü’s-safâʼda deniliyor ki: 

Kaydu ulemâyı sever, hukemâʼ ile mübâhase ederdi. Kumız ve şarâb içmezdi. 

Gāyet zekî dirâyetli idi. Sabâhları tulû-ı fecirden evvel kalkardı, murâkebe eder gibi 

diz üstüne oturup boynunu bir tarafa eğer bir müddet o hâlde kalırdı. Meclisine 

devâm eyleyen [42] Mevlânâ Zeyneddîn şu rubâʻîyi ona isnâd eder: 

محبوب و مقربان دركاه يكيست اندرره حق كه بنده شاه يكيست     

357
  بت خانه شك ام دوش پتى راديده ام   انكشت بر آوردكه هللا يكيست  

 Bu söz, havâss-ı İslâm’a yakışacak bir kelâmdır. İnşâʼallâh kâʼilide 

müslimândır. 

                                                           
 كيوك 356
357 Tahirü’l-Mevlevî Farsça beytin açıklmasını yapar. Ana metin içinde yazılmış olan bu 

açıklamayı dipnotta belirttik. Me’âli: Allah yolunda kul da, şâh da müsâvîdir, der-gâh-ı ilâhiye 
mukarreb ve oraca mahbûb olanlar birdir. Dün gice büt-hâneye gittim. Putlardan birini 
gördüm ki parmağını kaldırıp Allah birdir dedi. (Mütercim) 
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ÇAĞATAY HÂN  

 Cingiz’in ikinci oğlu olup babasının vasiyyeti mûcibince Mâverâü’n-nehr’de 

Hânlık mesnedine oturmuştu. Yasa ahkâmına riʻâyet husûsunda Cingiz oğullarının 

en müteʻassıbı bu idi. Zürriyetinden 18 kişi Mâverâü’n-nehr’de Hânlık etmişti. En 

sonları Kabul Kāan idi ki Emîr Hüseyin bin Emîr Kazgan tarafından saltanata 

getirilmiş, 760 târîhinde Timurlenk
358

 tarafından Emîr Hüseyin ile katl edilmiş, 

Mâverâü’n-nehr hükûmetide - zikir olunduğu vechile- (Surgatmış)a virilmişti. 

Çağatay evlâdından birçoğu Hoten ve Kâşgar cihetlerinde ve Moğol Hânları 

unvânıyla hükûmet eylemişlerdir ki nesilleri zamanımıza kadar gelmiştir, hattâ zann 

ederim ki oralarda zürriyetleri mevcûddur. Mâverâü’n-nehr ahâlîsi Çağatay Hân’a 

nisbet edilerek kendilerine Çağatay denilmiş ve bu nisbet hâl-i hâzıra kadar devâm 

ede gelmiştir. 

[43] Çağatay evlâdından ilk müslimân olan (Mübârek Şâh bin Kara Hülâgû 

bin Muturgan bin Çağatay) idi. Onlardan sonra da (Barak) Hân ihtidâʼ etmişti. Lâkin 

bunlarla berâber Çağatay zâdelerin hepsi İslâm’a girmedi. (Tarmaşirin) Hân 

müslimân olunca Mâverâü’n-nehr’deki Moğol ve Tatarların hiçbiri şirk üzerine 

kalmadı. 

Tarmaşirin Hân, sekizinci asrın evâʼilinde idi. İbn Battûta, rihlesinde 

müşârun-ileyh ile görüşüp kunuştuğunu ve garâʼib ahvâline dâir işittiklerini yazar. 

Sonra (Tuğluk Temur)
359

 Hân müslimân olunca onunla berâber 160.000 Moğol 

İslâm’a geldi. 

TULİ HÂN BİN CiNGİZ HÂN 

Cingiz Hân’ın üçüncü oğludur ki babası ona, Irak, Fâris, Horasan ve 

havâlîsini tahsîs eylemiş, lâkin oralarda hükûmet edemeden evvel ölmüş, sonra 

zürriyetinden 9 kişi teseltane etmişti. 

Bunların ilki Hülâgû dır ki Bağdat’ın tahrîbi, orada vesâir İslâm 

memleketlerinde katl-i âmm icrâsı gibi birçok şenâʻat icrâsından sonra 663 Rebîü’l-

evvel’inde kâfir ve zındık olarak helâk olmuştu. Sonuncuları da Ebû Saîd Hân 
                                                           
 تيمورلك 358
 توغلوك تيمر 359
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aleyhü’r-rahmet idi ki 736 târîhinde vefât etmiş, onun irtihâliyle Irak’ta Tuli Hân 

silsilesi münkatıʻ olmuş, lâkin Çin’de 967 târîhine kadar devâm eylemişti. Tuli 

sülâlesinden ilk müslimân olan (Neküdar Oğlan bin Hülâgû)
360

 idi. 

[44] Neküdar’in sebeb-i İslâm’ı: 

Seyyid Ahmed Rifâʻî Hazretlerine nisbetle Ahmediyye denilen Rifâʻîlere 

(Şeyh Ebû Yaʻkûb) ve (Derbenli Mahmud Hâce) vesâire Hülîgû’ya karşı ateşe 

girmek, zehir ve erimiş bakır içmek gibi kerâmetler göstermiş (1)
361

 bunun üzerine 

Hülâgû müslimân olmamakla berâber müslimânlar hakkındaki şiddetini tahfîf 

eylemiş, oğlunun terbiyesini o meşâyiha bırakmıştı. 

Neküdar onların terbiyesiyle ihtidâʼ ederek (Ahmed) nâmını aldısa da 

hükûmete geçtikten sonra kendisini öldürdüler. Lâkin (Mahmud Gāzan Hân) 

hükümdâr olunca maʻiyyetindekiler ister istemez İslâm’a girdiler. 

Mahmud’un İslâm’ı, Hacı Nevruz Beg’in delâletiyle (Firuzkuh) da 694 

Şaʻban’ında (Şeyh İbrâhim el-Hammûye) nin huzûrunda vâkiʻ olmuş, onunla berâber 

ordusunu teşkil eyleyen 80.000 nefer ve bi’l-âhirede 400.000 kadar ahâlî ihtidâʼ 

etmişti. 

Mahmud Gāzan’ın mekârim ve menâkıbı târîh kitaplarında mezkûr ve 

meşhûrdur. Hazret-i Ali Kerimü’llâh veche Efendimizi mükerreren rüʼyâsında 

gördüğü, Mevlânâ Habbetü’llâh Türkistanî ile ulûm-ı Arabî’de mübâhese ve 

ekseriyyâ galebeylediği, zamanında memleketinde birçok ulemâ ve urefâ olup onlara 

ikrâm ve ihtirâm ettiği mervîdir. 

[45] CUCİ HÂN BİN CİNGİZ HÂN 

 Bunun oğulları ahvâlini tafsîlen zikir edeceğiz. Çünkü beyân-ı sadedinde 

bulunduğumuz Bulgār, Kāzan, Kırım vesâir memâlikte Hânlık etmiştir. 

 Cuci Hân – ki Arab târîhinde Duşi ve Tuşi diye mezkûrdur – Cingiz’in en 

büyük oğlu idi. Pederi tarafından av vazîfesine taʻyin edilmişti ki vazîfe Moğollar 

indinde hidemât-ı mülûkun en şereflisi add olunurdu. 

                                                           
 نكودار اغالن بن هالكو 360
361 (1) Beyzâvî’den naklen Karamânî târîhinde muharrerdir. 
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 Yukarıda söylenilmişti ki Cingiz Hân Bulgār, Rus, Çerkes, Hârezm, Kıpçak 

bilâdıyla bunların havâlîsini tahsîs eylemişti. Kārdeşleri Çağatay ve Oktay ile araları 

açık bulunduğundan 617 târîhinde Hârezm istilâʼ edilince babasının emriyle, yâhud 

kendiliğinden Kıpçak taraflarına çekilmiş, harb ve nehb, katl ve selb gibi işleri terk 

ile maʻiyyetindekilerle berâber sayd ü şikâre vaktini hasr eylemişti. Lâkin bu melâhî 

esnâsında civâr memleketlerden baʻzıları sulhan, baʻzılarını da harben zabt etmekten 

geri durmamıştı. 

 O sıralarda Rus küberâsıyla hukkâmın birer birer kendisine mürâcaʻat ederek 

memleketlerinin istilâsına teşvîk eyledikleri, bidâyeten bu teşvîki merk ve hîleye 

haml eden Cuci’nin sonra Rusların hırs ve nifâk sevkiyle vukūʻa gelen teşvîklerine 

tebeʻan Rus bilâdına hücûm ettiği rivâyetlerinin aslı ve esâsı yoktur. Tatarların satvet 

ve şevketini düşürmek, onları Rusların nifâkından istifâde etmiş gibi göstermek için 

uydurulmuş bir yalandır. [46] Cingiz Hân yurduna döndüğü sırada avdetini Cuci’ye 

bildirmiş ve huzûruna gelmesini emir etmişti. 

 Cuci askeriyle birlikte sürgün avı yapmış, birçok şikâr elde etmekle berâber 

deştte bulunan tuhaf ve tarâifden hediyyeler götürmüştü ki takdimleri miyânında 

muhtelif tonlu bin et vardı. Bu hediyyeler ile teveccühünü kārdeşlerinde muhabbetini 

kāzandı. Cingiz onun hakkında şefkat âsârı ibrâz eyledi. Ve birçok nasîhattan sonra – 

hükümrân olduğu memlekete- iʻâde etti. Cuci’nin babasıyla olan mâ-cerâsı başka 

sûretle de nakil edilmiştir. O nakle iʻtibârımız olmadığı gibi zikrinden de fâʻide 

göremediğimiz için ibrâzından sarf-ı nazar eyledik. 

 Cuci, Kıpçağa avdetine müteʻâkib vefât eyledi ki ölümü 624 senesiydi ve 

babasından altı ay evvel idi. Nisbeten(?) âdil ve merhametli olup yemek, içmek, 

giyinmek husûsunda tekellüfü sevmezdi. Her şeyde sâdelikten hoşlanırdı. Babası ve 

ecdâdı gibi dîn ile mukayyed değildi. (Orda) (Batu) (Şuban) (2)
362

 (Berke) 

(Cimtay)(?)
363

 (Berkecartu)(?)
364

 (Kaytemur)(?)
365

 isimli yedi oğlu vardı. (*)
366

 (Cuci 

                                                           
362 (2) Şuban (Şiban), evlâdı da ona nisbetle Şeybâniyye unvânıyla şöhret almıştır. Nîtekim 

Özbeklerde - âtîyede zikir edilecek- Özbek Hân’a mensûbiyyetle iştihâr etmişlerdi ki bu 
nisbet ve şöhretleri Mâverâü’n-nehr’de hâlâ bâkîdir. 

 جمتاى 363
 بركجارتو 364
 قايتمر 365
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Ulusu) denilen memleketi, uzun müddet vesâir Cingiz oğulları hilâfına olarak evlâdı 

elinde kaldı. Hükûmetleri Kāzak bilâdında 1265 ve Kırım’da 1298 târîhine kadar 

sürdü. [47] Sonra bunlardan baʻzıları Mâverâü’n-nehr’de hükûmet ve oraları 

Timurlenk evlâdı elinden nezʻ ettiler, birçok âsâr-ı celîle ve hayrât-ı nâfiʻa vücûda 

getirdiler. Hepsinin ahvâline dâir tafsîlât virmek için başlı başına bir kitap yazmak 

lâzım gelir. Binâʼen-aleyh şu eserin hâtimesinde icmâlen zikirleriyle iktifâʼ ettik. 

Bu şuʻbeden, yaʻni Cuci Hân oğullarından, hattâ bütün Cingiz zâdelerden en 

evvel müslimân olan (Berke) Hân’dır ki inşâʼallâh terceme-i hâlinde tafsîlât 

virilecektir. 

BATU HÂN BİN CUCİ HÂN 

 624 târîhinde Cuci ölünce Cingiz adam gönderip Cuci oğullarından Orda ile 

Batu’yu çağırttı. Gelip huzûruna çıkdıklarında da kendilerini taʻziye ve teselli etti. 

Sonra Batu’ya gök renkli, Orda’ya ak renkli bir har-gâh virdi (1)
367

 onlar bu har-gâha 

(Orda) derlerdi. Onun için Batu’nun nesline (Gök Orda) Orda’nın sülâlesine (Ak 

Orda) mecmûʻına da (Altûn Orda) denildi. (.)
368

 

[48] Cingiz Hân, Cuci’nin yerine ikinci oğlu Batu Hân’ı Deşt-i Kıpçak 

Hânlığına münâsib gördü. Çünkü o kārdeşinden daha müstaʻidd ve kâbiliyyetli idi. 

Binâʼen-aleyh ona (Sayın Hân) yaʻni ( Melikü’l-mecîd) birâderine de ( Akın Hân) 

yaʻni (Melikü’l-muğîr) lakabını virdi. Sonra kārdeşi ( Ötüçin)(?)
369

 ile Cuci 

oğullarını memleketlerine gönderdi. Batu’nun babası makâmına oturtulmasını, 

müteveffâ Cuci’nin âhir ömründe niyyet etmiş olduğu Rus seferinin icrâsını emir etti: 

                                                                                                                                                                     
366 (*)İbn Haldûn der ki: “ Tatar, Hârizmşâh’ın kızlarını esîr alınca onlardan biriyle Duşi Hân bin 

Cingiz Hân tezevvüc etmişti.” Târîhinin diğer bir yerinde de derki: “Celâleddîn Hârizmşâh, 
Duşi Hân’ın zevcesi ve çocuğunun anası olan hemşîresinden mektûb alırdı. 

367 (1) Orda kelimesinin hakîkî maʻnâsı budur. Sonra sultânın, yâhud nâibinin har-gâhı ile 
bulunduğu muʻaskere (Orda) dendi, daha sonrada maʻnâsı tevsîʻ edilerek bütün asker 
ictimâʻ-gâhına taʻbîr edilir. Arablardan baʻzıları bundan tahrîf ederek (urza) ve (orta) şekline 
koydular. Orda mukâbilinde beyt-i sagîre de (otağ) ve (otak) ıtlâk olundu, sonra (ota) 
şeklinde tahfîf edildi ki el-ân Türkler beyninde müstaʻmeldir. Arablarca (uza) diye telaffuz 
olunur. 

368 (2) Har-gâh: Der-gâh vezninde umûmen yol ve vâsiʻ mahal ve husûsan büyük çadırdır. 
Mukaddem kara eve denir idi ki ekrâd ve urbân begleri ve müteʻayyinleri kurarlar ve 
Türkman’ın keçeden evi idi. Sonra pâdişâh ve vezîrinin otaklarına ıtlâk olundu. Burhânı-ı 
Kātıʻ Tercemesi 

 اوتچيكن 369
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Batu Hân Kıpçak tahtına geçince esbâb-ı seferi ihzâra başladı. Fakat bununla 

meşgūl olduğu sırada Cingiz’in vefâtı gelmekle ondan muvakketen vazgeçti. 

Taʻziyet vesâire için Cingiz’in bilâdına azm etti. Giderken küçük kārdeşi (Tokay 

Timur) u vekîl bırakmıştı. Sâir kārdeşlerini birlikte götürdüğü mervî ise de doğru 

değildir. Bu seferinde yalnız gitmiş, yâhud kārdeşlerinden bir ikisini götürmüştür. 

Beş kārdeşiyle berâber gidişi iki sene sonradır ki 627 târîhinde (Oktay Kāan) ın iclâsı 

için toplanan (Kurultay) da bulunmak içindi ve kārdeşlerinin cümlesini götürmüştü. 

İclâs merâsimi icrâ edildikten, eğlence ve meserret günleri geçtikten sonra 

hep birden Hoten ve Çin üzerine yürüdüler. Çünkü Cingiz’in ölümüne müteʻâkib 

oralardaki mülûkun baʻzıları isyân etmişlerdi.[49] Bu seferden gālibâne avdet 

edilince Oktay Kāan, kārdeşi Cuci’nin Rus ve Macar bilâdıyla havâlîsi için tasavvur 

eylemiş olduğu seferi icrâ etmek istedi. Batu Hân’ın maʻiyyetine otuz bin asker virdi. 

Üç yüz bin kişi terfîk eylediği söylenilse de şübhesiz mübâlağadır. Çünkü o 

vakitlerde bu kadar adamın iʻâşesi masârifine tahammül edilebilmesini akıl kabûl 

etmez. 

Oktay Kāan, oğlu Güyük Kāan’ı, Tuli Hân’ın oğlu Mengü Kāan’ı, Çağatay 

Hân’ın oğlu Baydar’ı da Batu ile berâber yolladı. Ordu ve hânzâdeler Batu’nun 

memleketine gelipte ziyâfet ve ikrâm müddeti geçtikten sonra Batu Hân kendi 

ordusunun da hâzırlanmasını emir etti. İstihzârât tamâm olunca evvelâ deşt-i 

bilâddan teshîr edilmemiş olanlardan başladı. Ve tamâmiyle Deşt-i Kıpçağı istilâʼ 

eyledi ki 633 târîhinde idi. 

Bundan sonra Bulgār hudûduna doğru ilerledi. Ural Dağları’ndan Cayık 

Nehri’nin menbaʻlarına yaklaşınca (Saksın) kavmiyle Bulgār askerleri Bulgār 

beldesine kaçıp Tatar’ın gelmekte olduğunu haber virdiler. 

Lâkin Rus müverrihi Karamzin’in kavline göre Batu Hân üç sene tevakkuf 

ederek baʻdehû Bulgār memleketine hücûm eyledi. Kurâ ve kasabâtını tahrîb ile 

ahâlîsini katl ettirdi. 

Tatar müverrihi (Mercânî) nin ifâdesine nazaran Bulgār Emîri (İlham Hân) 

Batu Hân’ı istikbâl etti. Mukâvemete mecâli olmadığını anladığı için arz-ı inkıyâd 

eyledi. (…?) Batu Hân [50] nâmına olmak Bulgār memleketi onun memâlikinde 
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sayılmak ve lede’l-hâce Bulgār askeriyle Tatar ordusuna muʻâvenette bulunulmak 

şartıyla musâlaha yapılır. İlham Hân yine Bulgâr emâretinde bırakıldı. Zâten 

Cingizilerin muʻtâdı böyle idi. Kendilerine itâʻat gösteren mülûk ve ümerâyı kendi 

taraflarından mansûb olmak üzere yerlerinde bırakırlardı. 

Şu hareket 635 sene-i hicrîyesine müsâdif olan 1237 târîh-i mîlâdîsinde idi. 

Sonra Batu Hân, askeriyle Rus harbine iştirâkını ve ordusuna muʻâvenetini 

Bulgār Emîrine emir etti. Onun ise bu emre adem-i itâʻatı mümkün değildi. Çünkü 

hîn ü hâcette Tatar ordusuna yardım etmesi musâlaha şerâʼtinden idi. Binâʼen-aleyh 

askerini toplayıp Batu Hân’ın ordusuyla Rusya üzerine hareket eyledi ki 635 

senesinin son bahârı içinde idi. O vakit Rusya Polonski(?)
370

, Galiçya, İleyski(?)
371

, 

Çernigof, İsmulinski(?)
372

, Suzdal, Novgorod gibi müteʻaddid begliklere ve müstebid 

hükûmetlere ayrılmıştı. Aralarında - müslimânların şimdiki hâlî gibi- nifâk ve şikâk 

hüküm sürüyordu. O kadar ki (Yaroslav bin Vsevolod) Batu’nu maʻiyyetinde olup 

onu Ruslarla harbe teşvîk ediyor, seferin gāyet kolay olacağını söylüyor, yolları ve 

geçid yerlerini gösteriyordu. Çünkü kārdeşi Yigor (Gorgi) Suzdal kıtʻasının hâkimi 

idi. Yaroslav ise onu çekemiyor, hükûmeti birâderinin elinden almak istiyordu. 

Tatarların Rusya’ya hareket azminde bulunduklarını haber alınca Batu Hân’ın 

nezdine gelmişti. Edeceği hizmet mukâbilinde prensliği elde edeceğini umuyordu. 

Lâkin şu ve baʻzı Rus Prenslerinin Rusya üzerine yürümesi için [51] vaktiyle 

Cuci Hân’ı teşvîk eylemiş olmaları rivâyeti doğru değildir. Tatarların şevketini ve 

Rusların zaʻîf ve cebânetini örtmek için uydurulmuş bir yalandır. Bu husûsta ki 

sözlerin en doğrusu Karamzin’in ifâdesidir ki sâbıkan Kadî Hüseyin Atâ Efendi ile 

Mirza İsfendiyâr Efendinin tercemesinden o ifâdeyi aynen nakil ediyorum: 

Karamzin diyor ki: 

“ Tatarlar, Bulgār memleketini tahrîb edince bilâ-tevakkuf Rus bilâdına 

girdiler ve sık ormanlar arasından geçerek Razan
373

 vilâyeti ve sâir gibi Rusya’nın 

                                                           
 پولونسكى 370
 اليسكى 371
 اسمولينسكى 372
 رزان 373
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şarkında ve şimâlinde ve cenûb-ı şarkında vâkıʻ başlıca beldeleri kasd eylediler. 

Evvel emirde iki emir ile sihr-bâz bir kadından müteşekkil bir sefâret heyʼeti 

gönderdiler. Razan vâlîlerinden Yuri, Oleg, Roman, İnkurviç
374

 ile Muram ve 

Pronski(?)
375

 ahâlîsi bu heyʼete Voronej Nehri kenârında mülâkî oldu ve Batu Hân’ın 

maksadı ne olduğunu anlamak istedi. 

 Tatarların bu seferki kasdı: Rusya’nın tamâmiyle Tatar hükûmetine taʻbi 

olmasını teʼmînden ibâret idi. Bunun için elçiler: “ Eğer sulh etmek istiyorsanız 

bütün emlâkınızın onda birini bize viriniz ” teklîfinde bulundular. Muhâtabları da  “ 

Ruslardan bir kişi sağ kalmayacak olursa o vakit onların emlâkını alırsınız ” cevâbını 

virdiler. Bir de çekilip gitmelerini söylediler. 

 Sefâret heyʼeti Vladimir beldesine ve (Gorgi) nin nezdine gitti. 

 Razan vâlîleride Tatarların kasdını en büyük hâkimlerine bildirdiler. Onu 

vatan ve dîn nâmına müdâfaʻaya teşvîk ile berâber kendisinden yardım dilediler. O 

ise şevket ve kuvvetine iʻtimâd ve Tatarlara mukâvemet edebileceğini tevehhüm 

eyleyerek Razan’dan gelen istimdâda cevâb virmedi. O vilâyeti ve ahâlîsini Tatarlara 

kurbân virdi. Çünkü: [52] Yuri, yardım gelmesinden ümîdini kesince az mikdardaki 

askeriyle Batu Hân’a karşı meydan muhârebesine çıktı. Lâkin az bir müddet içinde 

askeri tamâmiyle muzmahill oldu ve bütün ümerâsıyla yerlere serildi. Ancak Oleg 

İnkurviç kurtulmuş, lâkin esîr olmuştu. 

 Batu Hân, korkunc ordusuyla Yuri’nin pâytahtına doğru yürüdü ve yollarına 

tesâdüf eden Pronski, Belgorod ve İjitstilavitsay’ı(?)
376

 istilâʼ eyleyerek tahrîb ile 

ahâlîsini öldürdü. Sonra Razan’a hücûm ile muhâsara ve beş gün mukâtele etti. 

Altıncı gün surun baʻzı cihetlerini yakıp yıktılar, dumandan istifâde ederek ip 

merdivenlerle şehre girdiler. Ahâlîsini katl, beldeyi tahrîb eylediler. 

 Knez Yuri ile zevcesi, anası, papaslara varıncaya kadar aʻyân ve rüesâʼ 

öldürüldü, hattâ maktûlinin felâketine ağlayacak kimse kalmadı. 

                                                           
 اينغورويچ 374
 پرونسكى 375
 ايژيستالويتساى 376



 
 

200 

 Boyar (aʻyân)lardan biri toplayabildiği 1700 kişi ile intikâm almak için 

Tatarlara bir hücûm yaptıysa da evvelce maktûl olanlara iltihâk eylemekten başka bir 

şeyʼ kazanamadı. 

 Kezâ (Knez Vsevolod bin Gorgi) Razan Knezi Yuri’nin birâderzâdesi Knez 

Roman İnkurviç
377

 ile ittifâk ederek (Kolomna) civârında Batu Hân ordusuyla 

çarpıştıysa da Rusların ekser efrâdıyla kumandanlarından (Yeremi Klipodiç)
378

 ve 

Knez Roman maktûl olmuştu. Knez Vsevolod babasının yanına kaçtı. 

[53] Batu Hân Moskova şehrini yaktırdı, Knez Vladimir bin Gorgi’yi esîr ve 

kumandanları Filib ile efrâdını ve ahâlîyi katl ettirdi. 

Baş Knez Gorgi şu hâlden tedhîş ederek Vladimir beldesinden çıktı. Şehrin 

muhâfaza ve müdâfaʻasını oğulları Vsevolod ile Mistislav’a bıraktı. 

Birâderzâdelerden üçü ile Yaroslav’a gitti. Mologa Nehri’ne dökülen Sit Çayı 

sâhilinde az bir kuvvetle oturup asker cemʻ etmeye ve kārdeşlerinin, husûsiyle 

ukalâʻdan sayayılan Yaroslav’ın gelmesini beklemeye başladı. 

635 târîh-i hicrîyesine müsâdif olan 1238 senesi Şubât’ın ikinci günü Tatar 

ordusu Vladimir kalʻası önünde goründü. Ahâlî ordu efrâdının kesretiyle berâber 

hareketindeki hiffeti görünce şaşırdılar ve pek tabîʻî olarak şiddetli bir korkuya 

tutuldular. Vsevolod ve Mistislav ile kumandan Peter Slaviyukuç
379

 kendilerini teşcîʻ 

ve muhârebe için teşvîk ettiler. 

Bu sırada Tatar ordusu zâbitânından baʻzıları süvârî olarak (Altûn Kapı) 

önüne gelip, “ Baş Knez burada mı, yoksa başka bir tarafa gitti mi? ” diye sordular. 

Fakat kalʻadan ok atılmakla cevâb virildi, (….?) tarafdan aynı sûretle mukâbele 

edildi. Tatarlar, Moskova’da esîr edilmiş olan Knez Vladimir’i gösterip “ Kneznizi 

tanır mısınız? ” dediler. 

Ahâlî ile kārdeşleri onu görünce gözlerinden yaş döküldüyse de tecâled 

göstermek [54] istemediler. Korkularını gizlemeye çalıştılar. Zâbitânın sözünü 
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dinlemediler. Tatarlar, Altûn Kapı’nın önünden çekildiler. Hücûma muvâfık bir yer 

bulmak için beldenin etrâfını dolaştılar. Ondan sonra çadırlarını kurdular. 

 Bu esnâda Vsevolod ile Mistislav dışarıya çıkmak ve Tatar ordusuna bir 

hücûm yapmak fikrinde bulundularsa da âkıl, müdebbir ve mücerreb olan kumandan 

Peter kendilerini bırakmadı. Çünkü büyük Knez Gorgi’nin vatanı müdâfaʻa ve şehri 

tahlîs için askerle geleceğini umuyordu. 

 Batu Hân ise askerinden bir fırkayı Suzdal beldesine göndermişti ki o fırka, 

ilk hücûmda şehre girmiş, kadın ve erkek ruhbân ile manastırda bulunanları esîr 

ederek sâir ahâlîyi öldürmüştü. 

 Şubât’ın 6 ıncı günü Tatarlar hücûma hâzırlandıkları kalʻayı yıkmak ve 

suruna çıkmak için îcâb eden âlât ve edevâtı hâzırladıkları kalʻadan görülünce 

onlarda müdâfaʻa istihzârında bulundular. Vâkıʻan Batu Hân’a mürâcaʻatla musâlaha 

etmek imkânı varsa da kibir ve gurûrları buna mâniʻ ve kendilerini helâka sâik oldu. 

 Şubât’ın 7 inci günü Tatarlar her taraftan beldeye hücûm ettiler ve girdiler. 

Vsevolod ve Mistislav, ehl-i ıyâlleri ve adamlarıyla birlikte kalʻaya, Gorgi’nin 

zevcesi, kızı ve sâir evlâdı, aʻyânından birçokları kelisaya kaçmışlardı. 

Tatarlar kelisayı yaktılar. Mültecilerden içeride kalanlar yandı, dışarıya 

çıkanlar öldürüldü. Kelisanın emvâl ve eşyâsı iğtinâm olundu. Ahâlînin çoğu katl, 

pek azı esîr edildi. Onlarda Tatar ordusunda soğuktan öldü. 

[55] Vsevolod ve Mistislav, Tatar ordusunu yarıp kaçmaktan başka kurtulmak 

için çâre kalmadığını görünce kendilerini saflara urdular. Fakat kibir ve 

azametlerinin cezâsını Tatar kılıclarıyla tattılar. 

* * * 

Vladimir’in teshîr ve tahrîbinden sonra Tatar askeri ikiye ayrıldı. Bir fırkası 

Kastrama ve Gāliçine gibi Volga sâhilinde, yaʻni şimâl tarafındaki, bir fırkası da 

Rostov
380

 ve Yaroslav gibi garb cihetindeki bilâd üzerine yürüdü. Güzer-gāhlarında 

zikre şâyân müdâfaʻaya ve mükâteleye tesâdüf etmemiş bu fırkalar, Şubât zarfında 
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İslapod
381

 ve Yugastif
382

’den mâ-âdâ on dört beldeyi istilaʼ eylediler. Pereyaslavl
383

, 

Uroyif
384

 ve Dimitrof bilâdını da ahâlîsini katl ve esîr etmek sûretiyle hâlî bıraktılar. 

Bu evânda Knez Gorki, Sit Nehri sâhilinde oturuyor, ehl ü evlâdıylanın ve 

tebeʼasının helâkına, vatanının harâb olmasından dolayı gözyaşları döküyor, bununla 

berâber celâdet-i iltizâm ve salâbet-i izhâr ederek son nefesine kadar müdâfaʻaya ve 

mükâteleye hâzırlanıyordu. Askerinin kumandanlığına havâss mensûbiyyetinden 

Boyar Yaroslav Halikuç
385

 isminde birine tevcîh etmişti. 

1238 Martı’nın 4 inci günü idi ki 3000 kişiden mürekkeb olan bir fırka askeri 

gelip Tatarların oraya doğru ilerlemekte oldukları haberini getirdi. Knez Gorki ve 

kārdeşi İsvestlav
386

 atlarına bindiler ve askerlerini taʻbiye ettiler. [56] gelip çatan 

Tatarlarla çarpışmaya başladılar. Pek az bir müddet geçmişti ki Ruslar pek fenâʼ bir 

sûrette münhezim oldular. Knez Gorki Tatar atlarının ayakları altında kaldı. Sulkivi 

387
 (ihtimâl ki Gorki’nin kārdeşlerinden, yâhud oğullarından biri) esîr oldu. Fakat nâ-

becâ nahvet ve azamet gösterdiğinden katl edilip cesedi Şerinski
388

 ormanına atıldı. 

* * * 

Bundan sonra Batu Hân ordusuyla Novgorod tarafına teveccüh etti. Yolda 

Volok Lemski
389

 ve Tver
390

 beldelerini istilâʼ eyledi ki orada Yaroslav’ın oğlu helâk 

oldu. 

Baʻdehû Torjik
391

 beldesini muhâsaraya aldı. Ahâlîsi, Novgorodlıların 

muʻâveneti ümîdiyle iki hefte müdâfaʻada bulundular. Böyle bir zamanda nefsinden 

başkasını kim düşünebilir? “Ölürüz, vatanı teslîm etmeyiz” diyorlardı. Fakat ne 

yapacaklarını bilmiyorlardı. Hulâsa esbâbını aramakta hiç birinin hâtırına 
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gelmiyordu. Nihâyet Tatar beldeyi istilâʼ etti. Teslîm olmayıpta muhâsarayı 

uzattıklarından dolayı ahâlîyide kılıcdan geçirdi. 

Buna müteʻâkib Siliykrimski(?)
392

 tarîkiyle (Volga menbaʻındaki büyük göl) 

Novgorod’a doğru ilerledi. Güzer-gāha tesâdüf eyleyen kasaba ve karyelerden hepsi 

hâk ile yeksân edildi. Novgorod’a ancak yüz versete(?) kadar bir mesâfe kalmıştı ki 

ormanların bataklıkların kesreti dolayısıyla Batu Hân memlekete döndü. Yoksa 

Novgorod’a girseydi ganâʼime müstağrak olurdu. Çünkü oradaki emn-i dâimî 

dolayısıyla tüccârın kesreti ve servetinden o vakitlerde oraya müsâvî hiçbir belde 

yoktu.(*)
393

 

[57] Avdette – Kalugā vilâyeti muzâfâtından – Kozeliski
394

 beldesine tesâdüf 

olundu. Burası Rusya’nın büyük ve meşhûr şehirlerinden değildi. Fakat Vasili 

nâmında genc ve mağrûr bir hâkimin idâresinde idi. 

Tatar ordusu gelince memleketin eşrâf ve aʻyânı müşâvere ettiler ve “Bizim 

hâkim genc ve gayr-ı mücerreb olmakla berâber Rusların meşâhîr ve 

muʻteberânından olduğumuz için bize vatanı müdâfaʻa yolunda ölmek düşer. Ölürüz, 

lâkin târîh sahîfelerinde hürmetle yâd ediliriz, âhirette ecr-i cezîle nâʼil oluruz” 

karârını virdiler, müdâfaʻa ve mukâteleye hâzırlandılar. 

Tatar ordusu yedi hefte Kozeliski etrâfında bekledi. Ahâlîsinin muhârebesiz 

kalʻayı teslîm etmeyeceğini anlayınca suru yıkmaya başladı ve pek az müddette yıkıp 

içeriye girdi. Ruslar, bıçağa varıncaya kadar âlât-ı kâtıʻa ile döğüştüler ve Tatarların 

kalʻa tahrîbinde kullandıkları edevâttan çoğunu harâb ettiler. Nihâyet Tatarlar galebe 

çaldılar. Ahâlîden sağ kimse bırakmadıkları gibi memleketi de hâk ile yeksân ederek 

harâb şehir nâmını virdiler. 

Knez Vasili muhârebe esnâsında gāʼib olmuştu. Maktûlinin kanı içinde 

boğulduğu da nakil edilir. 

                                                           
 سيليغرمسكى 392
393 (*) Batu Hân’ın kış içinde Rus bilâdına kasd etmesinden anlaşılıyor ki yollarda tesâdüf 

edilecek olan nehirler ve bataklıklar üzerine köprü ve geçid yaptırmak külfetinden kaçmıştı. 
Mart sonlarında ise buzların erimesi dolayısıyla yol kısalmış, ondan başka seferin uzunluğu 
ve muhârebenin çokluğu yüzünden askeri de yorulmuştu. Novgorod ahâlîsinin tâliʻi varmış 
ki bu gibi sebeblerle Batu Hân geri dönmüştü. 
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Batu Hân Rusya’nın şark ve şimâlindeki fütûhâtını bununla itmâm eylemiş 

oldu. Ondan sonra biraz istirâhat fikriyle Don Nehri taraflarına teveccüh etti ve Don 

ile Volga Nehirleri arasındaki akvâm-ı mevcûdenin hepsini taht-ı itâʻatına aldı. [58] 

Sonra yaʻni (638 senesi bahârında) Muram, Gāruhof
395

 vesâire bilâdı aldı. Bu 

beldeler Murdova’da (Burtas)
396

 olup Vladimir kelisasının vakfı idi. Büyük Kneze 

tabîʻ olan o cihetler ahâlîsi, Tatarların istilâsını görünce kendilerine korku ârız oldu. 

Mallarını, mülklerini bırakıp etrâfa dağılmaya ve canlarını kurtaracak yer aramaya 

başladılar. 

Batu Hân’ın askeri ise ilerliyor, lâkin bu seferde cenûbe doğru gidiyordu. 

Pereyaslaf
397

 beldesi tahrîb edildi. Oradaki Mihail kelisası, serveti iʻtibârıyla evvelce 

istilâʼ edilen yerlerin hepsindeki ganâʼime tekâbül ediyordu. Reʼs-i rûhânî bulunan 

piskopos da, ahâlînin pek çoğu da katl olunmuştu. Tatar ordusunun bir fırkası da 

Çernigof beldesini muhâsaraya almıştı. Mahsûrunda kuvvet ve şecâʻatle meşhûr olanlar 

– Knez Mihail’in birâderzâdesi- Knez Mistislav bin Galib’in
398

 kumandasında olarak 

kalʻadan çıktılar. Pek şiddetli mukâvemet gösterdiler ve meʼyûsâne müdâfaʻada 

bulundularsa da Tatarları yerlerinden oynatmak ve kasdlarından döndürmek kâbil 

olamadı. Bunlar pek fenâʼ bir hezîmete uğradıktan sonra Tatarlar beldeyi yaktılar ve 

yıktılar ki. 

Şu vâkıʻâ 1239 sene-i mîlâdiyyesine müsâdif olan 637 sâl-i hicrîyesinde idi. 

Batu Hân askeri, mütevâlî harblerden husûle gelen yorgunluğu izâle için Don Nehri 

sâhiline döndü. Avdet esnâsında Piskopos Parfiru’yu
399

 esâretten ıtlâk eylediler. 

Piskoposu salıvirmekten maksadları: Papasları elde etmek ve onlar vâsıtasıyla 

ahâlîye vaʻz ettirmek, Knezleri Tatar itâʻatına teşvîk eylemekti. 

Bu esnâda Knez Mistislav da esâretten firâr sûretiyle halâs bularak Macar’a 

kaçmıştı. 

[59] TATAR ORDUSUNUN (KİYEF)E VÜRÛDU VE İSTİLÂSI: 
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1240 sâl-i mîlâdiyyesine müsâdif olan 638 târîh-i hicrîyesinde Batu Hân 

cenûbî Rusya’yı istilâʼ kasdında bulundu. Oranın mevkiʻ ve maʻmûriyyeti iʻtibârıyla 

en güzeli, ticâret ve servet iʻtibârıyla da birincisi Kiyef beldesi idi. 

Batu Hân, Kiyef’in istilâsına amcazâdesi Mengü Hân bin Tuli’yı memûr etti. 

Mengü askeriyle gelip Dinyeper Nehri’nin sâhiline ordu kurdu ve Kiyef beldesini 

görünce manzarasından hayrete düştü. Binâʼen-aleyh itâʻat etmeleri, muhârebeye 

kalkışmamaları hakkında ahâlîye haber gönderdi. 

Cingiz Hân devrinde – ve şimdi Yekaterinslav
400

 vilâyetinde Maryopol
401

 

civârında vâkıʻ olup Kalitski
402

 denilen - Kalka Nehri sâhilinde Tatarların yaptıkları 

Rusları tedhîş etmişti.(*)
403

 

Kezâ Batu Hân’ın Ryazan, Vladimir ile Sit Nehri’nde, Pibel(?)de
404

, 

Çernigov’daki harekâtı Tatarların hakîkatini ve muhârebedeki kuvvet ve kudretini 

onlara anlatmıştı. 

 [60] Şu hâl kendileri için müʼesser bir ibret olmak lâzım gelirken kibirleri ve 

tedbîrsizlikleri basîretlerini bağladı ve düşünce yollarını sedd etti. Binâʼen-aleyh ucb 

ve gurûra düşüp nefislerine iʻtimâd ettiler ve müdâfaʻaya karâr virdiler. Hattâ 

aralarında tanzîm ettikleri ahd-nâmeyi Mengü’nün gönderdiği elçilerin kanlarıyla 

yazdılar. 

Vsevolod’ın oğlu olup orada hâkim bulunan Knez Mihail şu elçi katli üzerine 

Tatarların galebesi hâlinde gāyet şedîd davranacaklarını anladığı için hayâtından 

korkup Macar’a kaçtı. Rostislav bin Mistislav, Kiyef tahtını hâlî görünce temellüke 

kalkışdı ise de Galitsya Hâkim’i meşhûr Danili bağteten Kiyef’e girdi ve Knez 

Rostislav’ı esîr etti. Lâkin Tatara karşı mukâvemet husûsunda aczini his eylediği 

                                                           
 يكاترينسالو 400
 ماريوپول 401
 قاليتسكى 402
403 (*) Mukaddemede hâmiş olarak zikir edilmişti ki Tatarların Kıpçağa savleti üzerine ora 

hânlarından baʻzılarının, ez-cümle Kuton (قوتان) Hân’ın teşvîki dolayısıyla bütün Rus ümerâsı 
Kiyef’ten çıkmış, Yekaterinslav vilâyetinde Maryopol civârında vâkıʻ olup bugün Kalinski 
denilen Kalka Nehri kenârında Tatar ordusuyla karşılaşmış, kısm-ı küllîsi maktûl düşdükten 
sonra kaçanlar Dinyeper Nehri’ne kadar kovalanmıştı.  

 پيبل 404
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cihetle Boyar Dimitri’ye tarafından tevkîl eyleyerek yardım talebi bahânesiyle 

Macaristan’a doğru gitti. 

Batu Hân, elçilerinin öldürüldüğünü haber alınca fenâʼ hâlde gazaba geldi. 

Binâʼen-aleyh ordusuyla Dinyeper Nehri’ni geçti ve Kiyef’i her taraftan muhâsaraya 

aldı. Atların kişnemesi, develerin böğürmesi, araba tekerleklerinin gıcırdaması ve 

Tatarların bağırıp çağırması o kadar gürültü yapıyordu ki Kiyef ahâlîsi birbirinin 

sesini güc ile işitebiliyordu. 

Knez Danili’nin vekîli Dimitri, gāyet dikkat ve teyakkuz ile müdâfaʻa 

tertîbine ve askerin (…?) başladı. O sırada esîr bir Tatar getirdiler, ordunun 

ahvâlinden ve efrâdının mikdârından suʼâl ettiler. “Asker adedî sayılmaz ve 

mikdârını ilâhtan başka kimse bilmez. Ordu biʼz-zât Batu Hân’ın idâresindedir. 

Oktay Kāan’ın oğlu Güyük, Tuli Hân’ın oğlu Mengü, Çağatay Hân’ın oğlu Baydar 

gibi Cingiz torunları ile Bulgār, Kāzan, Suzdal memleketlerini teshîr etmiş olan 

Kumandan Subutay
405

 Bahadır’da ordudadır” cevâbını virdi. [61] Bu sözleri işiten 

Dimitri’nin ödi patlamak derecesine geliyordu. Lâkin ahâlînin elçileri öldürmüş 

olmasından dolayı mukâteleden başka çâre kalmamış olduğunu biliyordu. 

Şübhe yok ki o esîr Tatar öldürüldü. Çünkü: Elçileri katle cesâret gösterenler, 

elbette bir esîri sağ bırakmazlar. 

Tatarlar, kalʻa yıkmakta kullanılan edevâtı getirip kapıyı dövmeye başladılar 

ve yıkıncaya kadar gice gündüz uğraştılar. Nihâyet içeriye girdiler ve ahâlîye hücûm 

ettiler. İçeridekilerde göğüslerini siper ittihâz ederek pek şiddetli müdâfaʻada 

bulundular. Boğāz boğāza yapılan bu muhârebedeki maktûlinin cesedleri tepeler gibi 

yıkıldı, dökülen kanlardan coşkun seyller husûle geldi. Kıyâmetten numûne olan bu 

boğuşma akşama kadar sürdü. O vakit Kumandan Dimitri’de yaralandığı için Ruslar 

bozuldular, nefîs ve kıymet-dâr şeylerden alabildikleri kadarını alıp Dysatiniyev(?)
406

 

kelisasına doldular. Rus mülûkundan ilk tanassur etmiş olan Vladimir’in oradaki 

kabrinden meded umdular. Fakat Vladimir’in kabri, Tatarların savletine karşı 
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duramadı. Kelisayı yıktılar, divarlarını toprak seviyesine indirdiler. İçindekileri 

öldürdüler. Esîr edilmiş olan Dimitri’yi Batu Hân’ın huzûruna getirdiler. 

Rusların Tatarları vahşet ve adem-i insâniyyetle ithâm etmelerine rağmen 

Batu Hân Dimitri’yi afv eyledi. O da –Karamzin’in kavline göre- hayâtının Ruslara 

fâʼidesi olacağı düşüp Batu’nun afvını kemâl-i taʻzîm ile kabûl etti. 

[62] Tatarlar galebetleri dolayısıyla sevindiler ve ferah ve meserretlerini izhâr 

ve iʻlân ettiler. Kiyef beldesi, Rusya’nın servet, maʻmûriyyet ve medeniyyet 

iʻtibârıyla ümm-i bilâdı denilecek bir hâlde iken iki üç gün içinde hâk ile yeksân 

oldu. Şu hâl-i harâbı dört beş asır devâm ederek eski azametinden ve meşhûr 

mezârlarından eser kalmadı. 

Bugünde oraya gelen seyyâh ve zâʼirler ne Olga’nın(*)
407

 ne de Vladimir’in 

kabrini bulabilirler ki bu ve emsâli şeylerin hepside o vakʻada mahv olmuş gitmiştir. 

Çünkü Batu Hân hiçbir şeyʼ bırakmamış, hattâ esnâm ve evsân kırılıp altûnları, 

gümüşleri, murassaʻ ise üstündeki mücevherâtı alınmış, manastırları yağma edilip 

tahrîb olunmuştu. Katl-i âmm esnâsında kimse ayırd edilmemiş, papas olsun, 

âvammdan bulunsun, ancak kaçıp ormanlara ilcâʼ ve ihtifâʼ edebilenler sağ kalmıştı. 

* * * 

Batu Hân Kiyef işini bitirdikten sonra cenûbî Rusya hükkâmından çoğunun 

Macaristan’a kaçmış olduğunu haber aldı. Binâʼen-aleyh Galiçya, Vladimir 

taraflarına doğru hareket etti. Güzer-gâhında bulunan Ladijiyen
408

 beldesini 

muhâsara ve cüzʼi bir himmetle istilâʼ eyledi. Orada da başka yerlerde yaptığını 

yaptı. Kezâ Kamintsa
409

 ile Vladimir vesâiresiyi de zabt ile Novgorod’dan başka 

Rusya’da bir emâret bırakmadı. Novgorod’un kurtuluşu da Knez Aleksandır’ın hüsn-

i tedbîri sâyesinde olmuştu. 

Kiyef’de Knez Danili’nin vekîli ve müdâfaʻa kumandanı olup Tatar 

ordusunda esîr bulunan Dimitri, Rus memâlikinin günden güne harâb olduğunu 

gördükçe [63] teʼessüften ölüm derecelerine geliyordu. Bir gün Batu Hân’a “Rusya 
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fakirdir, ahâlîsinden alınacak ganîmet, çekilen teʻab ve meşakkatin onda birine 

müsâvî olmaz. Fakat Nemse ile Macar gāyet zengindir, oraları istilâʼ edilecek olursa 

çok fâʼide elde edilmiş olur. Bundan başka ora hâkimi, senin düşmenindir, seninle 

muhârebe için hâzırlanmıştır. Bütün kuvvetini toplamaya meydan bırakmadan böyle 

kavî bir düşmeni çiğnemek hazm ve ihtiyâta muvâfıktır” dedi. Bu söz, Batu Hân’a 

teʼsîr ederek bütün ordusuyla Rusya’dan çıktı, Macar ve Nemse üstüne yürüdü. 

Dimitri de Tatarların elinde esîr bulunduğu hâlde zekâsı ve hüsn-i tedbîri ile, vatanını 

onların pençesinden kurtarmış oldu. 

Karamzin böyle diyor ve Batu Hân’ı Macar ve Nemse üzerine kıştırtıp 

Rusya’dan çıkarttı dedi Dimitri’yi medh ve senâʼ ediyor. 

Hâlbûki hakîkat, onun vehm ettiği gibi değildir. Belki Macar hâkiminin Tatar 

savletinden kaçanları kabûl ve himâye eylemekte olduğunu Batu Hân görünce ona 

haddini tanıtmak ve intikâm almak için memleketine yürüdü. Rusya’da ise Tatarlara 

karşı duracak kimse kalmamıştı. Çünkü hâkimlerinden baʻzıları muhârebede katl 

edilmiş, baʻzıları da firâr etmiş olup mütebâkîlerde mecâl-i mukâvemet mefkûd idi. 

Hattâ bunların en büyük silâhı “Tatar geliyor” lakırdısını işitince kaçıp 

savuşmaktan ibâret idi. Hulâsa: Hiçbirinde memleketi kurtarmak [64] fikri yoktu. 

Belki her şahıs nefsini tahlîs edebilmek endîşesinde idi, hattâ sağ kalanlar, ölmüş 

olanlara hased ediyorlardı. 

Rusya’nın memâliki sırasına girdiği, orada kendisine karşı duracak kimse 

kalmadığı Batu Hân’ın maʻlûmu olunca mağlûbiyet ile muhârebe ederek onları 

külliyen imhâʼ eylemekte maʻnâ bulamadı. Çünkü sulta-ı hükûmetin inkıyâd 

ettirmekten ibâret olan maksadı tamâmiyle husûle gelmişti. Binâʼen-aleyh Lehistan’a 

teveccüh ve tamâmiyle istilâʼ etti, sonra Macaristan’a girdi, baʻzı aksâmını aldı. 

Baʻdehû Beserabya
410

, Boğdan, Eflak ve Tuna Bulgāristanı’nı zabt eyledi. Rusya’da 

icrâ ettiği katl, tahrîb ve yağmayı buralarda da yaptı. Daha sonra Bosna’yı ve 

Arnavutluk’u(?)
411

 (…?) Nemse ve Almanya hudûduna vâsıl oldu. Bunun üzerine 

Avrupa’yı fevka’l-âde bir havf ve dehşet kapladı. Herkes birbirine mektûblar 
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gönderip Tatarların koparmakta oldukları kıyâmetten tahayyüz etmeye başladı. 

Bunların en ileri gideni Almanya İmparatoru Frederik idi ki Selâhaddîn Eyyûbî ile 

musâlaha yaparak Kudüs’ü sulhan almış ve Filistin’de ilerlemeyi bırakıp kendi 

memleketinin muhâfazası kaydına düşmüştü. Durup dinlenmeksizin mektûblar 

yazıyor, Hristiyanların Tatarlara karşı müttefik ve müttehid bulunmaları lüzûmunu 

söylüyor ve bu husûsta teşvîkâtta bulunuyordu. 

Hulâsa: Avrupa âlem-i nâsrâniyyeti o vakte kadar uğramadığı için müdhiş bir 

korkuya düşmüştü, hattâ asırlardan berî devâm edegelen salîb harbleri unutulmuştu. 

[65] Kendi vatanlarının ve beldelerinin müdâfaʻasından ümîdlerini kestikleri 

cihetle Kudüs’ün muhâfazası bile hâtırlarına gelmiyordu. Bu korku ve ümîdsizlik 

Avrupa’nın müntehâ-yı garbına kadar sirâyet etmiş, hattâ 1238 sâl-i mîlâdiyyesine 

müsâdif olan 636 sene-i hicrîyesinde Firizya
412

 ve Gotya
413

 ahâlîsinin balık tutmak 

üzere İngiltere sâhillerine gitmeleri menʻ edilmiş, zikir olunan ahâlînin Tatar 

hücûmuna karşı müheyyâ bulunmak için memleketlerinden ayrılmamalarını nasîhat 

zımnında kendilerine vâʻizler gönderilmişti. Şu nakil ettiklerimiz, Rıfâa Beg’in 

terceme eylediği Malte-Brunn coğrafyasında da mezkûrdur. 

Karamzin diyor ki: Avrupa kıtʻası sûret-i zâhirede Tatar hükmüne girmemiş 

olmakla berâber maʻnen o hükme tâbiʻ demekti. Çünkü o sırada onlara muhâlefet ve 

mukâvemet için kimsede kuvvet yoktu. Batu Hân’ın bir işâretiyle bütün Avrupa’nın 

da az bir zaman içinde istilâsı mümkündü. Lâkin Batu Hân muhârebeyi tevkîf ile 

birdenbire geri döndü ve idâme-i harb kudreti varken bilâ-sebeb avdeti taʻaccübî 

mûcib oldu. Sonradan anlaşıldı ki sebeb-i rücûʻı Oktay Kāan’ın ölümü imiş, fütûhâtı 

itmâma mâniʻ ve kendisini avdete sâʼik olan ancak bu imiş. 

Bende derim ki: 

Batu Hân’ın Avrupa’dan rücûʻına Karamzin’in zikir ettiği vechile Oktay 

Kāan’ın ölümü sebeb olabildiği gibi başka sebeblerde bulunabilir. Tatarlar bu 

muhârebelerde senelerce yir etmişler, o uzun seferler netîcesinde istirâhata ihtiyac 

hiss etmişlerdi. 
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[66] Binâʼen-aleyh dinlenmek için dönmüşler, sonra da Oktay’ın ölümünü 

haber almışlardır. Sonra da buna Batu Hân ile Güyük Kāan arasında vukūʻa gelen 

ihtilâf inzimâm eylemişti. Vâkıʻan Mengü’nün kāanlık tahtına cülûsuyla bu ihtilâf 

mündefiʻ olmuşsa da artık Avrupa fethine yeniden teşebbüs edilmemişti. Bunun 

sebebi de ya Batu’nun ihtiyârlayıp umûr-ı dâhiliyyenin idâresine oğlu Sartak ile 

kārdeşlerine bırakması, yâhud umûr-ı sâire idi. Va’llâhü aʻlem 

Böyle olmakla berâber Tatarlar ile Alman askeri Moravya’da harb etmişti. 

Lâkin bu harbin şu sefer esnâsında mı, yoksa sonra mı vukūʻa geldiğini bilemiyorum. 

İbn Haldûn onu Berke Hân zamanında olmak üzere gösterip vakâyiʻı nakil ederken 

der ki: 

“ Bundan sonra Berke Hân kārdeşi Batu’yu (doğrusu Baydu olacaktır) harb 

için garbe gönderdiği ve Alman mülkîyle harb ederek mağlûb oldu. Avdetinde 

kederinden öldü” 

İbn Haldûn’un şu nakli şübhesiz hatâdır. Çünkü bu muhârebe, Almanya 

İmparatoru İkinci Frederik zamanındadır ki Tatar ordusunun memleketine doğru 

yürüdüğünü işitince oğullarının kumandasında şövalye askerinden mürekkeb bir 

kuvve-i müdâfaʻa göndermişti. 

İki ordu Moravya’da karşılaştı ve son derece de şiddetli bir mukâteleden 

sonra Tatarlar münhezim oldu. Kumandanları Baydu idi. Bu muhârebe bir çok târîhte 

bu sûretle yazılmış, Baydu’nun da Berke Hân’ın birâderi olduğu zabt edilmiştir. 

Fakat bu mağlûb kumandanın Baydu değil, Çağatay Hân’ın oğlu Baydar olması 

ağleb ihtimâldir. 

[67] Çünkü Batu Hân, onu bir fırka ile fütûhâtının müntehâ olduğu Alman 

bilâdına göndermiş, bu fırka münkesiren avdet edince bir daha o tarafa gidilmemiş, 

Baydu da mağlûben geri geldikten sonra kahrından ve kederinden ölmüştü. Bahis 

edilen bu muhârebenin İkinci Frederik zamanında olduğu tahakkuk eylediği takdîrde 

Berke Hân’ın zaman-ı saltanatında olmadığı da tebeyyün eder. Çünkü İkinci 

Frederik, Berke Hân devrine kadar yaşamamış, Batu Hân’ın son zamanlarında ve 601 

senesine doğru ölmüştü. Va’llâhü Subhâne aʻlem 
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SARAY BELDESİ’NİN BİNÂSI: 

 Batu Hân, Rusya vesâireyi istilâʼ, ahâlîsini de inkıyâda ve cizye iʻtaʼsını 

kabûle mecbûr eyledikten sonra kemâl-i şân u şerefle makarr-ı saltanatına döndü. İtil 

Nehri’nin şark sâhilinde ve Hacı Turhan beldesinin üst tarafında vâkıʻ (Aktepe)ye 

Saray nâmıyla bir pâytaht inşâsına başlattı. Binâsına 640 senesinde ibtidâʼ edilen 

Saray, Berke Hân’ın zamanında ikmâl olundu ve saltanatlarının inkırâzına kadar 

pâytaht olarak kaldı. Bu beldeye dâir inşâʼallâh Berke Hân’ın tercemesinde mâʻlûmât 

virilecektir. 

Bundan sonra Batu Hân mülkün tanzîmine, işlerinin tensîkine, beldelerin 

taʻmîrine, ahâlînin terfîhine, yolların teʼmînine, halkın istirâhatına çalışmaya başladı. 

Birde itâʻat ve inkıyâdlarını teʼkîd ve beyʻatlarını tecdîd içinde Rus hâkimlerine 

haber gönderdi. 

[68] Daʻvetine ilk icâbet ve gelipte bîʻat eyleyen Yaroslav bin Vsevolod oldu. 

Çünkü Batu Hân’ın huzûruna çıkıpta arz-ı ubûdiyyetten başka çâre olmadığını 

anlayınca ister istemez gelmiş, bîʻat ederek itâʻat ve inkıyâd göstereceğine dâir 

muʻâhede yapmış, oğlu Kostantini de Kāan-ı kebîr Oktay nezdine göndermişti. 

 Yaroslav’dan sonra Vladimir, Kostantin, Boris bin Vasili, Vasili bin 

Vsevolod gibi sâir Rus hâkimleride Batu’ya mürâcaʻat ve izhâr-ı ubûdiyyetle arz-ı 

bîʻat eylediler, memleketlerindeki hâkimliklerinin tasdîkine dâir birer mensûr aldılar. 

 Bunlardan biride Galitsya Hâkimi Danili bin Roman idi ki âkıl vesây-i reʼy 

bulunduğundan dolayı Batu Hân’ın teveccühünü kazanmış ve hâkimlikte ibkâʼ 

olunmuştu. 

 Batu Hân, Rusya’nın her belde ve kasabasına emîr ve beg demek olan (Knez) 

unvânıyla hâkimler taʻyîn etti, hepsinin riyâsetinede Büyük Knez unvânıyla 

Yaroslav’ı getirip Kiyef beldesini Büyük Knezlik merkezi olmak üzere tahsîs eyledi. 

Çernigov Knezliğini de Mihail’e virdi. Evvelce Büyük Knezliğin merkez-i idâresi 

Vladimir beldesi idi. Bunun tebdîli ve Kiyef beldesine tahsîsi ise ihtimâl siyâsî bir 

mütâlaʻaya ibtinâʼ ediyordu ki o da Büyük Knez’in göz önünde bulunması harekât ve 

sekenâtının bilinmesi içindi. Çünkü Kiyef, Tatar karâr-gâhına Vladimir’den yakın ve 
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oraya gidilmesi Vladimir’e gidilmekten kolaydı. Birde cenûbî Rusya Batu Hân’ın 

nâʼibleri bulunan Tatar ümerâsının idâresinde idi. Lâkin Hân’ın ahlâfı bu 

mühimmeyi nazar-ı dikkate almadılar, [69] Moskova’nın Büyük Knezlik merkezi 

yapılmasına rızâ gösterdiler. Bundan istifâde eden Ruslar yavaş yavaş kuvvetlendiler 

ve bilâ-âhirede Tatarlara galebe çaldılar. 

* * * 

 Yaroslav’ın oğlu Kostantin’in Kāan-ı kebîr nezdine gittiğini söylemiştik. 

Kostantin Kāan nezdinde azîm bir ziyâfete tesâdüf etti ki Batu Hân’ın Rusya 

vesâiredeki fütûhâtı dolayısıyla viriliyordu. İki sene sonra avdet etti. Fakat yalnız 

onun gitmesi kâfî değildi. Baş Knez olan babasının da izhâr-ı ubûdiyyet için azîmeti 

lâzım geliyordu. Binâʼen-aleyh Yaroslav’da Rus ekâbirinden bir cemâʻatle yola çıktı. 

Zahmet ve meşakkatle çölleri katʻ ederek Kāan’ın Amur Nehri sâhilinde bulunan 

karâr-gâhına vâsıl oldu. Lâkin Oktay Kāan ölmüştü, zevcesi (Turakina)
414

 niyâbeten 

hükûmeti idâre ediyor, erkân-ı devlet de Güyük Kāan’ın iclâs esbâbını ihzâr ve tertîb 

ile oluyordu. 

 Yaroslav’ın beklemesini ve iclâs merâsiminde bulunması emir edildi.  O 

merâsimde o vakte kadar görülmedik bir azamet ve haşmet ile 1244 sene-i 

mîlâdiyyesinde icrâ kılındı. Cingiz Hân’ın evlâdı ve ekâbiriyle ümerâsı, vüzerâsı, 

kumandanlarından başka aktâr-ı âlemin her tarafından murahhaslar gelmişti. 

Bağdad’tan Kâdı’l-kudât Şeyh Fahreddîn, Şam’dan Melikü’n-nâsır el-Eyyûbî’nin 

birâderi olan Haleb Emîri, Konya Sultânı tarafından Rükneddîn, Ermenistan’dan 

Tekfur Hatem’in kardeşi Kont Destibal, Gürcistan’dan büyük ve küçük Dâverân, 

Mâverâü’n-nehr ve Türkistan’dan Emîr Mesʻûd Beg Yalvac, Horasan’dan Emîr 

Argun Ağa ile Irak, Luristan, Azerbeycan, [70] Şirvan ekâbiri, Hoten’den Emîr 

Mahmud Yalvac, Elemût sâhibi Alâeddîn tarafından Muhteşem Kahistan(?)
415

 , Papa 

ile Fransa İmparatoru tarafından Fransis râhibi Jan Bilan Karpini
416

 – ki aşağıda 

bahis olunacaktır- Rusya’dan da Baş Knez Yaroslav iclâs merâsiminde bulunmuş, 

hepsi de Kāan’a lâyık hediyyeler getirmişti. 
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 Cingiz evlâdından orada bulunmayan yalnız Batu Hân idi ki ayaklarının 

ağrımakta olduğundan bahisle kendi gitmemiş, birâderi Berke Hân ile diğer 

kārdeşlerini göndermişti. Çünkü Ravzâtü’s-sâfâ sâhibinin beyânına göre Güyük 

Hân’ın Kāan olmasına râzı değildi. 

 Baş Knez Yaroslav avdet ederken yolda öldü. Batu Hân’da oğlu Kostantin’i 

Baş Knezliğe taʻyin etti. 

KIPÇAK DEVLETİ’NİN TEŞEKKÜLÜ 

 Cuci Hân’ın evlâdı tarafından 640 senesinde muʻazzam bir devlet teşkil edildi 

ki şimdiki Rusya’nın ekser bilâdı, Lehistan, Çehistan, Eflak, Boğdan, Ardel 

tamâmiyle Dağıstan, Azerbeycan, Kırım, Deşt-i Kıpçak, Harizm, Sugnak, Anzar 

yaʻni şimâl cihetindeki müntehâ-yı umrân bu devletin memâliki idâdında 

bulunuyordu. Hudûdu ise cenûben Tuna Nehri ve Karadeniz, Mâverâ-i Azerbeycan, 

Bahr-ı Hazar, şarkan Mâverâü’n-nehr, Mâverâ-i Türkistan, garben Avrupa’daki Rus 

bilâdı, şimâlende müntehâ-yı umrân idi. 

[71] Zehebî, Ömerî, Mufaddal vesâiredeki memâlik ve mesâlik ahvâlinin 

zabtına iʻtinâʼ eden muhakkik müverrihler demişlerdir ki “ Bu memleketin 

cenûbinden şimâle doğru mesâfesi 800 fersah, yaʻni altı aylık yol, şarkdan garbe olan 

mesâfesi de 600 fersah, yaʻni 4 aylık yol idi.” 

Bugünkü Rusya’nın ekser bilâdıyla cenûbden daha başka memleketler de 

onun dâhilinde idi, bu vâsiʻ memleket (Cuci Ulusu) yaʻni (Cuci hissesi) tesmiye 

olunurdu. Kezâ (Batu memleketi) (Berke beriyyesi) (Berke memleketi) (Deşt-i 

Kıpçak memleketi) ( şimâl memleketi) (bilâd-ı şimâliyye) (Özbek memleketi) ( 

Altûn Orda) (Tatar memleketi) de denilirdi. (mülûk-ı deşt) (mülûk-ı Kıpçak) (mülûk-

ı şimâl) (mülûk-ı bilâd-ı şimâliyye) taʻbîrleri (…?) evvelki hükümdârlarının 

unvânlarından idi. 

Şu taʻbîrlerden her birinin, bu devletin hükmü câri olan her yere şümûli vardı. 

Meselâ deşt bilâdı eczâ-ı memâlikinden bir cüzʼ olduğu hâlde bu muʻazzam 

memleket, deşt, Kıpçak memleketi ve Kıpçak devleti diye şöhret almıştı. Çünkü: 

Pâytahtı bulunan (Saray) beldesi, eskiden berî Deşt-i Kıpçak diye meşhûr olan bir 
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yerde idi. Kezâ oraları bu hükûmetin yaylası, karâr-gâhı ve ordularının cevelan-gâhı 

idi. Şu da var ki Kıpçak devleti münderis olduğu hâlde Kıpçaklılar belkide munkarız 

olmamışlardı. 

(Nüveyrî) der ki: bu memleketin etrâfı tûlen ve arzan geniştir, ovaları çok, 

beldeleri azdır. Dâhilinde hadd ü hasra girmeyecek âlemler vardır. [72] Orası 

kadîmen Kıpçak bilâdı idi. Tatarların istilâsına uğrayınca Kıpçaklılar onların reʻâyâsı 

oldu. Sonra muhâlata ve münâsebette bulundular. İklîmin tabîʻî sevkiyle ve iki 

tarafın musâhereti netîcesinde hepsi bir cins teşkil eylediler…” 

(İbn Arabşâh) da Deşt-i Kıpçak’ın vasfında diyor ki: 

“Kıpçak ve Berke deşt-i Tatar bilâdıdır ki Türk kabîleleri ve mevâşî 

sürüleriyle doludur. Etrâf ve havâlisi mahfûz ve maʻmûrdur. Suyu ve havası latîftir. 

Ahâlîsi Türklerin en fasîhi, özce en temizi, yüzce en güzelidir. Kadınları güneş, 

erkekleri ay gibidir. Hânları, hükümdârları en birincilerinden, zenginleri de eşrâf ve 

aʻyânın ileri gelenlerindendir. Aralarında yalan dolan, mekr ve hîle gibi şeyler 

yoktur. Arabaları ile konarlar, göçerler. Korku ve çekinmeden âzâde bulunurlar.” 

Kıpçak deştinin Berke Hân’a nisbet edilmiş olmasının sebebi: Müşârun-

ileyhin Kıpçak Hânlarından en evvel İslâm’a gelmiş ve müslimân hükümdârlarıyla 

münâsebet teʼsîs eyleyerek beyne’l-müslimin şöhret almış olmasıdır. Nîtekim 

terceme-i hâlinde beyân edilecektir. 

Özbek Hân’a nisbeti sebebi de: Deşt-i mülûkun en meşhûru, en kuvvetlisi, en 

çok muhârebe edeni ve Mısır hükümdârlarıyla en ziyâde mükâtebe eyleyeni 

olmasıdır. 

[73] Tatarların cevelan-gâhları deşt, Sarı Dağ vilâyetleri, Penza, Tanbov
417

, 

Sarayçin
418

, Don Nehri etrâfı, Kırım ve Hacı Turhan idi. Bu vilâyetler Tatar 

ümerâsından vâlîler ve nâʼibler maʻrifetiyle idâre olunurdu. Fakat Rusya, Litvanya, 

Lehistan, Çehistan, Ulah vesâire gibi büldana ora ahâlîsinden hâkimler nasb 

ederlerdi. Bu hâkimler ahâlî tarafından intihâb olunurdu. Şâyed birinin hâkimiyeti 

                                                           
 طنبو 417
 ساريچين 418



 
 

215 

hakkında ihtilâf vukûʻ bulursa nasb edip etmemek Hân’a aîd idi. Bu vilâyetlerden her 

sene için muʻayyen mikdârda harâc alınırdı. Hîn-i hâcette asker alındığıda olurdu. 

Rusya’da Tatar ayağı basmamış ve hâkimi Hân’a bîʻat etmemiş nâhiye 

kalmamıştı. Ancak Novgorod beldesi müstesnâ idi ki yukarıda söylenildiği vechile 

Tatarlar ordusu oraya yüz vereste(?) kadar yaklaşmışken Batu Hân geri dönmüştü. 

Müverrih Karamzin, târîhinin bir yerinde bu rücûʻa çamur ve nehir dolayısıyla yolun 

suʻûbetini sebeb gösterir. Bir yerinde Knez Aleksandır’ın tedbîri sâyesinde Batu 

Hân’ın avdeti vukûʻ bulunduğunu söyler. Fakat bu tedbîrin ne yolda olduğunu tasrîh 

etmez. 

Novgorod Knez’i Aleksandır Batu Hân’a ziyâret ve bîʻat etmemiş olduğu gibi 

Rusları isyâna teşvîk etmekten ve bunun için ittifâk ve ittihâda daʻvet etmekten hâlî 

kalmıyor, sarf ettiği müsâʻidden ise bir netîce husûle gelmiyordu. 

[74] Aleksandır’ın teşebbüsâtı haber alınması üzerine Batu Hân kendisine 

gönderdiği bir tehdîd-nâmede “Ey Novgorod Knez’i Aleksandır! Cenâb-ı Hakk’ın 

birçok kavimleri bana musahhar ve münkâd kıldığını bilmiyor musun? Onların itâʻat 

ve inkıyâdına karşı kendine müstakill kalacağını mı umuyorsun? Eğer emn ve râhatla 

hükûmetinde yaşamak istiyorsan nezdime gelir, huzûruma çıkar, bana itâʻat ve 

inkıyâd göstereceğini taʻahhüd eylersin” dedi. 

Bunun üzerine Aleksandır zâhiren olsun itâʻattan başka çâre bulamadı. 

Binâʼen-aleyh kārdeşi Andrey ve baʻzı ümerâsıyla Saray beldesine geldi, Batu Hân’a 

mutâvaʻat ve bîʻat etti. O da onları Kāan-ı kebîre yolladı. Aleksandır ve Andrey, 

birçok mihen ve meşâkk içinde ve hafv ve dehşet arasında Hân’ın karâr-gâhına 

muvâsalat ve baʻde’l-mülâkât 1249 sene-i mîlâdiyyesinde (hicrî 647) avdet eylediler. 

Kiyef beldesini Aleksandır’a virmiş, Andrey’e de Vladimir hâkimi nasb eylemişdi ki 

Kāan, cenûbî Rusya’yı oraları Batu Hân’ın vâlîleri idâresinde idi. Batu Hân Kāan’ın 

tevcîhini naks etmedi, hâkimiyetlerini musaddak olmak üzere kendilerine birer 

fermân virdi. 

Aleksandır, Tatar tâbiʻatında bulunması dolayısıyla yüreği yandığı hâlde 

ölünceye kadar zâhirî itâʻatten ayrılmadı. Kāan-ı kebîr nezdinden avdeti Ruslarca 
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bayram ittihâz edilmiş, çünkü Aleksandır kendilerinin müstened ve muʻtemedi 

olmuştu. 

[75] Knez Aleksandır mükerreren Orda’ya gelmiş, altûn, gümüş hediyyeler 

takdîmiyle Hân’ın ve Tatar ümerâsının tevcîhlerini kazanmış, bu gibi tedâbîr ile 

Rusya’yı Tatarların taʻarruzundan kurtarmış, oğlu Vasili’yi de Nijni Novgorod 

hâkimiyetine taʻyin ettirmişti. İhtimâl ki Karamzin’in bahis ettiği tedbîr, 

Aleksandır’ın bu gibi hareketleridir. 

Diğer Rus hâkimlerine gelince: Tatarlara isyân ile iʻâde-i istiklâl fikri 

hiçbirinin hâtırına gelmemişti. İttihâd ve ittifâk şöyle dursun, birbirlerine karşı nifâk 

ve şikâktan ber-devâm idiler. Hattâ Saray beldesine gelirler yek-diğerinden Batu 

Hân’a, yâhud ahlâfı olan hânlara şikâyette bulunurlardı. Hân’da şikâyet edilenin 

azlini muvâfık görürse onu azl ve yerine dilediğini nasb ederdi. Özbek Hân 

zamanında böyle bir Rus hâkiminin memleketi yağma da edilmişti. 

Hulâsa: Rus hâkimleri, Tatar tâbiʻatında bulundukları ve münkâd oldukları 

müddetçe müsterih idiler. Hiç kimse kendilerine taʻarruz edemezdi. Eden olursa 

şiddetle muʻâkabe olunurdu. Lâkin birinden itâʻate mugâyer ve naks-ı ahdi müşʻir bir 

hareket sâdır olursa cürmüne göre darb, habs ve katl cezâlarıyla tecrîm edilirdi. 

Batu Hân’ın Yaroslav’ı Kiyef, Mihail’i Çernigov Knezliğine nasb eylemiş 

olduğunu yukarıda söylemiştik. Yaroslav’ın vefâtından sonra Mihail’in Saray 

beldesine gelmesi Batu Hân tarafından emir ve Mihail tarafından icâbet olundu. [76] 

Saray’a gelince Tatar ümerâsı âdetleri mûcebince Mihail’i âteş arasından geçirmek 

istediler. Mihail bunu Hristiyanlığa münâfî zann ederek yapmadı. Batu Hân’ın 

tehdîdi üzerine de geçmemekte ısrâr etti. Nihâyet itâʻatsizliği dolayısıyla öldürüldü. 

İşte emrine itâʻat göstermeyenlere böyle yaparlardı. Kendisinden vâkıʻ olmayan ve 

sudûr eden emre itâʻatsizlik göstermeyen ise katʻiyyen taʻarruza uğramazdı. Fakat 

Rus hâkimlerinin nifâk ve şikâkı bitmez yek-diğeri aleyhine Hân’a olan şikâyetleri 

tükenmezdi. İşte bu yoldaki hareketleri, memleketlerinin alınmasına ve kendilerinin 

138 yıl, yaʻni 640 dan 778 sene-i hicrîyesine kadar Tatar hâkimiyeti altında 

kalmasına sebeb olmuştu. Sene-i merkûmdan sonra Berdi Beg Hân’ın vefâtıyla Tatar 

hükümdârları arasında ihtilâf çıktı. Ruslar fırsatı ganîmet bildiler, Tatar tâbiʻatından 
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çıkmak için yıllardan berî ızmâr ettikleri izhâra başladılar, isyân bayrakları açıp 

Mirza Mamay ile – ki bu ihtilâl esnâsında Kırım’da istiklâl kesb etmişti – harb 

eyleyerek onu hezîmete uğrattılar. Sonra 738 senesinde Toktamış Hân onları yekden 

inkıyâda mecbûr etti ve şu inkıyâd yüz sene kadar sürdü. Daha sonra ahvâl değişti, 

emelleri ber-aks oldu, Tatar Hânları beyninde ihtilâf ve ihtilâl çıktı. Ruslar bu ihtilâli 

iğtinâm ve istiklâllerini istihsâl eylediler. El-hükmü’llâhü’l-müteʻâl. Nîtekim tafsîli 

gelecektir. 

[77] Rusya’nın Tatar tâbiʻatında bulunması takrîben 240 sene sürmüştü. 

Lâkin Tatarlar, Rusların umûr-ı dâhiliyesine müdâhale etmezlerdi. Onlardan 

edecekleri itâʻat ve virecekleri cizye ile iktifâʼ ederlerdi. Bir Rus knezi vefât 

eyleyince yerine geçecek olanın Hân nezdine gidip menşûr alması lâzımdı. Binâʼen-

aleyh bir Knez ölünce oğlu, yâhud kārdeşi, yâhud hısmı, akribâsı gibileri Saray 

beldesine gelirlerdi. Her biri Knez taʻyin edilmek için Hânzâdeye, vezîre, Şeyhü’l-

İslâm’a, yâhud kurenâdan birine mürâcaʻat ve istişfâʻda bulunurdu. Hangisinin 

iltimâsı kuvvetli gelirse Knezliği o alır, öbürleri sıfrü’l-yed dönerdi. Hân birini Knez 

nasb edince onunla berâber ümerâdan birini bir mikdâr asker ve Knezlik fermânıyla 

gönderirdi. Knez’in  makarr-ı hükûmetine gidilince Tatar emîri en büyük kelisaya 

atla girer, hayvanın arkası mukaddes tasvîrlerden en büyüğüne tesâdüf etmek üzere 

durur, orada toplanan aʻyân ve ümerâ-yı beldeye karşı Knezlik fermânını okur, 

emrine itâʻat edilmesi lüzûmunu söyler, sonra Orda’ya avdet eylerdi. 

Hân tarafından bir memûr gelince de Knez’in piyâde olarak uzakça bir 

mesâfeden istikbâl ve dönüşünde teşyîʻ etmesi muʻtâd idi. 

4.7 DEFTER 2 

[78] Söylenildiğine göre Ruslara tarh denilen cizye miyânında mikdâr-ı 

muʻayyen köle ve câriye iʻtâsıda vardır. Hân’ın tahsîldârı, muʻayyen cizye ile bu 

köle ve câriyeleri almak için her sene Moskova’ya giderdi. Knez, onları geniş bir 

meydana saf hâlinde dizer ve tahsîldâra arz eder, o da beğendiğini alıp götürürdü. 

Bu meydan el-ân Moskova’da mevcûdtur. Adına Rusça Detski Pol derlerdi ki 

(Çocuklar Meydanı) maʻnâsındadır. Deniliniyor ki: Moskova ahâlîsi oraya 
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çocuklarını götürür ve Tatarların vaktiyle kendilerine yapmış olduklarını 

anlatırlarmış. Bundan maksadı da Tatarlara ve bütün müslimânlara çocuklarının 

adâvetini arttırmak ve metbûʻlarına muhâlefetten tahzîr etmek, bir de ikinci defʻa 

böyle bir beliyyeye uğramamaları için kendilerine hamiyyet-i vataniyye dersi virmek 

imiş. 

Bununla berâber Rus ekâbiri, kendi arzularıyla kızlarını Hân’a, yâhud 

oğullarına, yâhud zevcelerine virirlerdi ki onlar vâsıtasıyla Hânlık dâiresinin esrârına 

vakıf olmak isterlerdi, baʻzende Hân’ı ve Hânzâdeleri ıdlâl için kızlarını yollarlardı. 

Eski vakitler şöyle dursun bu zamanda bile (*)
419

 Rusya’da kızlar ve kadınlar, 

vesâʼitin en mühimmlerindendir. 

[79] Tatarlar bu derece istilâʼ ve galebeleriyle berâber Rusların dîni ve mülkî 

ve dâhilî işlerine katʻiyyen karışmamışlar, bu gibi husûsâtta onları istedikleri gibi 

harekette serbest bırakmışlardı. Belki Ruslar, dîni işlerinde müzâyakaya uğrayınca 

Hân’a şikâyet ederler, o da onları o müzâyakadan halâs eylerdi. Nîtekim aşağıda 

zikir edileceği üzere Baskak tâʼifesi kelisa madesizden dolayı Özbek Hân’a şikâyette 

bulunmuş ve şikâyetlerinin defʻî zımmında kendilerine bir fermân virilmişti. 

İşte bütün şu hâllere karşı Rusların Tatarlara galebesinden bugüne kadar olan 

muʻâmeleleri tamâmiyle ber-aksdır. Çünkü taht-ı tâbiʻatlarında bulunan müslimân 

kavîmlerin hepsine de muʻâmelât-ı şedîde ve müzâyakât-ı adîde icrâsından geri 

durmazlar. Şerîʻat ahkâmına temessük etmekten menʻ için birçok mevâniʻ ve şenîʻa 

ihdâs ederler. Hükûmet ve kuvvetlerini gasb ettikleri gibi dînlerini, îmânlarını da selb 

eylemek isterler. Müslimânları askere alırlar, en âdî işlerde kullanırlar. Asker 

olmayanlardan da harâc ve cizye tahsîl ederler. Her sınıf tebeʻa-yı müslimeye 

canlarından usandıracak derecede eziyyette bulunurlar ki bu ahvâl-i elîme, 

kitabımızın lübbî netîcesi olan dördüncü maksadda mümkün mertebe şerh 

edilecektir. Şu beytin kâʼili ne güzel söylemiştir: 

                                                           
419 (*) Müʼellifin kitabı yazdığı zaman olacak, eserinin cild-i evvelinde târîh-i tabʻ yoksa da  cild-i 

sânîyesinin 1908 de basılmış olduğu üzerinde murakkamdır. (Mütercim) 
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  فلما ملكتهم سال بالدم ابطح ملكنا فكان العفو مناسجية
420

  

[80] Şaşılacak şeylerdir ki Ruslar şu hâlleriyle Tatarları akvâm-ı vahşiyeden, 

kendilerini de milel-i medeniyyeden sayarlar. Heyhât heyhât! 

Bundan daha ziyâde taʻaccübe şâyân olanı ise medeniyyet ve insâniyyette 

Avrupalılara müşâbehet ve mümâselet iddiâʻsında bulunmalarıdır. Avruparlılar ile 

aralarında pek bâriz bir fark mevcûd iken bu iddiâʻya nasıl kalkışıyorlar? Acabâ 

Yehûdîlere karşı olan muʻâmelelerini unuttular mı ki daha üzerinden iki sene 

geçmedi. Yoksa müslimânlara yaptıkları ve yapmakta oldukları mezâlime karşı 

gözlerini mi kapıyorlar? Zavallı ehl-i İslâmı türlü türlü tazyîk ile vatanlarını terk edip 

muhâcir olmaya ve ötede berîde sefîl ser- gerdân sürünmeye mecbûr ediyorlar. 

Avrupalıların hâli ise: Tevzîʻ-ı adâlet, neşr-i emniyyet, terfîh-i riʻâyet ve 

iʻmâr-ı memlekettir. 

Evet. Ruslar müslimânlar aleyhine olan siyâsetleriyle Avrupa’nın İspanya 

ahâlîsini andırıyorlar, hattâ onları örnek tutuyorlar. Fakat düşünmüyorlar ki 

İspanyalıların o mezâlimi, Avrupa’nın temeddün ve insâniyyetten pek uzak 

bulunduğu eski asırlarda idi. Ruslar gibi kemâl-i temeddün iddiâʻsında bulunanların, 

hayvan derkesinde olan o vakitteki İspanyolları taklîde kalkışmaları ise cehl ve 

noksanın en ileri derecesidir. 

Şu söylediklerim Rusların istilâʼ zamanına âid şeyler değildir. Öyle 

zamanlarda bu gibi hâllerin vukûʻı tabîʻî ve zarûrîdir. Nîtekim iki tarafta da vâkıʻ 

olmuştur. [81] Şu fark öyle ki Tatarlar, evvel itâʻat teklîfinde bulunurlar, inkıyâd 

gösterildiği takdîrde taʻarruz etmezlerdi. Nasıl ki Ruslarada böyle teklîfte 

bulunmuşlar, fakat itâʻat cevâbı yerine sebb ve setm işitmişler sefîrlerinin 

öldürüldüğünü haber almışlar, ondan sonra da yaptıklarını yapmışlardı. Fakat 

Rusların inkıyâdıyla iki taraftan yapılan muʻâhedât üzerine Tatarların o muʻâhedât 

ahkâmına katʻiyyen muhâlefetleri ve Rusların dîni işlerine taʻarruz ve müdâhaleleri 

katʻiyyen vâkıʻ olmamıştı.  Taraf-gîrlikten hâlî ve adl ve insâf ile (…?) bir kimse 

                                                           
420 Tahirü’l-Mevlevî beytin açıklmasını metnin içinde yazmıştır. Dipnot olarak burada yazdık. 

Me’âli: Biz mâlik olduğumuz vakit afv bizim seciyyemizdi. Lâkin, siz mâlik olunca derede seyl 
yerine kan aktı. 
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tarafının muʻâmelâtını mîzân-ı akl ile tartacak olursa hangi tarafın ağır bastığını bilâ-

tereddüd teslîm eder. 

Sevk-i kelâm ile yapmış olduğumuz şu istitrâddan sonra sadede avdet edelim. 

BATU HÂN’IN KĀRDEŞLERİNE VİLÂYET TEVCÎHİ 

Batu Hân memleketler zabtıyla umûr-ı idâreyi yoluna koyduktan sonra  – 

muhârebe esnâsında şecâʻât ve ikdâmı görülen- birâderlerinden baʻzılarını vilâyet ve 

arâzî iʻtâsıyla taltîf eyledi. Ez-cümle büyük kārdeşi Orda’ya on bin haneyi, diğer 

birâderi Şeybân’a da onbeş bin haneyi şâmil bir nâhiye virdi. Şeybân’a ilâve olarak 

(Kurel)
421

 memleketini de tahsîs etti. 

Müverrihler demişlerdir ki: Cingiz Hân, torunu Orda bin Cuci’ye Gaznin
422

 

ve Bamyan
423

 vilâyetlerini virmiş ve o vilâyetler müddet-i medîde Orda’nın zürriyeti 

elinde kalmıştı. Va’llâhü aʻlem 

[82] Bende derim ki: Batu Hân’ın memâliki, Cingiz Hân’ın vasiyyeti 

mûcebince Kāan hükûmetine mürtebid ve Cingiz Hân evlâdı elindeki memâlik-i sâire 

gibi münkâd olmak lâzım gelirse de Batu Hân ve ahlâfı diğerleri gibi Kāan’a itâʻat ve 

Cingiz yasasına tebaʻiyyet etmediler. Şu hâl, Batu’nun vefâtı ve Berke Hân’ın İslâm 

ile teşerrüfünden sonra bütün bütün arttı. Binâʼen-aleyh bu memleket müstakill, 

belkide başkalarına ve Kāan hükûmetine mütehakkim bir devlet-i muʻazzama hâlini 

aldı. Nîtekim aşağıda zikir ve beyân edilecektir. 

GÜYÜK HÂN İLE BATU HÂN’IN İHTİLÂFI 

Oktay Kāan, Kāanlığa intihâb edildiği sırada o makâmın zürriyetine tahsîsi 

teklîfinde bulunmuş ve bu teklîf Kurultayca kabûl bulunmuştu. Oktay’ın vefâtında o 

şart mûcebince büyük oğlu Güyük Hân’ın Kāanlığa geçirilmesi lâzım geliyordu. O 

ise babası öldüğü vakit baʻzılarına göre Batu Hân’ın nezdinde Rusya’da fütûhât ile 

meşgūl oluyor, baʻzılarına ve sahîh olan rivâyete göre de memleketin diğer bir 

tarafında bulunuyordu ki merkeze gelinceye kadar anası ve Oktay Kāan’ın zevcesi 

(Turakina) niyâbeten hükûmeti idâre etmişti. 

                                                           
 كورل 421
 غزنين 422
 باميان 423
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Güyük Hân gelipte Cingiz’in evlâd ve ahfâdıda toplayınca mutantan ve 

muʻazzam merâsim ile onu iclâs eylediler. Az yukarıda da söylenildiği vechile bu 

merâsimde Asya’nın her tarafından, hattâ Avrupa’dan gelenlerin mikdârı 

sayılamayacak dereceye varmış, müverrihler bunun taʻrîfine acz gösterip emsâlinin 

vâkıʻ olmadığında ittifâk etmişti. 

[82] Fakat bu ictimâʻda Batu Hân – ya mesâfenin uzaklığından, yâhud başka 

bir sebebden- bulunmamış, tarafından berdel olarak birâderi Berke Hân ile diğer bir 

kārdeşini yollamış, Batu’nun şu hareketi ise Güyük Kāanca hoş görülmemişti. 

Bundan başka Güyük Kāan, Atabegi bulunan ve Hristiyan olan (Kadak Hân) nın 

teşvîkiyle tanassur etmişti. Aşağıda zikir olunacağı üzere o sırada Moğol diyârıda 

papaslarla dolmuştu. Bunlar türlü türlü vesveseler îkâʻıyla müslimânları tezlîl 

eylemek, belki de müslimânlığı kökünden sökmek istiyorlardı. Lâkin Hristiyan 

Avrupa ile Nasrânî Güyük Kāan’ın memleketi arasında azîm bir hâʼil duruyordu ki o 

da Batu Hân’ın memâliki idi. 

Batu Hân ise müslimânları severdi. Papasların tesvîlâtı yüzünden tazyîkâta 

uğrayan ehl-i İslâm, Batu Hân’a ilticâʼ ve gördükleri mezâlimden bess-i şekvâ 

eylediler. Buna mukâbil papaslarda Güyük Kāan’ı müslimânların onlara tarafdârlık 

ve himâyetkârlık eden Batu Hân’ın aleyhine, hattâ Batu’nun memleketini istilâʼ 

ederek kendisini ortadan kaldırmak husûsuna iğrâʼ eylediler. Bunlara dâir ilerde biraz 

maʻlûmât vereceğiz. 

Batu Hân, Güyük’ün Kāanlığını tanımadı. Güyük de ona karşı hareketi 

tasmîm ederek (Çiketay Noyan)
424

 kumandasında bir fırka gönderdi. Bu fırka, Batu 

Hân’ın vâlîleri tarafından idâre edilen Azerbeycan ve İran cihetlerine gidecek 

Batu’nun vâlîlerini kayd u bend ile Güyük Kāan’a gönderecekti. [83] Vâlîler, 

Çiketay fırkasının gelmekte olduğunu haber almışlar ve keyfiyyeti Batu Hân’a 

yazmışlardı. Cevâb-ı vürûddan evvel Çiketay gelip vâlîlerini tevkîf etti. Onlarda 

Kāan’ın emrine karşı gelmemek için mutâvaʻat ve teslîmiyyet gösterdiler. Fakat 

Çiketay, onların ellerini bağlanıp Kāan’a göndereceği sırada Batu’nun cevâb-nâmesi 

geldi ki Çiketay ile maʻiyyet-i ümerâsının mukayyeden kendisine gönderilmesini 

                                                           
 چيكتاى نوين 424
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emrediyordu. Cevâb-nâmenin misâli şüyûʻ bulunca vâlîlerinin tarafdârları kıyâm ile 

onların ellerini çözdüler ve Çiketay ile belli başlı adamlarını bağlayıp Batu Hân’a 

yolladılar. O da Çiketay’ı kaynar suya attırmak sûretiyle öldürttü. 

Bunu haber alan Güyük Kāan 600 bin süvârî ile Batu Hân kasdıyla yola çıktı. 

O da askerini toplayıp karşılamak istedi. İki ordunun birleşmesine sekiz konak 

mesâfe kalmışken Güyük Kāan fücʼeten öldü. 

Müverrih İbn Fazlullah el-Ömerî bu vakʻayı şu sûretle yazdığı gibi 

Ravzatü’s-sâfâ’nın ibâresinden de böyle anlaşılır. Frenk müverrihleri: Güyük 

Kāan’ın kasdı Avrupa’yı istilâʼ etmek idi derlerse de doğru değildir. Kāan’ın 

maksadı o olsaydı şübhe götürmez ki Batu Hân’ın ittifâkı ve (…?) ile olurdu. 

Müverrih Ebü’l-Ferec: Güyük Kāan’ın bu seferi hem tebdîl-i hava etmek, hem anası 

Turakina’ın ölümünden mütehassıl kederini gidermek içindi. Derse de o da doğru 

değildi. 

[84] Her ne hâl ise Cenâb-ı Hakk, bir muhârebe vukûʻıyla müslimânların 

arada ezilmekten muhâfaza etmiş ve deccâlin vekîlleri bulunan papasların şerrinden 

vikâye eylemişti. Şu hâdise, yaʻni Kāan’ın ölümünü 647 Rebîʻü’l-âhirinin 

dokuzunda, yâhud ondan sonra idi. Güyük Kāan’ın müddet-i istiklâlî bir sene kadar, 

yâhud ondan pek az fazla devâm etmişti. Vefâtı üzerine yanındaki ümerâ ve asâkir 

şaşırdılar sonra Batu Hân’a mektûb göndermeye karâr virdiler. 

Yazdıkları arîzada Güyük’ün vefâtını haber viriyorlar, kendisinin evlâd-ı 

Cingiz arasında ekber ve erşed ve akvâ bulunduğunu söyleyerek Kāanlık tahtına 

cülûsunu teklîf ediyorlardı. 

Ebü’l-Ferec diyor ki: Güyük ölünce maʻiyyetinde olanların hepisi de Batu 

Hân’ı Kāan yapmak içim ittifâk ettiler. Çünkü Cingiz evlâdının ekber ve aʻkalı o idi. 

Güyük’ün zevcesi (Oğlan Hanmış)
425

 bu mesʼele hakkında görüşmek üzere Batu’nun 

nezdine geldi ve bir gice sonra avdet etti” Batu Hân, Kāanlık teklîfine “bana lâzım 

değil” diye cevâb virdi. Bunun üzerine Tuli’yın oğlu ve Hülâgu’nun birâderi 

(Mengü) nün Kāanlığa taʻyin etti. 
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Ravzatü’s-sâfâ’da deniliyor ki: Batu Hân, Cingiz evlâdı arasında kuvvet ve 

şevketiyle mümtâz olduğu için Mengü’yü Kāanlık tahıtna iclâs için kendi nezdinde 

toplanmalarına dâir Cingiz ahfâdına ve ümerâya haberler gönderdi. Bunlardan 

baʻzıları Cingiz’in diyârını bırakıp da Kıpçak’a gitmeyi azametlerine yediremediler. 

Güyük Kāan’ın oğulları ise [85] işin sonunda müterakkaben oldukları yerlerde 

kaldılar. Mengü’nün anası (Surtunsi Bike) oğlunu amcası Batu Hân’ın nezdine arz-ı 

taʻzîm ve (…?) hâtır için gönderdi. Mengü’nün şu nezâketi Batu’nun hoşuna gitti, 

Kāanlık için onda kâbiliyyette gördü. Binâʼen-aleyh nezdinde bulunan Cingiz 

torunları ve ümerâ ile bi’l-ittifâk bu işe karâr virildi. Baʻdehû Mengü’yü kārdeşleri 

Kubilay ve Hülâgu ve Artık Buğa
426

 ile pâytahtları olan Kulurane (?)
427

 gönderdi. 

Birâderi Berke Hân’ı da yüz bin kişilik bir ordu ile Mengü’nün orada iclâsına memûr 

etti. Fakat Oktay Kāan oğullarının mümânaʻatı dolayısıyla emr-i iclâsı iki sene kadar 

kaldı. Bunu haber alan Batu Hân, birâderi Berke Hân’a gönderdiği bir mektûbda 

muʻânedelere rağmen Mengü’nün iclâsı, muhâlefet gösterecek olanlarında iʻdâmı 

emrini virdi. İʻtirâz edenler – pek azı müstesnâ olmak üzere- sözlerinden rücûʻ 

eylediler. Mengü Kāan tahtına oturdu, Berke Hân’da maʻiyyetiyle döndü. 

MOĞOL VE TATAR DİYÂRINDAKİ PAPASLAR 

Moğol ve Tatar diyârındaki papasların ahvâline dâir baʻzı şeyler söyleye-

ceğimizi vaʻd etmiştik. Burada bir parça maʻlûmât vireceğiz. 

ORALARA NASIL YAYILDILAR? 

Gizli, kapaklı değildir ki müslimânlarla hristiyanlar neşr-i dîn husûsunda 

tamâmiyle yekdiğerine zıd bir hâlde bulunurlar. Bu eskiden berî câri ve mücerreb bir 

şeydir. Müslimânlar, tevhîde daʻvet ve insânları doğru yola hidâyet için [86] memûr 

değillermiş, hattâ menhî etmişler gibi oturup kalmışlardır. Hâlbûki neşr-i İslâma 

teşvîk husûsunda müteʻaddid hadîs-i şerîf vardır. 

Hristiyanlar ise tamâmiyle bunu hilâfınadır. Neşr-i ebâtîle cidden ihtimâmı 

vardır ki Avrupa’da Nasrâniyyet’in intişârı ancak bu ihtimâm sâyesinde olmuştur. 

Kezâ papasların hükümdârları ve müteʻaddid fırkaları ittifâk ve ittihâda daʻvet 
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etmeleri âdetleridir. Azıcık târîh okuyanların maʻlûmudur ki bu ihtimâm ve âdet 

netîcesinde papaslar birçok iş görmüşler, hâlâ da görmekte bulunmuşlardır. 

Müslimânlara karşı ehl-i salîbin heyecâna getirilmesi, ezelde ehl-i İslâm’ın katl ve 

tebdîl-i dîne mecbûr edilmesi, bakiyyesininde sürülüp memleketlerinden çıkarılması, 

Şam sâhillerinin istilâsı ve Kudüs’ün zabtıyla senelerce hristiyanların elinde kalması 

hep bu ihtimâm ve âdetin âsârı idi. Nihâyet Atabegiye ve Eyyübiyye 

hükümdârlarının himmet ve gayretiyle onların istilâsı önüne sedd-i mümânaʻat 

çekilmiş ve iki yüz sene kadar muhârebe ve mukâteleden bıkıp usanmıyorlardı, 

papaslar ise onları teşvîk ve iğradan hâlî kalmıyordu. 

Papaslar, müslimânlar karşısında zaʻîf ve mağlûb olduklarını gördükleri 

sırada şarkta Moğol tûfânı ve Tatar kasırgası ile İslâm memleketlerinden çoğunun 

harâb olduğunu, o asırlarda kuvvet ve şevket husûsundaki derecelerine hiçbir 

hükümdârın varamadığı Hârizmşâhlar Devleti’nin ortadan kalktığını müşâhede 

ettiler. Bu işleri yapmış olanların ise levh-i medâriki dîn nakşından hâlî ve arâzî-i 

kulûbi Hristiyanlık, Yehûdîlik ve Müslimânlık [87] inbâtına kâbiliyyetli 

bulunduğunu anladılar. Bunların tanassurunda Hristiyanlık için fevka’l-âde fâʼide, 

bi’l-aks müslimânlar için son derecede zarar husûle geleceğini hiss ettiler. Çünkü: 

Moğol ve Tatarlar tanassur ettikleri takdîrde onlar şarktan, berîkilerde garbdan 

hücûm ederek arada kalan müslimânları ortadan kaldırmak kolay olacaktı. Binâʼen-

aleyh Papa, Tatar diyârına fevc fevc papas göndermeye başladı. Bu sevkiyyât 

netîcesinde onların tanassuru kâbil olduğu sûrette maksad hâsıl olacaktı. Olmadığı 

takdîrde ise hiç olmazsa Avrupa’ya hücûmlarının önüne geçebileceklerdi. Çünkü 

Avrupalılar Tatar muhâcemesinde emîn olamıyorlar, belki her an o hücûmun 

vukûʻnu bekliyorlardı. 

(Malte-Brunn) ın yazdığı coğrafya kitabının cild-i evveli tercemesinde Rifâa 

Beg diyor ki: “Hristiyanların halîfesi bulunan Papa, müslimânların savâʻik savletine 

mümânaʻat olunmak için buzlu nehirler geçilmek ve çıplak dağlar aşılmak sûretiyle 

vahşî çöl hükümdârlarının nezdine gidilmesini ve onların Hristiyanlığa celb ve imâle 

edilmesini papaslara emreyledi. Onlarda sefer meşakkatlerine tahammül ederek 

korkunc çölleri geçtiler. Bu çöller, muhtelif cinslere mensûb vahşî kabâʼil ile meskûn 

idi ki onlar tahrîb-i bilâd ve taʻzîb-i ibâdi âdetâ dîn telakkî ediyorlardı. Papaslar ise 
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Hristiyanlığa yardım ve Nasrâniyyeti bu vahşîler arasında neşir eylemek arzusuyla 

hareket ettiklerinden birçok akvâm-ı vahşiyye arâzîsinden silahsız olarak 

geçiyorlardı. Nihâyet [88] emîn ve mutmaʼinn olarak Moğol pâytahtına vâsıl 

olabildiler. O pâytaht ki silahların her türlüsüyle ve zulmün envâʻıyla mücehhez 

bulunuyordu. Oradan sudûr eyleyen tahrîb ve ihlâk emri bir an içinde (Vistüle) ve ( 

Huang Ho)
428

 Nehirleri arasında kemâl-i şiddetle infâz olunmuştu. 

Bu seferler, papaslarada münhasır kalmıştı. Belki Roma papasları, 

mütedeyyin hristiyanları sevk-i hamiyyetle vaʻz ve nasîhatte bulunmaları için fevc 

fevc yolluyordu. 

Papa’nın Moğol Hânlarına gönderdiklerinden biri râhib (Eskalin)
429

 idi ki 642 

sene-i hicrîyesine müsâdif olan 1246 sâl-i mîlâdiyyesinde yola çıkmış, Irak tarafına 

doğru gidip iki ay sonra bilâ-muvaffakiyyet dönmüştü. O vakitlerde ise Moğollar 

Leh, Silezya
430

 vesâireyi tahrîb eylemiş, Rus diyârında ise cebr ve kahr ile 

hükmetmekte bulunmuşlardı. 

1246 senesinde Papa (Jan Plano Karpini) isminde bir şahsı (küçük dîn 

kārdeşi) lakabıyla telkîb eyleyerek Kıpçak’da icrâ-yı saltanat eyleyen Batu Hân’a 

gönderdi. Karpini’nin yanında başkaları da vardı. Bunlar Çeh, Silezya ve Leh 

bilâdını geçtiler. Dinyeper Nehri sâhilinde Kanu (*)
431

 beldesinde, sonra 

Kalmaniye(?)
432

 bilâdında Moğollara râst geldiler. Nihâyet Batu Hân’ın ordusuna 

vâsıl oldularsa da sıfru’l-yed olarak döndüler. Bunların seferi altı ay sürmüştü.(*)
433

 

                                                           
 هوانغ هو 428
 اسقلين 429
 سيليزيا 430
431 (*) İhtimâl ki Kiyef’in altındaki Kanif beldesidir. 
 قلمانيه 432
433 (*) Müverrih Karamzin’in Karpini siyâhatnâmesinden iktibâsen yazdıklarını bizde şuraya 

nakil ediyoruz. Bu sayfanın zahrinde -[88] 88inci sahîfe ikinci hâşiyesi 
 Karamzin diyor ki: Avrupa Tatar istilâsı endişesiyle bi-huzûr idi. Çünkü Batu Hân dâimâ bu 

niyyette idi. Papa Dördüncü İnukenti (اينوكينتى), Fransa ruhbânlarından Plan Karpini isminde 
birini, beyân-ı muhabbet etmek ve tarafından bir emân-nâme almak üzere Güyük Kāan’a 
yolladı. Karpini der ki: 

 Güyük Kāan’ın muhabbetini kazanmak ve Rusya’nın mezheb-i dîniyyesini Latin kelisasına 
rabt etmek için Papa tarafından ona hitâben yazılmış bir mektûbu hâmilen 1246 senesi 
İtalya’dan çıktık ve Rusya’ya geldik. Morovya’ya (ماززوويا) vusûlümüzde Rus Knezlerinden 
Vasili’ye tesâdüf ettik. Bize Tatarların avâʻid ve ahlâkı beyânında dedi ki: 
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 - Kāan’ın nezdine eli boş gitmek doğru değildir, mutlakan zî-kıymet hediyyeler lâzımdır, 

yoksa Kāan sizi kabûl etmez. 
 Bunun üzerine ferve ve semmûr kürkleri ile sırmalı elbise gibi kıymetli hedâyâ iştirâʼ eyledik 

ve Kiyef beldesine gönderdik. Rus mezheb-i dîniyyesinin Latin kelisasına rabtı hakkında 
Papa’nın teklîfini etmiş olduğunu kabûl etmedi, 

 -Kārdeşim Danili, Büyük Kāan’ın nezdindedir. O gelmeden bir şeyʼ diyemem. Cevâbını virdi. 
 Kiyef’e geldik ki harâb olmuş, ahâlîside o harâbe etrâfında çırılçıplak açlıktan zaʻîflamış bir 

hâlde toplanmıştı. Mezârdan çıkmış gibi bize bakıyorlardı. İnsân onları öyle görünce teʼsîrine 
uğramaktan kendini alamıyordu. 

 Tatar memleketinin hudûdu Tavrida (Kırım) dan başlıyordu. Hudûda vâsıl olunca yem 
bulamayacakları için atlarımızı bıraktık, onların yerine Tatar atları satın aldık. Çünkü Tatar 
atları tırnaklarıyla karı eşip altında buldukları otları yiyorlardı. Kırım’a geldik. Tatarlar 
etrâfımızı sardılar. Nereden ne niçin geldiğimizi ve nereye gideceğimizi sordular. Bütün 
hristiyanların büyüğü olan Papa tarafından geliyoruz. Bizi Büyük Kāan’a yoladı. “Bizden ne 
zarar gördü ki Lehistan ve Macaristan’dan arâzîmizi cebren ve kahren aldı? Ben sulhu 
severim, kendisiyle harb etmek istemem. Bir de Kāan’ın dînimizi kabûl ederek nefsini ve 
ehlini âhiret cezâsından kurtarmasını temennî ederim diyor” dedik cevâb virmediler. Baʻzı 
hedâyâmızı almakla kanâʻat gösterdiler. Yanımıza adam katıp bizi kumandanlarının nezdine 
gönderdiler. Bu emîrin ismi Karumşâh (ihtimâl ki Haremşâh) idi. 60.000 askerin kumandanı 
bulunuyordu. Kumandan bizi isticvâb eyledikten sonra Batu Hân’a yolladı. Yalavitsa ( ويتسهاليا  
)arâzîsini, Dinyeper, Don, Volga Nehirlerini geçtik, Yayık Nehri’ne vâsıl olduk. Bu arâzînin 
hepsi de Tatarların yaylasıdır. Mevsim-i şitâda Karadeniz’e yakın yerlerde kışlarlar. Batu 
Hân Volga Nehri sâhilinde bir takım köşkler yaptırmıştır. 160.000’i Tatar, mütebâkîsi 
hristiyan vesâire milletlerden olmak üzere 600.000 askeri vardır. 

 Îd-sâlîbi yakın idi. Bizi Batu Hân nezdine götürdüler. “Ateş sihri ve efkâr-ı fâsideyi ibtâl eder” 
vehminde bulundukları için iki ateş arasından geçirdiler. Batu Hân’ın çadırı kapısına geldik. 
Çadırı gördüğümüz gibi mükerreren secde etmemizi emreylediler. Kemâl-i taʻzîm ile çadırın 
içine girdik. Batu Hân taht üzerinde müteʻazzamâne oturuyordu. Bizi de sol tarafa oturttular. 
Vüzerâ ve ümerâyla Hân’ın ailesi ayakta duruyor, zevceleri ve çocukları kürsüler üstünde 
oturuyordu. Papa İnukenti’nin mektûbunu son derece bir taʻzîm ile Hân’a virdik ki, Latince, 
İslavca ve Tatarca yazılmıştı. Batu Hân onu iltifât ve dikkatle okudu. Ara sıra altûn ve gümüş 
kâselerle kumız içiyordu. Muzika da ale’d-devâm çalıyordu. 

 Batu Hân, kırmızıya mâʼil, iriyarı, mütebessim, azametiyle berâber mültefit, muhârebede 
şecîʻ, dirâyetli, mücerreb, şiddetli ve hudʻa-kâr bir zât idi. Mektûbu okuduktan sonra bizim 
büyük nezdine götürülmemizi emretti. Şiddet ve sürʻatle çölleri katʻ etmeye başladık. Urûc-ı 
İsa yortusunda Bisirmin’e(بيسيرمين) (yaʻni Hârezmve Hive) geldik. Buraları ki ahâlîsi evvelce 
şevket-i kaviyye ve saltanat-ı azîmesi varmış. Fakat Tatarlar, onları bitirmişler ve 
tâbiʻiyyetleri derkesine getirmişler. Bu vilâyet, Buhara hudûdunda ve Batu Hân’ın birâderi 
Şeybân’ın idâresindedir. Oradan ayrıldıktan sonra çölleri, dağları katʻ ederek Baykal Gölü 
hizâsına geldik. Onu da solumuzda bırakıp Temmuz sonunda Moğol bilâdına geldik. 
Moğollar, asl-ı Tatarlardır. Oktay Kāan ölmüş, oğlu Güyük daha Kāanlık tahtına oturmamıştı. 
Bütün işler vâlidesi (Turakina) nın yed-i idâresinde idi. Güyük Hân, bizi vâlidesine yolladı. 

 Turakina azîm bir sarayda oturuyordu ki gāyet büyük olan kapısının önünde yalın kılıclı 
birçok asker duruyordu. Bizi saraya karşı secde ettirdikten sonra Turakina’nın nezdine 
götürdüler. O sırada vüzerâ, ümerâ ve asâkir, Güyük Hân’ın Kāanlık tahtına iclâsı hâzırlığıyla 
meşgūl bulunuyorlardı. Bizim beklememiz emredildi. Bir ay kaldıktan sonra Altûn Orda’ya 
götürüldük. Orada arzın her tarafından gelmiş birçok kalabalık vardı. 24 Ağustos’ta bir takım 
tekellüfâttan sonra Güyük Hân’ı Kāanlık serîrine oturttular ve başına tâc giydirdiler. 
Âdetlerince birçok ibâdet icrâsından sonrada vüzerâ, asker ve ahâlî Kāan’a teveccühle duʻâʼ 
ederek “ Bizim Kāan’ımız olmanı istiyoruz” diye bağırıştılar.  Kāan bunlara “ Ümerâma 
itâʻat ve düşmenlerimle harb edecek misiniz?” diye sordu. “Kabûl ediyoruz” cevâbını alınca “ 
Ben de Kāanlığı kabûl ediyorum” dedi. Vezîrler Kāan’ın başına tâc giydirdikten sonra elinden 
tutup tahtından indirdiler ve keçe üstüne oturttular. “ Eğer adâlet edecek ve ahâlîye 
merhamet gösterecek olursan biz de senin yardımcın oluruz. Yok, zulüm edecek olursan 
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 [89] sonra Kebirum Rubarfis(?)
434

 seferi vardır. Bunun sebebi de: Moğol 

Hân’ı hristiyan olmuş diye Fransa’da bir şâyiʻa çıkmış, bundan dolayı bütün 

hristiyanlar sevinmiş, Fransa Kralı Sen Lui de bunun için Dubirfis Oros Barok(?)
435

 

ile Karamanlı Bartalmi’yi
436

 göndermişti. 

 Bu papasda (1253=651) senesinde yola çıktı ve Moğolların kürsî-yi saltanatı 

bulunan Karakurum’a vâsıl olduysa da gittiği gibi döndü. 

 [89] Moğollara gönderilen papaslardan biri de meşhûr siyâhatnâme sâhibi 

Cenevizli Marco Polo idi ki Papa 1271=670 senesinde ve Kubilay Kāan devrinde 

yollamıştı. Marco Polo 25 sene müddetle Kāan’ın nezdinde kaldı ve dîvân 

hizmetinde bulundu, babası Nikolay Pavlos(?)
437

 da böyle idi. Sonra döndü ve 

meşhûr siyâhatnamesini yazdı. 

                                                                                                                                                                     
başka şeyler şöyle dursun şu altındaki keçeyi bile senden alırız” dediler. Baʻdehû hep birden 
kalktılar ve Kāan’ı keçesiyle berâber kaldırıp kendilerine Kāan taʻyin ettiler ve babasından 
kalan hazîneyi ona teslîm eylediler. 

 Sonra günlerce sürmek üzere ziyâfet çektiler. Ahâlîye et yedirdiler ve kumız içirdiler. Güyük 
Kāan o vakit 40, 45 yaşlarında bulunuyordu. Gāyet azametli ve dirâyetli idi. Lâkin abûs ve 
mütefekkir görünürdü. Hristiyan kölelerinden mukarrebleri, kendisinin Nasrâniyyet’e 
mütemâʼil bulunduğunu, yakında tanassur edeceğini çünkü hristiyanlara çadır etrâfında 
ibâdet için izin virdiğini söylerlerdi. Müteʻaddid lisân bildiği hâlde Moğolca konuşurdu. Her 
lisân için tercemânı ve huzûrunda sır kâtibleri vardı. Yazı yazmak bilmezdi. Her işi şifâhen 
hall ü fasl ederdi.” 

 Karamzin’in Karpini’den nakil ettikleri burada hitâm buldu ki mütercim son derece ihtisâr 
etmiştir. Turakina’nın ahvâlini beyân sırasında Karamzin’in sükûtundan anlaşılıyor ki: 
Moğol İmparatoriçesi’nin tanassur etmiş olduğuna dâir hristiyanların işâʻa eyledikleri 
havâdisin aslı yoktur, belki bu da onların muʻtâd olan uydurmaları cümlesindendir. Eğer 
Turakina’nın hristiyanlığı vâkıʻ olsaydı Karamzin mutlakan ve müfterihâne yazardı. Yine 
Karamzin der ki: “Güyük Kāan’ın tetevvüc ve cülûsuna müteʻâkib ilk hükmü: Tamâmen 
Avrupa’nın istilâsı için ordusunun hâzırlanmasını irâde etmek olmuştu. Kezâ Papa’ya 
İnuketi’ye (اينوكتى) cevâbda da gerek kendisinin, gerek bütün Avrupa imparator ve krallarının 
huzûruna gelip itâʻat etmeleri lüzûmunu ve illâ Cingiz Hân’ın yeryüzünde Moğollardan başka 
hükümdâr bırakılmamasına dâir olan vasiyyetini infâz için hepsinin kılıcdan geçirileceğini 
yazmıştı. Avrupa seferi için asker toplamakla meşgūl iken ölmüş ve yerine Mengü Kāan 
geçmişti.” 

 İşte şu ifâde Rus müverrihi Karamzin’in sözüdür. Eğer vâkıʻa mutâbık ise Güyük Kāan’ın 
tanassuru hakkında hristiyanların şâyiʻası da asılsızdır. Hristiyanların temâyülüne gelince 
onda şekk yoktur. Nîtekim Ravzatü’s-sâfâ’ vesâire târîhlerde de bundan bahis olunur. 

 گبيوم روبرقيس 434
 دوبرقيس اورويس بروق 435
 برت لمى 436
ىك پاولوسالنيوقو 437  
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[90] Yine onlardan biri de Andre Lukmal
438

 idi ki Moğol ve Tatar kabâʼili 

arasında Nasrâniyyeti neşir için 1245 senesinde sefere çıkmıştı. 

 Şu zikir edilenlerden mâ-adâ taʻdât edilemeyecek derecede Hristiyanlık 

dâʻileri vardır ki asırlardan berî o taraflara sefer etmekten ve neşr-i ebâtîle sarf-ı 

mukadderât eylemekten hâlî kalmamışlardır. Bunları bu yoldaki muhâtarâtı iktihâm 

etmeye sevk eden şey’, gayr-ı ilmi olmakla berâber siyâhatlarının coğrafya ilmine 

pek çok hizmeti olmuş, uzun müddet keşif edilemeyecek memâlikin ahvâline dâir 

maʻlûmât edinilmesine fâʼidesi dokunmuştur.” 

 Bende derim ki: Malte-Brunn’un ifâdesinden anlaşılan papasların sebeb-i 

siyâhatları olan [91] maksadına nâʼil olmadıklarıdır. Kezâ “Moğol Hân’ı hristiyan 

olmuş diye bir şâyiʻa çıkmış…” diyerek bu hâdisenin tekzîb edilmek istenmesi de 

[92] doğru değildir. Evet. Güyük Kāan tanassur etmiş ve bu yüzden müslimânlar 

epeyce bir tehlike geçirmiştir (*)
439

 ki Kāan’ın tanassuru ve tâbiʻatındaki 

müslimânların uğradığı muhâtara her tarafa şâyiʻ olmuştur. Bu münâsebetle Ebü’-

Ferec Malatî târîhinde şu yolda kuskuslanıyor : “ Güyük Kāan’ın Atabeglik 

makâmında bir emîr-i kebîr vardır ki [93] İsmi Kadak
440

 Hân olup Hazret-i Îsâ’ya 

îmân etmiş mâ-i mukaddesle taʻmîd edilmişdi. Çinikay
441

 isminde diğer bir emîrde 

aynı sûrette tanassur eylemişti. Bu ikisinin mesâʻîsi netîcesinde Güyük Hân’da, 

vâlideside, aile-i hükümdârı da nâsrânlara, esgaflara, ve râhiblere hüsn-i nazarla 

bakmaya başlamışlar, Frenklerden, Ruslardan, Süryânilerden, Ermenilerden dîn-i 

mesîhe sâlik olanların kadr ve şânı yükselmişti. Moğollar ile aralarındaki sâir 

kavîmlerin havâss ve avâmmı selâm mevkîʻinde (ber hamr) demeyi ikrâm 

ediyorlardı. Bu, Süryâni lisânda mürekkeb bir lafızdır ki (bârek mâlikî) yaʻni 

“mâlikim mübârek olsun” maʻnâsınadır.” 

Bende derim ki: 

                                                           
 اندره لوقيمل 438
439 (*) Ravzatü’s-sâfâ’da deniliyor ki: Melʻûnun biri Moğol tâbiʻatında bulunan bütün 

müslimânların iğdiş edilmesi için Güyük Kāan’dan fermânlar istihsâl eylemiş, bunları 
arabalara doldurup eyâlet vâlîlerine götürmeye kalkışmıştı. Yolda karşısına çıkan bir 
canavar, üstüne atlayıp husyelerini koparmak sûretiyle onu helâk etti. Herif, ehl-i İslâm 
aleyhine yapmak istediği mekre kendi uğradı. Güyük Kāan’da onun sûʼ-i âkıbetini haber 
alınca bu vahşiyâne fikirden rücûʻ etti. 

 قداق 440
 چنيقاى 441
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Allah, bu fesâd ateşini Batu Hân’ın himmetiyle çarçabuk söndürdü. Nîtekim 

yukarıda bahsi geçmişti. Güyük Kāan’ı ıdlâl eyleyen Kadak Hân ile arkadaşı bu 

seyyâhların iğvâsıyla tanassur eylemişti. Bu kadar çok muvaffakiyyette o seyyahların 

meşâkk-ı sefere tahammülleri, mehâlik ve muhâtarâtı iktihâmları, kendi dînlerinde 

harâm olan at eti yemeleri ve sütünden içmelerinin mükâfâtı olmuştu. 

Eski zamanlardan bu yana gelinceye kadar papasaların neşr-i ebâtîl için 

dînlerince olan muharremâtı bile irtikâb etmekten çekinmemeleri ve bir av 

yakalamak için usanmayıp üşenmemeleri âdetleri iktizâsındandır. 

Lâkin Cenâb-ı Hakk’ın habîb-i mürseline olan kitab-ı menzilinde ki  vaʻd-ı 

kerîmi mûcebince dîn-i İslâm’ın zuhûr ve istilâsı için onların ebâtîli revâc bulmaz ve 

tadlîlâtı kimse üzerinde müʼessir olmaz. Eğer uzun seneler süren uğraşma netîcesinde 

[94] Birkaç şahsı kandırabilseler bile iğvâları sürüp gitmez. Bu, onların ahvâlini 

tedkîk edenlerce mücerrebdir. Papasların bir takım safdilleri düşürmek yakalamak 

için teşebbüsâtta bulunmaları, örümceğin sinek tutmak için ağ kurmasına benzer. 

Örümcek, çalışıp çabalayıp ağını gerdikten ve uzun müddet bekledikten sonra bir iki 

sinek tutulur. Fakat o vakte kadar ev sâhibi hizmetçilerinden birine evin süpürülüp 

temizlenmesini emreder. Köşenin, bucağın temizlendiği sırada uğradığı bir süpürge 

darbesiyle örümceğin kendi ezilir, kurduğu ağ bozulur, yakaladığı av da kurtulur. İşte 

onların misâli! 

1590=999 senesinde Japonya bilâdında 20.000 Hristiyan katl ve yeni yapmış 

oldukları kelisa tahrîb edilmişti. 1638=1048 senesinde ise yine oralarda 37.000 

Nasrânî ihlâk olunmuştu. Hâlbûki Japonya’nın Hristiyanlığı kabûl eylemiş olduğu 

zann ediliyordu. Papaslar, bilâd-ı şimâlîyede Tatar Devleti’nin zaʻfa uğramasından 

sonra, yaʻni 1549=956 târîhinde Japonya’da Hrisityanlığa daʻvete başlamışlar, 

nihâyet 50 yıllık daʻvetlerinin hebâen mensûra olduğunu görmüşlerdi. Çünkü 

Nasrâniyyet Japonların dînlerin en mebgûzı olmuştu. 

Kezâ Çin’de de Hristiyanlık böyle bir musîbete uğramış, oradaki Nasrâniyyet 

dâʻileri (misyoner) daʻvetlerine icâbet eyleyenler öldürülmüştü ki bu hâdisenin 

üzerinden daha pek çok zaman geçmemiş ve merâreti henüz kalblerinden zâʼil 

olmamıştı. [95] Hâl böyle iken papaslar usanmazlar ve yorulmazlar, âdetleri dâimâ 
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böyledir. Müslimânlara gelince: Onlar, berîkilerin tamâmiyle zıddı olarak bu gibi 

işlerde kemâl-i isriğnâʼ gösterirler. İngiltere ve Amerika’da ihtidâʼ edenler, âvazları 

çıkdığı kadar haykırıp müslimânlardan – başka bir şeyʼ değil- ancak ilmen istedikleri 

hâlde nidâlarına cevâb viren ve daʻvetlerine icâbet gösteren olmıyor. Hattâ garîbtir ki 

baʻzıları, o mühtedîlerin tekfîriyete dâir risâle yazmaya kalkışıyor. İnnâ li’llâh ve 

innâ ileyhi râciʻûn. 

Eğer böyle bir taleb Hristiyanlıktan vukūʻa gelse idi taleb vâkıʻ olan yerin 

ufukları papaslarla tıklım tıklım dolardı… 

Yapmak istediğimiz bir istıtrâd bizi maksaddan uzaklaştırmaya başladı. Lâkin 

herşey’ münâsebet gelince zikir olunur, birbirlerine benzeyen şeylerin yek-diğerine 

ilhâkı da münker sayılmaz. 

MELİK YUHANNA 

 Hristiyanlık neşri maksadıyla Tatar diyârına gelen papaslar, bilâd-ı 

şimâlîyede (Melik Yuhanna) isminde hristiyan bir hükümdâr ihtirâʻ etmişler. Ondan 

bir takım acâib ve garâʼib nakil eylemişlerdir. Bunun vücûdiyine kâʼil olanlardan biri 

de Malatyalı Ebü’l-Ferec ki bu Melik Yuhanna’nın, Kerayit kabîlesinden Ong Hân 

olduğunu söyler. Nîtekim yukarıda beyân etmiştik. Hâlbûki Ong Hân’ı 599 sene-i 

hicrîyesinde Cingiz Hân öldürmüş, papasların seferleri ise bu târîhten çok sonra 

vukūʻa gelmişti. Öyle iken papas efendilerin onu gördüklerine ve konuştuklarına dâir 

olan sözleri nasıl tasdîk edilebilir? Meğer ki onlara göre evliyâʼullâhdan olan Ong 

Hân, öldükten sonra dirilmiş, yâhud papas efendilere hoş geldiniz, safâlar getirdiniz 

demek için maʻnen zuhûr etmiş ola! Çünkü hepside Mesîh uğrunda uzak uzak 

mesâfelerden gelmiş oldukları için tabîʻî bu iltifâta layık bulunuyorlardı. 

[96] Bu hurâfelerin o cihangerd râhiblerden sudûru istibʻâd edilemez. Asıl 

taʻaccübe şâyân olan Ebü’l-Ferec Malatî’nin bunları kabûl ve nakil eylemesidir. 

Hâlbûki Ebü’l-Ferec, zamanındaki ulûm ve fünûna vâkıf bir adamdır. Lâkin Cenâb-ı 

Hakk, bir kimseye hidâyet nûru virmezse o şahıs hiçbir taraftan doğruluğa götürecek 

bir aydınlık göremez. 
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Ebü’l-Ferec gibi hristiyanların emâsilinden bulunan bir adam, böyle hurâfâtı 

kabûl ve nakli irtikâb eyleyecek olursa başkları hakkında ne denilebilir? 

Papasların Melik Yuhanna hakkındaki hikâyelerinin yalan olduğu beyândan 

(…?). Gerek onların sözlerindeki tenâkuz, gerek Tatar ve Moğol diyârı ahbârıyla 

fevka’l-âde meşgūl olan müslimân müverrihlerin eserlerinde böyle bir kimseden 

bahis edilmemesi, o şahsın mevhûm olduğuna ve papasların muhteriʻâtında 

bulunduğuna en âdil bir şâhiddir. 

İslâm müverrihlerinin Melik Yuhanna’dan bahis etmemeleri, ona dâir 

maʻlûmâtı edinemediklerinden denilemez. Çünkü müslimânların eskiden berî bilâd-ı 

etrâk hakkında pek etrâflı maʻlûmâtları vardı. Hristiyanlarda bidâyeten İbn Havkal, 

İstahrî, Ebû Yezid el-Belhî, İbn Hurdazbin, İbn Rüste vesâire gibi müslimân 

müverrihlerin kitaplarından oraların ahvâline ittılâʻ peydâ etmeye çalışmışlardı. Hattâ 

Batlamyus’un bu husûsta maʻlûmâtı olmadığı Malte-Brunn Rifâaʻ Beg tarafından 

terceme edilen coğrafyasında sarâhaten söylenilmektedir. 

Müslimânların bilemedikleri baʻzı ahvâle hristiyanlar vukûf peydâ etmişlerdir 

denilmesi de doğru olmaz. Çünkü Tatarların zuhûrundan sonra vezîrlerinin ve 

kâtiblerinin pek çoğu müslimânlardandı. Bunlar, Tatarlar ile berâber [97] onların 

memleketlerinde dolaştılar. Müslimânlık nûrunu neşir ettiler, târîhi ve etnografi 

hâllerini zabt eylediler. Böyle oldukları hâlde hristiyanların vâkıf oldukları bir 

şeyden bunların haber-dâr olmaması nasıl tevehhüm edilir? Böyle bir vahîm, ancak 

Frenklerin zartasına (*)
442

 (Yerhamüka’llâh) diyecek kadar efrence-perest olanların 

hâtırına gelebilir. 

TENBÎH 

Ebü’l-Fidâ ( Takvîmü’l-büldân) da demiştir ki, 

“ Ükek: İtil Nehri’nin garb sâhilinde, Saray ile Bulgār arasında iki tarafa olan 

mesâfenin ortasında kâʼin ufak bir beldedir ki her ikisininde on beş konak 

                                                           
442 (*) Müʼellif bu sözüyle Kerküklî Şeyh Rızâ merhûmun: 
 Fukarâʼ atsesine sayha ü bî-gâh denur Küberâʼ zartasına Yerhamüka’llâh denir 
 latîfesine telmîh ediyor. (Mütercim) 
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baʻdindedir. Bilâd-ı Berke de Tatar hükümdârının ordusu oraya kadardır, ötesine 

tecâvüz etmez.” 

Rus coğrafyacılarından baʻzılarıda Ebü’l-Fidâ’nın bu sözünü nakil ettikten 

sonra der ki: “ Sarata civârında (Edik) isimli bir Rus köyü vardır. Kezâ onun 

yanındaki dağa da Edik tesmiye olınur ve arâzîsinde yüzük, sikke cînî parçaları gibi 

âsâr-ı kadîm bulunur ve oraların eski Tatar bilâdından olduğu anlaşılır” 

Coğrafyacı, bunu söyledikten sonra “ Ebü’l-Fidâ’nın Ükek beldesinden 

murâdı bu ise Tatar hükümdârının ordusu oraya kadardır, ötesine tecâvüz etmez 

demesi doğru değildir, çünkü Edik karyesi, memâlikinin ortasında idi” mütâlaʻasında 

bulunur. 

Bende derim ki: Ebü’l-Fidâ’nın bu ufak belde için Tatar ordusunun 

müntehâsıdır demesi [98] İhtimâl ki bi’z-zât Tatar memleketini, yaʻni Orda denilen 

Saray beldesiyle muzâfâtına kasd eylemiş olmasındandır, üst tarafı ise Bulgār 

vilâyetiyle mülhakâtıdır. Vâkıʻan oraları da Tatar memâliki cümlesinden idi, fakat 

evvelce de beyân edildiği vechile Bulgār vilâyetini kendilerine tabiʻ olmak üzere 

emîrinin elinde bırakmışlardı. Şu hâlde Ebü’l-Fidâ’nın sözünde mahzûr kalmamış 

olur. İbn Battûta’nın Hacı Turhan’dan Kostantiniyye’ye olan seferini hikâye ederken 

zikir eylediği ve “ Saray mülhakâtının müntehâsıdır. Oradan bir gün sonra varılan 

yerden Rus dağları görünür” dediği Ükek beldesinin mevkiʻinde Ebü’l-Fidâ’nın 

şübheye düşmüş olmak ihtimâli de vardır. Binâʼen-aleyh müşârun-ileyhin Ükek’de 

murâdı, şu ufak belde olmak mümkündür, hattâ yakînen odur, çünkü “ İtil Nehri’nin 

garb sâhilinde ve Saray ile Bulgār arasındadır” demesi şübheye binâʼendir.  İbn 

Battûta’nın zikir ettiği Ükek ise ne Bulgār ne İtil Nehri kenârındadır, ne de Saray ve 

Bulgār arasındadır. Va’llâhü Subhâne aʻlem 
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BATU HÂN’IN VEFÂTI 

 Sayın Batu Hân 653 târîhinde vefât etti. 654, yâhud 650 senesinde öldü 

diyenlerde varsa da evvelki târîh doğrudur.(*)
443

 Saltanatı müddet 30 seneye 

yaklaşmıştır. Çünkü babasının 624 de vefâtı üzerine Hân olmuştu. 

 Karamzin, Papa’nın sefîri Karpini’den naklen “ Batu Hân kırmızıya mâʼil, iri 

yarı, mütebessim, azametiyle berâber mültefit, muhârebede şecîʻ, dirâyetli, mücerreb, 

şiddetli ve hudʻa-kâr bir zât idi.” diye Batu Hân’ın şekil ve şemâlini taʻrîf eder. 

[99] Ravzatü’s-sâfâ’da müʼellif de derki: 

“Cuci ölünce Batu mevkiʻne geçti. Kıpçak diyârını bakâyâsıyla Lan, Las (Lezgi) 

, Rus, Bulgār bilâdını vesâireyi teshîr etti. İtil Nehri civârında Saray nâmıyla bir belde 

inşâʼ ederek orada tahta oturdu. Hükmü, bütün Cingiz evlâdına câri idi. Hiçbir dîn ve 

mezhebe sâlik değildi. Bir ilâha ibâdetten başka şeyʼ bilmezdi. Cömerdliknin, ihsânının, 

virgisinin hadd ve pâyânı yoktu. Etrâf ve afâktaki hükümdârlar, hizmetine gelirler ve 

hediyyeler takdîm ederlerdi. Getirilen emvâlin bir kısmını hazîneye koydurmadan evvel 

müslimân, Moğol vesâire tefrîk etmeksizin meclisinde bulunanlara dağıtırdı. Bir şeyin 

azına, çoğuna bakmazdı. Tâcirler her taraftan kumaş ve emtiʻa-ı sâire getirip kendisine 

kıymetinin birkaç misli bahâ ile satarlardı. Rum ve Şam sultânlarına fermân gönderirdi. 

Kapısına mürâcaʻat eyleyenler, maksûduna nâʼîl olmaksızın dönmezlerdi. Îcâb-ı hâl ve 

zamana göre etrâfa fırkalar, ordular yollardı. Güyük Kāan’ın vefâtından sonra Mengü 

Hân, onun yardımıyla Kāanlık tahtına oturmuştu. Ayş ve tarabla vakit geçirir ve bu 

yolda imrâr-ı hayâtı pek severdi. Nihâyet hâdimü’l-zât olan mevtin hücûmuna maʻrûz 

kaldı ve 653 senesinde öldü.” 

SARTAK (*)
444

 HÂN BİN BATU HÂN 

 İbn Haldûn der ki: 

                                                           
443 (*) Müʼellifin esahh olmak üzere gösterdiği bu târîh şâyân-ı nazardır. Çünkü Batu’dan sonra 

ikinci olan Berke Hân’ın cülûsuna yine tevsîk eyleyerek 653 dür diyor ki her ikisine göre 
Berke Hân, Batu ölmeden cülûs etmiş oluyor. Allâhü aʻlem doğrusu yine 650 olacak – 
Mütercim 

444 (*) Bu ismi müʼellif böyle yazdığı gibi (صرتاق) şeklinde de yazıyor. Müneccim Başı târîhinde 
Sertak ( قسرتا ) sûretinde mazbût. Yine müʼellifin aşağıda gelecek bir iktibâsında (Sarı Tağ) 
 olmak üzere muharrer- Mütercim ( صارى طاغ)
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“Batu Hân bin Duşî Hân ölünce makâmına kārdeşi Sartak Hân geçti. Ve iki 

sene hükûmet ettikten sonra 652 de vefât eyledi” 

[100] Aynî der ki: 

“Batu’nun Toğan
445

, Berke, Berkecar adlı üç oğlu kalmıştı. Fakat kārdeşi 

Sartak bin Duşî Hân bunlarla münâzaʻa ve galebe ederek 650 de hükûmete geçti ve 

652 de âhirete göçtü. Müddet-i idâresi 2 sene bir aydır. Çocuğu olmamıştı.” 

Nüveyrî der ki: 

“Bu memleketin hükûmeti Duşî Hân’da idi. Sonra Batu Hân’a, daha sonra 

Sartak bin Duşî Hân’a, ondan sonra da Batu’nın evlâdı ve ihvânına intikâl etti” 

sözlerini nakil ettiğimiz bu müverrihlerin hepside Sartak’ı, Cuci’nin oğlu ve 

Batu’nun kārdeşi gösteriyor, bir de Aynî ile İbn Haldûn, Batu’nun târîh-i vefâtını 650 

olarak irâe ediyor. 

Müneccim Başı der ki (*)
446

: 

“Mûsî-ileyh (yaʻni Sartak, Müneccim Başı târîhindeki imlâsına göre Sertak 

Hân) Mengü Kāan hizmetinde olup pederi fevtinde onu yerine Hân nasb ve bi’l-

cümle mühimmâtın tekmîl ve itmâm ve Kırım’a irsâl etti. Yolda gelirken fevt 

olmağla yerine birâderini Urlağcı
447

 Hân’ı irsâl eyledi. Bu dahi çok geçmeden fevt 

olacak yerine (Berke Hân) geçdi. Şeref-i İslâm ile müşerref olmuştur.” 

Ebü’l-Gazî’de Müneccim Başı gibi Batu’dan sonra Sartak’ın, Sartak’ı 

müteʻâkib Urlağca’nın Hânlığını yazar, fakat Sartak’ın Mengü Kāan nezdinde 

bulunduğundan bahis etmez. 

Fâzıl Mercânî ise ondan iktibâs etmekle berâber burada Karamzin’den nakil 

eyler, fakat Urlağcı’yı Berke’nin vezîri, müdebbir-i umûru, yâhud müstemlekât 

nâzırı mesâbesinde bildirmesi Karamzin’e muhâliftir. Çünkü Karamzin 1250=648 

senesi havâdisinin beyânı sırasında der ki: 

                                                           
 طوغان 445
446 (*) Müʼellifin nakli terceme edilmemiş, târîhin ibâresi aynen nakil olunmuştur- Mütercim 
غجىالار 447  
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 [101] “Bu sıralarda Vladimir hükûmeti ve Odil
448

 hâkimleri Sartak’ın hükmü 

altında bulunuyordu. Çünkü Batu Hân hayâtta bulunmakla berâber işlere bakmaz 

olmuş, umûr-ı idâreyi Sartak’ın tedbîrine havâle eylemişti.” (*)
449

 

Yine Karamzin der ki: 

“Ceddi Mihaili Batu Hân’ın katli üzerine küçük Boris ağlamış, bundan 

dolayıda Sartak bin Batu’nun nezdine gitmesi zarûrî olmuştu. Sartak o vakit Rusya 

hudûdunda bulunuyordu. Boris, baʻde’z-ziyâre Rusya’ya avdet için Sartak tarafından 

meʼzûn oldu.” 

Yine Karamzin der ki: 

“1256=653 senesi ibtidâlarında Orda (yaʻni Tatar memâlikinde) azîm 

karışıklık oldu. Çünkü Batu Hân ölmüş, oğlu Sartak, babasının yerine oturmak 

istemiş, lâkin amcası Berke’nin hîlesine kurbân olmuş, çünkü Berke, Mengü Kāan’ın 

emriyle onu katl ederek Hânlık serîrine geçmişti. Novgorod Knez’i Aleksandır o 

vakit Orda’da bulunuyordu. Vukûʻ bulan daʻvet üzerine oğlu Vasili’yi vekîl 

bırakarak gitmişti.” 

Nakil ettiğimiz ibârelerden anlaşılmıştır ki Müneccim Başı ile Karamzin 

Sartak’ı [102] Batu’nun oğlu yapıyorlar. Hacı Abdülgaffâr Efendide târîhinde: “ Batu 

Hân ölünce (Sarı Tağ) ve (Toğan) nâmında iki oğlu kaldı, akîb-i vefâtında Sartak’da 

vefât etti. Toğan küçük bulunduğundan Berke Hân tasalten eyledi” diyor, hâlbûki 

aşağıda da zikir olunacağı üzere Toğan bin Batu babasından evvel ölmüş, onun 

zevcesi (Berekaşin)
450

 de oğlu Tedan Mengü’yü
451

 Batu’nun yerine iclâs eylemek 

istemişti. Nîtekim Nüveyrî vesâirede mezkûrdur. 

Bundan başka müverrih Aynî Sartak, yâhud Sarı Tağ’ın eceliyle öldüğünü 

Karamzin’de amcası Berke tarafından katl edildiğini söylüyor, diğer müverihler ise 

vefâtı sebebini yazmıyorlar. Lâkin İbn Haldûn uzun bir kıssa nakliyle “Berke 

birâderzâdesi (Serhad bin Baycu)’nun kendisini zehirleyeceğini hiss etmesi üzerine 

                                                           
 اوديل 448
449 (*) İşte bir takım büyük müverrihlerin o senelerde Sartak Hân olmuş göstermek sûretiyle 

yanılmalarının sebebi budur. 
 براقاشين 450
  تدان منكو 451
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onu öldürdü” diyor. Lâkin bu hâdiseyi de Berke Hân’ın evâʼil-i saltanatında 

gösteriyor. İhtimâl Serhad dediği Sartak bin Batu’dur. 

EBÜ’L-MEʻÂLÎ NÂSIRÜDÎN HAZRET-İ SULTÂN BERKE HÂN BİN CUCİ 

HÂN BİN CİNGİZ HÂN ALEYHİ’R-RAHMET VE’L-GUFRÂN 

Sartak ölünce serîr-i saltanatına amcası Melik Berke Hân bin Cuci Hân 

aleyhi’r-rahmet câlis oldu ki – Nüveyrî’nin, İbn Haldûn’un, Makrîzî’nin, Aynî’nin 

zabtlarına göre- 652 senesi idi. Ravzatü’s-sâfâʼ sâhibi ile Karamzin’in nakilleri ise 

yukarıda geçmişti.(*)
452

 Hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu ise Allah bilir. 

[103] Berke Hân’ın cülûsu târîhinde olduğu gibi Cuci’nin mi, yoksa Batu 

Hân’ın mı oğlu olduğunda da müverrihlerce ihtilâf edilmiş ve bu ihtilâf İbn Haldûn 

târîhinde gösterilmiştir. Doğrusu ise Cuci’nin oğlu, Batu’nun kārdeşi olmasıdır (1)
453

 

nîtekim yukarılarda kirâren işâret edilmişti. Berke Hân İslâm’a gelmiş, sağlam bir 

müslimân olmuş, Cenâb-ı Hakk onu mahv olmak derecesine gelen müslimânlığın 

bekâsına sebeb kılmıştır. 

Cingiz evlâdından en evvel İslâm’a gelenin Berke Hân olduğunda ittifâkı 

varsa da kārdeşi Batu Hân’ın saltanatı zamanında mı, yoksa kendi hân olduktan sonra 

mı ihtidâʼ eylediğinde ihtilâf edilmiştir Lâkin sahîhî birâderi zamanında müslimân 

olmuştur. 

Kalkaşendî der ki: 

“Berke’nin ihtidâsı, hân olmasından evveldir. Kārdeşi Batu onu Mengü 

Kāan’ın dedesi tahtına iclâs için göndermiş, o da vazîfeyi îfâdan sonra (2)
454

 

dönerken Buhara’da tarîkat şeyhi bulunan (Bâharzî) ile görüp İslâm’a gelmiş ve 

sağlam bir müslimân olmuştu. Birâderinden sonra hân olduğu vakit müslimân 

bulunuyordu.” 

Zehebî, Berke Hân’ın vefâtını zikir ederken der ki: 

                                                           
452 (*) Bu nakillerden maksad Batu Hân’ın târîh-i vefâtıdır. Berke Hân’ın sene-yi cülûsu değildir. 
453 (1) Sartak’ın ibni Batu olduğu gibi 
454 (2) İbn Haldûn târîhinde 648 senesi 
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“(…?) bu kadar senesi Saksın’dan Şeyh Seyfeddîn Bâharzî’yi ziyâret için 

Buhara’ya gitmiş, zâviye kapısında sabâha kadar beklemiş, sonra içeriye girip 

Şeyh’in ayaklarını öpmüş, kendisiyle berâber ümerâsından bir takımıda îmâna 

gelmişti. [104] Zehebî’nin ifâdesi, Berke Hân’ın müslimânlığı Hân olmasından evvel 

olduğuna sarâhaten delâlet eder. Çünkü: Hânlığı o târîhten sonradır. Lâkin bu 

rivâyet, Şeyh Seyfeddîn’in ziyâreti için Berke Hân’ın yeni bir sefer yapmış olduğuna 

ihâm eder. Nîtekim Târîh-i Aynî’de de böyledir ki aşağıda inşâʼallâh zikir edeceğiz. 

İbn Fazlullâh el-Ömerî (Mesâlikü’l-ebsâr fî memâliki’l-emsâr) unvânlı 

kitabında Güyük Kāan ile Batu Hân arasındaki mâ-cerâyı söyledikten sonra der ki: 

“Güyük Kāan’ın ölümünden sonra yanındaki hânlar ve begler şaşırdılar ve 

düşünüp taşındıktan sonra Batu Hân’a mektûb yazmaya karâr virdiler, Güyük 

Kāan’ın öldüğünden ve kendisinin Kāanlık tahtına elyak bulunduğundan bahisle 

dilediğini yapmasına dâir Batu Hân’a bir arîza takdîm ettiler. Batu Hân: Bana tahtın 

lüzûmu yok. Ona Tuli evlâdından birini gönderiyorum. Diyerek Kāanlığa Mengü bin 

Tuli’yi taʻyin eyledi ve kārdeşleri Hülâgu, Kubilay ve Artık Buğa ile berâber yolladı. 

Mengü’yü tahta oturtmak için birâderi Berke Hân’ı da yüz bin kişilik bir ordu ile 

memûr etti. 

Berke Hân, Mengü’yü götürüp iclâs eyledikten sonra döndü. Buhara’ya 

gelince Şeyh Necmeddîn Kübrâ halkasından Şeyh Seyfeddîn Bâharzî ile görüştü. 

Şeyh’in kelâmı kendisine hiss-i te’sîr ederek huzûrunda müslimân oldu. Şeyh, 

Bağdad Halîfesi Mustaʻsım ile mükâtebe etmesini ve onunla hoş geçinmesini tavsiye 

eyledi (*)
455

 o da Mustaʻsım’a mektûb ve hediyye gönderdi. Aralarında mükâtebât ve 

muhâdât tevâlî eyledi.” 

[105] Bende derim ki: Mengü Kāan’ın iclâsı 648 de idi. O hâlde Bâharzî’nin 

ziyâreti Berke Hân’ın Mengü Kāan’ı iclâsa gittiği vakit kalbinde muzmerr idi. Belki 

iclâs mesʼelesi arazî olup ziyâret husûsî maksûd bi’z-zât idi denilmekle Zehebî’nin 

kelâmı tevcîhe ve iki rivâyet arasındaki ihtilâf refʻ edilmiş olur. 

                                                           
455 (*) Baʻzı müverrihin ifâdesine göre bu mükâtebe daha evvel başlamıştı. (en-Nücûmü’z-

zâhire) de deniliyor ki : “ 644 senesinde Bağdad’a Tatar tarafından iki elçi gelmişti ki biri 
Berke Hân, diğeri Baycu tarafından idi. Bunlar Vezîr İbnü’l-Alkamî nezdinde ictimâʻ ettiler.” 
Baycu: Hülâgu’nun Anadolu ordusu kumandanı idi. 



 
 

238 

Aynî diyor ki: 

“Şeyh Necmeddîn Kübrâ’nın sit ve şöhreti etrâfa yayılmış,  şeʻâʼir-i İslâm’ın 

izhârı için hulefâsını büyük şehirlere göndermişdi ki onlardan Saʻdeddîn el-

Hammûye’yi Horasan’a, Kemâleddîn eş-Şeryakî’yı Türkistan’a, Nizâmeddîn el- 

Cündî’yi Kıpçak’a, Seyfeddîn el-Bâharzî’yi Buhara’ya yollamıştı. 

Bâharzî, Buhara’da yerleştikten sonra muʻteber bir mürîdini Berke Hân ile 

görüşmeye memûr etti. Mürîd, Berke ile mülâkât ve ona vaʻz ve nasîhat ederek 

müslimânlığı sevdirdi, tarîk-ı hidâyeti tavzîh ve tenvîr etti. Bunun üzerine Berke Hân 

müslimân olduğu gibi maʻiyyetindekileri de İslâm’a imâle eyledi. Sonra Şeyh 

Seyfeddîn’in bulunduğu bilâdın hâsılâtı, der-gâha taʻâmmiyye olmak üzere Şeyh’e 

virilmesine dâir bir fermân yazdırıp Bâharzî’ye gönderdi. 

Fermânı getiren ona takdîm edince Şeyh “Bu nedir?” diye sordu. Memûr : “ 

Bu fermân elinizde bulundukça dilediğinizi himâye edersiniz” dedi. Şeyh de: “ Onu 

bir eşeke bağlayıp kıra salıvir. Eğer eşeği, üzerine sinek konmaktan himâye 

edebilirse kabûl ederim, yoksa öyle bir şeyʼ ne me gerek” cevâbını virip fermânı 

almadı. 

Memûr, avdet ve Berke Hân’a arz-ı keyfiyyet edince Hân “ Ben bi’z-zât 

ziyâretine [106] giderim” diyerek Buhara’ya geldi ve görüşmek için izin istedi. Şeyh, 

üç gün bekletti, huzûruna kabûl etmedi. Sonra mürîdlerinden baʻzıları “ Bu adam, 

büyük bir hükümdârdır. Mülâkâtınızla teberrük ve musâhibinizden istifâza için uzak 

bir memleketten kalkıp gelmiş. Kabûl buyurulsa ne beʼs var” demeleri üzerine 

müsâʻade etti. Berke Hân, Şeyh’in yanına girdi ve selâm virdi. Önüne getirilen der-

gâh yemeğinden yedi ve Şeyh’in huzûrunda tecdîd-i İslâm eyledi. Necmeddîn Kübrâ, 

mülâkât esnâsında nikâblı bulunmuştu ve Berke Hân çıkıncaya kadar yüzünü 

açmamıştı. 

Hân, beldesine avdet eyledi. Fukahâʼ ve ulemâya ikrâm ve ihtirâmda bulundu. 

Memleketin her tarafında medreseler, mecsidler yaptırdı. Onun islâmı üzerine bütün 

aşîreti müslimân oldu. Zevcesi (Çiçek Hâtun) da ihtidâʼ ederek çadırdan bir mescid 

yaptırdı ki hareketi esnâsında berâber götürülür ve konak yerinde kurulurdu…” 
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Aynî’nin şu ifâdesinde Berke Hân’ın islâmı Hânlığından sonra olduğu sarîh 

gibidir. Hattâ bu husûsu, ibâre-i menkûlenin biraz üst tarafından   ( و لما ملك البالد اسلم و﴿

 yaʻni “ Hânlık mevkiʻne geçince İslâm’a geldi ve sağlam bir müslimân حسن اسالمه

oldu.” Demesiyle de açıktan açığa söylemiştir. Melik-i müʼeyyed (Ebü’l-Fidâ) Berke 

Hân’ın müslimân oluşuna Aynî’nin beyânına yakın bir ifâde ile zikir etmiş, Ebü’l-

Gāzî Hân’da târîhinde aynı sûrette beyânâtta bulunmuştur. 

[107] İbn Haldûn, İbn Fazlullâh el-Ömerî ve Ebü’l-Fidâ’nın zikreylediklerini 

nakil ettikten sonra diyor ki: 

“Melikü’l-müʼeyyed’in zikreylediğine göre kıssanın siyâkı, Berke Hân’ın 

İslâm saltanatı zamanında olduğuna delâlet ediyor. Fakat İbnü’l-Hakîm’in, yaʻni İbn 

Fazlullâh’ın, kendisinden nakil eylediği Şeyh Nizâm Ebü’l-Fezâil Yahyâ’nın zikrine 

göre Berke Hân’ın müslimânlığı birâderi Batu Hân zamanında olmuştur. Kezâ 

İbnü’l-Hakîm (Sartak) dan bahis etmemiş, Batu’dan sonra Berke Hân’ı zikir 

etmiştir…” 

Lâkin sahîh ve savâb olan Berke Hân’ın saltanatından evvel müslimân 

olmasıdır. Va’llâhü aʻlem bi’s-savâb 

Makrîzî ve Nüveyrî’de Berke Hân’ın hissü’l-İslâm olmasını, şeʻâʼir-i İslâm’ı 

izhâr etmesini, ulemâ ve fukahâya ikrâm ve ihtirâm görmesini, haremî Çiçek 

Hâtun’unda müslimân olup çadırdan mescid yaptırmasını tıbkı Aynî gibi nakil 

ederler. Yalnız Nüveyrî ilâveten der ki: 

“Berke Hân, Cingiz’in aʻkâbı içinden en evvel müslimân olandır. Ondan 

evvel birinin İslâm’a geldiği bize nakil edilmemiştir. Onun islâmıyla kavminin 

ekserîde müslimân olmuştur.” 

 Kezâ Zehebî, Kutbüddîn’den naklen diyor ki: 

“ Berke’nin müslimânlara meyli vardı. Azîm ordulara mâlik olup memleket 

ve hükûmeti baʻzı cihetten Hülâgu’ya tefevvuk ederdi. Ulemâya taʻzîm, sülahâya 

iʻtikâd ve hürmet eylerdi. Mısır hükümdârının muhibbi idi. Ondan gelen elçileri 

muʻazzam ve muhterem tutardı. Hicaz ahâlîsinden olupta nezdine gelen bir cemâʻata 

fevka’l-âde hürmet ve ihsânda bulunmuştu. Kendisi ve askerlerinin pek çoğu 
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müslimân olmuştu. Çadırdan mescidleri vardı ki seferde onlarda nakil olunur 

içlerinde beş vakit namâz kılınırdı. Her birine muvazzaf imâm ve müʼezzin taʻyin 

edilmişti. 

[108] Berke Hân; şecîʻ, cömerd, âdil, hiss-i ahlâk sâhibi bir zât idi. Çok kan 

dökmekten ve fazla memleket tahrîb etmekten hoşlanmazdı. Hilmî, reʻfet ve şefkati 

ve salâh hâli vardı. 

Zehebî, bu sözlerden sonra yukarıda zikir eylediğimizi nakil ve Bâharzî’ye 

âid kıssayı ilâve eder. 

TENBÎH 

Mısır’da bulunan matbaʻasında basılmış olan İbn Haldûn târîhinin beşinci 

cildinde Berke Hân’ın islâmi kıssasını görmüştüm ki Seyfeddîn Bâharzî yerine  

(Şemseddîn el-Bâhûrî) nin huzûrunda müslimân olduğu nakil ediliyordu. O vakit 

Moğol ve Tatar târîhine kıllet-i ittılâʻm vardı. Fakat el-hamdü li’llâh şimdi kesret-i 

mütâlaʻa dolayısıyla onların ekser mâ-cerâsı bence bedîhiyyât kabîlinden oldu. Evet, 

o vakit Şemsedddîn Bâhûrî ismini görünce terceme-i hâl kitaplarını karıştırdım, o 

isimde kimseyi bulamadım. Binâʼen bunun Seyfeddîn Bâharzî olduğuna ve Batu 

yerine Batu
456

, Güyük yerine Güğüd
457

, Sartak yerine Serhad
458

 yazılması vesâire 

gibi sehv nâsih kabîlinden olduğuna hüküm ettim. 

Bunları yazışım, kârîlerin beni cehl ve tahrîf ile ittihâm etmemeleri, birde İbn 

Haldûn nüshalarındaki bu gibi galata aldanmamaları içindir. Sonra Aynî, Ömerî, 

Zehebî, Kalkaşandî târîhinde de Berke Hân’ın Seyfeddîn Bâharzî’nin huzûrunda 

müslimân olduğunu görünce tevfîk-i ilâhiye hamd ve senâda bulundum. 

[109] ŞEYH SEYFEDDÎN BÂHARZÎ’NİN TERCEME-İ HÂLİ: 

 Müşârun-ileyh, Şeyh Necmeddîn Kübrâ kuddise sirruhunun kibâr-ı 

eshâbındandır. Mevlânâ Câmî (Nefehât) ında ve Şeyh’in terceme-i hâlinde der ki: 

                                                           
 باطو yerine باتو 456
 كغود yerine كيوك 457
 سرخاد yerine صرتق 458
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 “Şeyh Necmeddîn’e Hoten iklîminden bir câriye hediyye olunmuştu. Şeyh, 

zifâfı gicesi eshâbına: Ben bu gice meşrûʻ lezzet-i cismâniye ile meşgūl olacağım. 

Sizde bana muvâfakaten bu gice riyâzâtı bırakın ve istirâhat edin dedi. Şeyh 

Seyfeddîn büyük bir ibrik doldurup mürşîdinin halvet-hâne kapısının önünde sabâha 

kadar bekledi. Şeyh Necmeddîn çıkıpta onu orada ve ayakta görünce: Ben size bu 

gice istirâhat ediniz demedim mi idi? Niçin nefsine böyle meşakkat virdin? diye 

sordu. O da: Evet söylemiştiniz. Lâkin benim için şeyhimin kapısını baklemekten 

daha elezz bir şeyʼ yoktur. Cevâbını virince Şeyh Necmeddîn: Şevket ve satvet sâhibi 

pâdişâhların senin rikâbında yürüyeceğini tebşîr ederim müjdesinde bulundu. 

Baʻde-buʻdin selâtînden biri Şeyh Seyfeddîn’in ziyâretine gelmişti. Gideceği 

vakit: Ben size bir at takdîmini, hattâ bineceğiniz vakit hizmetinde bulunmayı nezir 

eylemiştim diye şu nezrin kabûlünü recâʻ eyledi. Şeyh, Sultân’ın suʼalini isʻâf için 

kalktı. Sultân, atın üzengisini tuttu. Şeyh binince at koşmaya başladı. Sultân’da yular 

elinde bulunduğu için elli adım kadar Şeyh’in rikâbında koştu. Bundan sonra Şeyh 

Seyfeddîn’nin vaktiyle kendisine virdiği müjdeyi hikâye etti. 

[110] Yine Mevlânâ Câmî der ki: 

“Şeyh Necmeddîn kuddise sirruh Seyfeddîn’i evâʼil hâlinde halvete 

koymuştu. İkinci erbaʻîn esnâsında halvet-hânesinin önüne geldi, parmağıyla kapıyı 

urup dost indinde mahbûb olanlar için riyâzât ve mücahedâta hâcet yoktur meâlinde 

fârisî bir beyit okuyup halvetten çıkardı ve Buhara’ya gönderdi.” 

Bende derim ki: Şeyh Seyfeddîn’nin karye, Buhara’dan yarım fersah kadar 

mesâfesi olan (Fethâbâd) dadır. Karyenin yanı başında âlî ve maʻmûr bir medrese 

vardır (*)
459

 ismi: Saʻîd bin Mutahhar bin Sâʻîd, künyesi: Ebü’l-Meʻâlim, şöhreti: 

Seyfeddîn Bâharzî, lakabı: Şeyhü’l-âlem’dir. 

                                                           
459 (*) Bu medrese ile vakfı, Kāzan ahâlîsine mahsûstur. Her vakit iki üç Kāzanlı talebe bulunur. 

Şeyhin zürriyetinden olan mütevellîsine kadar hiç kimse bu medreseyi kimin binâʼ ettiğini 
bilmez. Şeyhin mürîdlerinden Kāzanlı bir zenginin yaptırmış olduğu Buharalılarca 
meşhûrdur. 

 Tuli’yın zevcesi ve Hülâgu’nun anası Surtunsi Bike’nin ( رتونسى بيكهس ) – Hristiyanlığa meyli 
olmakla berâber- Buhara’da üç tabakalı bir medrese yaptırdığı, birçok vakıf bağlayıp 
tevliyetini Şeyh Seyfeddîn’e virdiği Ravzatü’s-sâfâʼ ile Ravzatü’l-ebrâr’da mezkûrdur. 

 Bu kavle göre medresenin binâsı ya Surtunsi Bike’ye yâhud Berke Hân’a âiddir. Kāzan 
ahâlîsine tahsîs edilmiş olması ikinci ihtimâli kuvvetlendirir. 
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[111] Evet: Berke Hân’ın zulmetten nûra çıkmasına, onun sebebiyle bir âlem 

halkının müslimân olmasına göre (Şeyhü’l-âlem) lakabı kendisi için ehakk ve 

elyaktır. 

Aynî’nin nakline nazaran Berke Hân’ın yanında yüzünü açmamasına gelince 

ve bu rivâyet doğru olduğu takdîrde Şeyh’i Necmeddîn Kübrâ’nın, Berke’nin eslâfı 

tarafından şehîd edilmiş olması, Berke’ye karşı hicâbıyla bulunmasına sebeb olabilir. 

Nîtekim amcası Hamza’yı şehîd etmiş olan Vahşi müslimân olunca Benî Ekrem 

sallallâhü aleyhi ve sellem efendimiz onu görmek istememişti. Lâkin Aynî’nin bu 

rivâyeti ukûl-i selîm ashâbınca kabûl edilebilecek bir şeyʼ değildir. Doğrusu ise İbn 

Fazlullâh el-Ömerî’nin zikri vechile Bâharzî ve Berke arasında sohbet ve 

münâsebetin teʼkîd etmiş olmasıdır. Hattâ Şeyh’in rikâbında yürüyen hükümdârın 

Berke Hân olması mümkün ve muhtemeldir. Yine Berke’nin gelipte Şeyh’in 

kapısında beklemesi, Bâharzî’nin kendi Şeyh’i kapısında durmasının mükâfâtıdır. 

Va’llâhü Subhâne âlem 

[112] (Kunye) sâhibi Şeyh Necmüddîn Ebü’r-Recâ Muhtâr bin Mahmûd ez-

Zâhidî, Nâsırüddîn, Berke Hân nâmına bir risâle yazıp (Risâle-i Nâsıriye) tesmiye ve 

Berke Hân’a hediyye eyledi. Nîtekim Ebü'l-Fidâ ve Cenâbî bunu zikir etmişlerdir. 

 (Keşfü’z-zunûn) da deniliyor ki: 

“… Şeyh Necmeddîn, bu risâleyi Berke Hân’a Cingizî nâmına yazmış ve üç 

bâba tebvîb eylemişti. Birinci bâb: Nübüvvet-i Muhammediye sallallâhü aleyhi ve 

sellemin hakîkatinden, ikinci bâb: Nübüvvet-i Muhammediye muhâliflerinin zikriyle 

şübhelerine karşı cevâbdan, üçüncü bâb da: Müslimânlar ile Hristiyanlar arasında bir 

münâzaradan bahis eder. 659 Cemâziye’l-âhira’sında itmâm etmiştir.” 

                                                                                                                                                                     
 Evvelce kapısında gümüş büyük bir halka ile târîh-i vefâtını ve baʻzı evsâfını, hâvî altûn bir 

kitâbe vardı. Lâkin 1219 târîhlerinde çalındı. Şimdi abanoz üzerine altûn ile yazılmış diğer 
bir kitâbesi vardır ki 659 Zilkaʻde’sinin 24 inci günü 75 yaşında vefât eylemiş olduğunu ifâde 
eder. Lâkin o kitâbe, Türbesinin kapısında yazılı olan: 
 شيخ عالم امام اهل زمان در زمانيكه رفت ازعالم

٨٥٦ى زمانه كرد رقم بهر تاريخ سال كلك قضا مقتدا  
târîhine muhâliftir, onda Şeyh’in vefâtı bir sene sonra gösterilmiştir. (مقتداى زمانه) yaʻni 658 
târîhi ise Mevlânâ Câmî’nin Nefehât’ındaki tevrîhe muvâfıktır. 

 Şeyh’in (Erbaʻîn Bâharzî) nâmıyla meşhûr olmak üzere hadîste bir eseri ve asâr-ı sâiresi 
vardır. Müʼellif-i fakîr 1293 ve 1321 senelerinde karînin ziyâretiyle teşerrüf eylemiştir ki o 
vakitler türbesine nezâretle muvazzaf olanlar (Maksûd Hâce) vesâire gibi zürriyetinden 
yetişmiş bulunan ulemâ ve fuzalâʼ idi. 
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 Karamzin diyor ki: 

“Tatarlar müslimân olunca İslâm’a tamâmiyle teveccüh eylediler. Husûsiyle 

Berke Hân kendisini Kurʼân’ın, şerîʻatın ve dînin hâmisi ve hâdimi iʻlân etti. Tatar 

kavmi de Hânlarına tebeʻan müslimân oldular. Hattâ Mengü Temür Hân zamanında 

bir Rus’u müslimânlık hakkında tefevvühâtta bulunduğundan dolayı öldürdüler ve 

derisine saman doldurdular.” 

 Berke Hân ve ona tebeʻan kavminin birçoğu müslimân olunca etrâf-ı âlemden 

ulemâ ve fuzalâʼ celb eyledi. Bağdad halîfesi Mustaʻsım-Billâh’a mükerreren arîza 

gönderip bîʻat etti ve hediyyeler yolladı. Birâderi Batu’nun başlamış olduğunu 

yazdığımız Saray beldesinin binâsını itmâm etti. Bu şehir, o vakitteki beldelerin en 

büyüğü ve en güzeli olmuştu. İbn Arabşâh (*)
460

 (Acâʼibü’l-makdûr) unvânlı 

eserinde ve Saray beldesinin vasfında der ki: 

[113] “Deşt Hükûmeti pâytahtı Saray beldesidir ki müzeyyen ve mükemmel 

bir İslâm beldesidir. Sultân Berke rahmehü’llâh müslimân olunca onu binâʼ etmiş ve 

merkez-i hükûmet ittihâz eylemiştir. Sâhası iʻtibârıyla en büyük ve sekenesine göre 

en kalabalık beldelerdendir. Hikâye ederler ki: Saray ahâlîsinden birinin kölesi 

kaçmış, sapa bir sokağın içinde dükkân açıp üç sene alış-viriş etmiş de efendisi ona 

tesâdüf etmemiş. Şu adem-i tesâdüfte şehrin geniş ve kalabalık olmasından ileri 

gelmiş. 

Saray, İtil Nehri kenârında mebnîdir. Suyu tatlı nehirler arasında ve İtil 

Nehri’nden daha büyüğü olmadığından seyyâhlar, müverrihler ve coğrafya şinâsları 

müttefiktir.” 

Yine, İbn Arabşâh der ki: 

“Berke Hân dîn-i İslâm ile teşerrüf edipte şerîʻat evâmirinin tatbîkâtına 

teşebbüs eyleyince ahâlîye dîn ahkâmını öğretmeleri için her taraftan ulemâ ve 

meşâyîh daʻvet etti. Gelenlere de ziyâde ihsânda bulundu. Âlim ve ulemâya hürmet 

ve şeʻâʼir-i İlâhiye ve sünen-i Nebeviyye’ye taʻzîm gösterdi. Kendisinin ve 

haleflerinden Özbek ve Cani Beg Hânların zamanında sâir Hanefî ve Şâfiʻî 
                                                           
460 (*) Müşârun-ileyh orada senelerce oturmuş, evlenip çoluk çocuk sâhibi olmuştu. Binâʼen 

sözleri ilmi ve yakînidir. 
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ulemâsından başka Kutbüddîn er-Râzî, Saʻdüddîn Teftâzânî, Hacibiyye şârihi Şeyh 

Celâleddîn gibi ulemâlar Saray’da bulunuyorlardı. Bunlardan sonra da Hâfızüddîn el-

Bezzâzî ve Mevlânâ Ahmed Hocendî – orada yerleşmiş, ve şu emsâli âlimler 

vasıtasıyla Saray beldesi, ilm mecmaʻî, saʻâdet menbaʻi olmuş, az zaman içinde 

orada birçok ulemâ, fuzalâʼ, üdebâʼ, zurefâʼ sanʻatkârân toplanmıştı. 

[114] İbn Fazlullâh el-Ömerî de der ki: 

“Şecâʻaddîn Abdürrahman el-Hârizmî el-Tercemân nâmındaki fâzıl şöyle 

demişti: Saray beldesini Berke Hân, İtil Nehri sâhilinde ve çorak bir zemîn üzerinde 

binâʼ etmiştir. Pâytaht olan bu beldenin suru yoktur. Dâhilinde büyük bir saray vardır 

ki sakfenin üstünde iki mısır kantarı ağırlığında altûndan masnûʻ bir hilâl görülür 

(*)
461

 Saray, burc ve bârulu bir sur ile ve ümerâ konaklarıyla ihâta edilmiştir. İşte 

burası deşt hânlarının kışın ikâmet ettikleri yerdir. İtil Nehri, Nil’den üç defʻa 

büyüktür. Sathında büyük gemiler seyr-u sefer eder, Rus ve Sakleb diyârına kadar 

gider. 

Saray büyük bir beldedir. Çarşıları, hammâmları vardır. Şehrin ortasında 

cesîm bir havz yapılmıştır ki suyu nehirden gelir ve kullanılır. Lâkin içilecek su, 

toprak destiler içinde durultulur, arabalarla şehre götürülüp satılır.” 

[115] İbn Battûta diyor ki: 

“Saray beldesi en güzel beldelerdendir. Büyüklüğü ve kalabalıklığı son 

derecededir. Çarşıları güzel, caddeleri geniştir. Bir gün şehri dolaşmak ve 

büyüklüğünü anlamak için aʻyândan baʻzılarıyla atlara bindik. Bizim oturduğumuz 

yer şehrin bir cihetinde idi. Oradan sabâhleyin hareket ettiğimiz hâlde ona mukâbil 

olan cihete ancak zevâlden sonra varabildik. Orada öğle namâzını kıldık, yemek 

yedik baʻdehû atlara binip döndük, menzilimize baʻde’l-mağrib geldik. Arzan 

beldeyi katʻan gidip gelmek için bir gün geçmişti. Geçtiğimiz yerlerde hep maʻmûr 

evler görülüyor, virânelere, bostanlara tesâdüf edilmiyordu. 

                                                           
461 (*) Şu rivâyette gösteriyor ki: Evlerin sakfına, kapıların üstüne, menârelerin tepesine hilâl 

şekli konulması eski Tatarlardan kalmış bir âdettir. Yoksa kaysarlardan alınmış değildir. 
Nîtekim bunun Oğuz Hân’dan kaldığını yukarılarda söylemiştik. Binâʼen-aleyh hilâl şeklini 
Tatarların Osmanlılardan, Osmanlıların da Rum Kaysarlarından almış olduklarını 
söyleyenler azîm bir hatâʼ, belki de büyük bir cinâyet irtikâb etmiş olurlar. 
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Saray’da Cumʻa namâzı kılınan 13 büyük camiʻ vardı ki biri Şâfiʻîlere 

mahsûs idi. Mescidlere gelince hakîkaten çoktu. Şehir dâhilinde akvâm-ı muhtelife 

sâkindi. Asıl şehir ahâlîsi ve hükûmet mensûbı Moğollar idi ki baʻzıları müslimândı. 

Bunlardan varsa müslimân Lezkiler, Kıpçaklar, Çerkesler, Ruslar, Rumlar vardı ki 

bunlarda hristiyanlardı. Her kavim kendine mahsûs mahallede oturuyordu ki her 

mahalleninde çarşısı, pâzârı mevcûd idi. Irak, Mısır, Şam vesâire tâcirleriyle garîbler; 

etrâfına sur çevrilmiş bir mahallede otururlardı ki ticâret malları orada mahfûz 

bulunurdu. Sultânın (Altûn Taş) denilen sarayı da o mahallede idi.” 

TENBÎH 

Mısır’da ve Kalküta’da tabʻ edilmiş olan (Acâʼibü’l-makdûr) nüshalarında 

[116] 

 )مكنة ثالث وستون سنةالوخراب مابها من او بين بنيان سراى  (

ibâresi vardır. “ Saray’ın binâsıyla dâhilindeki mebânînin harâb olması arasında 63 

sene geçmiştir ” demektir. Bu rakamlar; musanniften (İbn Arabşâh’dan) değil, 

kitabın nâsihi ile tabʻından sâdır olmuş pek bâriz bir hatâdır. Çünkü musannif Saray 

beldesinin ahvâlini pek iyi bilirdi. Kitabımızın biraz evvelki mebâhisini 

hâtırlayanlarda bilirler ki Saray şehrinin binâsına Batu Hân zamanında başlanmıştı ki 

740 senesi içinde idi. Berke Hân devrinde 755 târîhinde inşââtı hitâma ermişdi. 

Eğer bu müddetin, yaʻni Acâʻibü’l-makdûr’da gösterilen 63 senesinin 

başlaması, beldenin mebde-i binâsından iʻtibâr edilirse Toktay Hân
462

 zamanında, 

hitâm bulmasından sayılırsa Özbek Hân devrinde harâb olmuş olması lâzım gelir. 

Hâlbûki ikiside doğru değildir. Çünkü şimâlindeki Tatar devleti Toktay ve Özbek 

Hânlar ahdinde şevket ve satvetin uç kemâlinden idi. Saray beldesi ise Timurleng’in 

ikinci gelişinde ve 798 senesinde ilk defʻa tahrîb edilmiş, maʻa-mâ-fîh bu tahrîb de 

külliyen olmayıp şehir sonradan iʻmâr kılınmış, Kapçak ve Tatar devleti muzmahill 

ve aksâm-ı adîdeye münkasim olduktan sonra Kırımlı Mengü Giray Hân’ın 

hücûmuyla büsbütün harâb olmuştu. Nîtekim bu (maksad)ın sonunda inşâʼallâh zikir 

edilecektir. 

                                                           
 طقطاى خان 462
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Şübhesiz İbn Arabşâh Saray’ın birinci defʻa ki harâbiyesini kasd eylemiş, 

kitabın nâsihide (مائة و ستون ) olan asıl ibâredeki (مائة) lafzını (ثالث) sûretinde tahrîf 

etmiş, yâhud asıl ibâre (مائة وثالث وستون ) iken (مائة) lafzı unutulmuştur. [117] Şuda var 

ki Saray devleti’nin, hattâ Saray beldesinin devâmı müddeti Timurleng’in tahrîbine 

kadar değildir. Devlet zaʻfa uğramakla berâber ondan yüz sene sonraya kadar pây-

dâr olmuştur. 

İKİNCİ TENBÎH 

 Baʻzıları Saray beldesini, el-ân Kırım’da mevcûd ve maʻmûr olan Bağçesaray 

şehri zann etmişlerdir. Hattâ bu vehm, Müneccim Başı Târîhi gibi muʻteber eserlere 

de geçmiştir ki hatâʼ olduğunu beyâna bile hâcet yoktur. Çünkü: Aralarında bir aylık 

yoldan ziyâde mesâfe vardır. Şimâlindeki Tatar devleti zamanında Kırım, onun 

vilâyetleri cümlesinden biri ki orada Saray Hânları tarafından mansûb bir vâlî 

bulunurdu. Bu hâl, hânlar arasında ihtilâf ve ihtilâl çıkıncaya kadar devâm etti. İhtilâl 

esnâsında Kırım vilâyeti istiklâl külahını kaptı. Ondan sonra Kırım Hânları 

Bağçesaray’ı pâytaht ittihâz eylediler. Hükûmetleri asırlarca sürdü ve İstanbul’a ve 

Avrupa’ya yakınlığı dolayısıyla pek çok şöhret aldı. Bağçesaray’ın Saray beldesi 

zann edilmesinin sebebi de bu fevka’l-âde şöhret oldu. 

 Baʻzılarıda yine Saray beldesini, Cayık Nehri kenârındaki Saraycık kasabası 

sanmışlardırki bu da yanlış bir zanndır. Menşe’ide isimlerindeki müşâbehet ve 

müşârekete bakıpta bilâ-tahkîk hüküm edivirmektir. Hâlbûki ikisi bir olmak şöyle 

dursun, aralarında on beş günlük mesâfe vardır. Saray beldesi İtil Nehri sâhilinde, 

Saraycık ise Cayık Nehri kenârındadır. 

[118] SULTÂN BERKE HÂN ALEYHİ’R-RAHMET VE’L-GUFRÂN İLE 

AMCAZÂDE Kİ HÜLÂGU BİN TULİ BİN CİNGİZ ARASINDA İHTİLÂF VE 

MUHÂREBE VUKŪʻA GELMESİ 

 Berke Hân’ın tasallutan etmesinden iʻtibâren çok geçmedi ki kendisiyle 

amcazâdesi zâlim, kâfir ve muharrib Hülâgu’nun arası açıldı, beynelerinde şidddetli 

muhârebeler vukâʻa geldi, hattâ adâvet vâkıʻa oğullarına ve torunlarına mirâs kaldı, 

734 târîhinde ve Özbek Hân devrinde Sultân Ebû Saʻîd İlhanlı’nın ölümüyle Hülâgu 
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nesli ınkıtâʻa uğrayıncaya kadar Cingiz ahfâdının bu iki şuʻbesi arasında vifâk husûle 

geldi. 

Hülâgu ve Berke ihtilâfının esbâbını taʻyin husûsunda müverrihlerin muhtelif 

kolları vardır. 

 Baʻzıları demişlerdir ki: “Cingiz evlâdının elde ettikleri ganîmetlerden Kāan-ı 

kebîr ile Batu Hân’a hisse göndermeleri muʻtâd idi. Batu ölüpte Berke, Hân olunca 

Hülâgu ona mansubâtından bir şeyʼ yollamadı. Bundan dolayı Berke Hân’da 

Hülâgu’ya gazab-nâk oldu. 

 Baʻzılarıda demişlerdir ki: “Cingiz’in arâzi taksîmi sırasında Tebrîz ile 

Marağa’nın kendilerine virilmiş olduğunu Batu ailesi iddiâʻ ederlerdi. Bundan dolayı 

araları Hülâgu ile evlâd ve ahfâdından mutâlebeye kalkıştılar.” 

 Daha başka türlü söyleyenlerde vardır ki hepsini zikir etmekte hiçbir fâide 

yoktur. Yalnız Nüveyrî ve Aynî ile diğerlerin şu sözlerini garâbetine binâʼen nakil 

edeceğim : “ Batu’nun oğlu Sartak ölünce Toğan bin Batu’nun karısı (Berekeşin) 

oğlu (Tedan Mengü)yü Hân yapmak istedi. Lâkin oğlunun amcaları ve Batu Hân’ın 

oğullarıyla tüman begleri muvâfakat göstermediler. Bunun üzerine o vakit Irak-ı 

Acem bilâdının zabtıyla meşgūl olan Hülâgu’ya kanadsız bir ok, [119] ve bezi 

olmayan bir sancak sapı gönderdi, yolladığı kimseye “ Tîrkes okdan, kılıf yaydan 

hâlî kaldı” demesini ve gelip memleketi tesellüm etmesi lüzûmunu söylemesini 

tenbîh etti. Gönderdiği adam gittikten sonra kendi de gidip Hülâgu’yu getirmek için 

yola çıktı. Fakat yaptıkları haber alınınca arkasından adam tuşturup cebren getirdiler 

ve öldürdüler. 

 Hülâgu Berekeşin’in sözlerini işitince Kapçak mülkünü de elindeki 

memâlikine ilâve etmek tamaʻna düştü. Hâzırlanıp ordusuyla çıkdıysada onu 

öldürülmüş ve Berke’yi iclâs edilmiş buldu. Ondan sonrada Berke Hân ile aralarında 

birçok muhârebe oldu”. 

 Bende derim ki: Bu rivâyetin doğru olmadığına şekk ve şübhe yoktur. Çünkü: 

Bir kadının sözüne kapılarak Hülâgu’nun Cingiz kânûnuna muhâlefet etmesini ve 

ahvâlini pek iyi bildiği Kapçak memleketindeki askerin kesret ve kuvvetine vâkıf 
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iken Cuci evlâdıyla muhârebeye cürʼet göstermesini akıl kabûl etmez. Bundan başka 

Hülâgu’nun o sıralarda Irak-ı Acem fethiyle meşgūl idi denilmesi de yanlıştır. Çünkü 

Berke ile Hülâgu arasındaki muhârebenin 663 senesinde olduğunu bütün müverrihler 

müttefikan yazarlar. Hülâgu ise o sırada Irakeyn’i tamâmiyle istilâʼ eylemişti. Meğer 

ki Nüveyrî ve Aynî’nin yazdığı, İbn Haldûn’unda teʼyîd eylediği vechile Berke ve 

Hülâgu arasında müteʻaddid muhârebeler vâkiʻ olmuş ve biri Bağdad vakʻasından 

evvel icrâ edilmiş bulunsun. Lâkin bu da sıhhat ve hakîkten uzaktır. [120] Çünkü: İlk 

muhârebe Bağdad vakʻasından evvel olsaydı Hülâgu, mağlûb ordusuyla Bağdad 

kasdına cesâret edemezdi, Berke Hân’da onu – hafî kalmayacağı üzere- istediği 

harekette bulunmasına meydan virmezdi. Zâten İbn Haldûn, bahis eylediğimiz bilâd 

hakkında kıllet-i ittilâʻı bulunduğunu iʻtirâf ediyor. 

 Bende derim ki: Berke Hân, İslâm’a gelmesiyle sıfat-ı cemâlin mazharı ve 

küfür ve dalâl erbâbına karşı ehl-i İslâm’ın hâmîsi olmuştu. Hülâgu ise küfründe 

devâm ve sebâtı dolayısıyla sıfat-ı celâlin mazhar, millet-i Ahmediyye ve ümmet-i 

Muhammediye’nin (aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm) en büyük düşmeni bulunuyordu. Her 

iki sıfatın muktezâsıda tabîʻî başka idi. Erbâb-ı kemâlin maʻlûmu olduğu vechile bu 

mugāyeret iktizâʼ bulunmasaydı âlemde iki kişi arasında nizâʻ ve cidâl vukūʻa 

gelmezdi. 

 Berke Hân, daha kārdeşi Batu’nun hayâtında halîfeye dost geçinir ve ona 

taʻarruzda bulunmaktan Hülâgu’yu menʻ ederdi. Hülâgu ise halîfeye düşmen olmakla 

berâber Batu’nun şevket ve satvetinden çekindiği için buğzunu izmâra çalışırdı. Batu 

Hân ölünce o buğzu meydana koydu, Bağdad’a hücûm ederek yapacağını yaptı. 

Bundan sonra Berke ile aralarındaki adâvet arttı, Berke de ondan müslimânların 

intikâmını almak istedi. 

 (İbn Fazlullâh el-Ömerî) ve ondan naklen (İbn Haldûn) der ki: 

“Mengü Kāan tahtında yerleşipte nüfûzu cây-gîr olunca Kazvin ve Cibal 

ahâlîsi tarafından murahhaslar gelip (Melâhide) nin (*)
463

 sû-i mücâveretinden 

                                                           
463 [120 inci sahîfenin hâşiyesi] (*) Melâhide, yâhud bâtıniyye hükûmeti: Meşhûr (Hassan 

Sabbah) ın Rey civârındaki (Alamût) kalʻasında teşkil ettiği bir idâre idi ki 473 den 654 
târîhine kadar 181 yıl sürmüş, (Şeyhü’l-cebel) nâmıyla sekiz kişi hükümdârlık etmişti. 
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şikâyette bulundular. O da [121] Kārdeşi Hülâgu’yu bu işe memûr etti ve 

kumandasına ordu virdi. Hülâgu, Melâhide’nin kalʻalarına teshîr ve hükûmetlerini 

tenkîl eyledikten sonra Bağdad ve havâlîsinin zabtı husûsu Mengü Kāan’dan istîzân 

etti ve müsâʻade aldı. Hülâgu, Bağdad zabtı için ilerlediği sırada hareketini haber 

alan Berke Hân’ın canı sıkıldı. Çünkü Mustaʻsım ile aralarında meveddet vardı ve bu 

meveddet Şeyh Bâharzî’nin tavsiyesiyle teʼkîd eylemişti. Binâʼen-aleyh kārdeşi 

Batu’ya –ki Mengü’yü Kāanlık makâmına getiren o idi- “ Mengü’yü biz Kāan 

yaptığımız hâlde ahdimizi noksan, himâyemizi tahkîr, dostlarımıza taʻarruz, 

Mustaʻsım’ın memleketine tecâvüz etmek sûretiyle hizmetimize mukâbele 

gösteriyor. Mustaʻsım, benim dostumdur. Aramızda mükâtebe ve meveddet 

muʻâhedesi vardır” diyerek Mengü’nün müsâʻadesi ve Hülâgu’nun hareketini 

birâderi nezdinde çirkin gösterdi. O da Hülâgu’ya bulunduğu yerden ileri geçmemesi 

için haber gönderdi. Batu’nun adamları geldiği vakit Hülâgu, Ceyhun’un karşıki 

sâhilinde idi. Kapçak Hân’ının irâdesini tebliğ eyleyince nehri geçmedi, Batu 

ölünceye kadar da orada oturdu. 

 Batu Hân vefât edince Hülâgu tekrâr Mengü Kāan’dan istîzân etti ve aldığı 

müsâʻade üzerine yürüdü, Melâhide’nin kalʻalarını aldı ve sâkinlerini öldürdü, hattâ 

Hemdân vesâire ekâbirinden 700 kişiyi kendisinin ve Mengü Kāan’ın ahîddârı, bi’l-

aks Batu ve Berke Hânların tarafdârı olmakla ithâm ve iʻdâm etti. Sonra Deşt-i 

Kapçak’a tecâvüzde bulundu. Berke Hân’da azîm bir orduyla mukâbelesine çıktı. 

Hülâgu ordusu birçok maktûl virub hezîmete uğradı. 

[122] Berke ordusu taʻkîb eyledise de (Ger)
464

 Nehri’ni geçmediler. Hülâgu 

çekilmeye mecbûr oldu. Bu münâsebetle Berke ile aralarında adâvet arttı”. 

 Her iki müverrihin şu nakline İbn Haldûn: 

“Hülâgu bundan sonra Bağdad’a gitti, fecîʻa-ı meşhûreyi vukūʻa getirdi” 

fıkrasını ilâve ediyor ki bunu nereden nakil eylediğini bilemiyorum. 

 Târîhinin diğer bir yerinde de müverrih Ebü’l-Fidâ’dan naklen: 

                                                                                                                                                                     
Sonuncuları olan Hânde(?) Rüknedddîn Hülâgu tarafından esîr edilmiş ve Mengü Kāan 
nezdine gönderilmiş, fakat yolda iʻdâm olunmuştu. (Mütercim) 

 كر 464
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“Berke ile Kubilay Kāan arasında fitne zuhûr eyleyerek Berke ile Hülâgu 

beyninde muhârebeyi intâc etti. 660 senesinde mukâtele eylediler” diyor. Şu iki 

ibâre, Berke ve Hülâgu arasında müteʻaddid vakʻalar geçdiğini ve birinin Bağdad 

fecîʻasından evvel, diğerininde sonra olduğunu anlatıyor. 

 Bu ibârenin nakliyle yukarıda ettiğimiz vaʻdi îfâʼ eylemiş oluyoruz. Lâkin 

evvelce söylediğimiz vechile Hülâgu’nun Bağdad hâdisesinden mukaddem Berke 

Hân ile muhârebe etmiş olması doğru değildir. İbn Haldûn’un buna dâir olan ifâdesi 

ise ya vehimdir, yâhud sehv kalmadır. Va’llâhü aʻlem 

 Hulâsa: Aradaki harbin sebebi: Hülâgu’nun tuğyânı ve beldeleri tahrîbiyle 

insânları taʻzîbi ve ihlâkıdır. 

 Bu sözü iyice tahkîk ve tedkîk eyledikten sonra söyleyen (Zehebî) gibi bir 

İslâm müverrihi “ Berke ile Hülâgu arasındaki harbin en büyük sebebi Hülâgu’nun 

Mustaʻsım’ı katli mesʼelesidir” demiştir ki şu söz, bu husûsta şâhid-i kâfîdir. Berke 

Hân’ın Mustaʻsım ile şühedâ-ı müslimînin intikâmı daʻvâsına doğrudan doğruya 

kalkamamasının iki sebebi vardır. Birincisi: Askerinin çoğu müslimân değildi. 

Müslimân olanlarda yeni îmâna gelmiş, fakat Cingiz’in yasası onların kalbinde iyice 

yerleşmişti. Mustaʻsım’ın [123] katliyle bilâd-ı müslimînin istilâsı ve oralarda katl-ı 

amm icrâsı yasa mûcibince muhârebeyi îcâb eder bir hâl değildi, belki de şeref ve 

iftihârı bâdî bir hareketti. 

İkincisi: Bütün Cingiz evlâdına hâkim-i mutlak ve aralarında müslimânların 

halîfesi gibi olan Mengü Kāan, Hülâgu’nun kārdeşi idi. Hülâgu’da yaptıklarını onun 

müsâʻadesiyle yapmıştı. O hâlde Hülâgu ile muhârebe etmek Mengü Kāan ve bütün 

evlâd-ı Cingize iʻlân-ı harb demek olacaktı. Binâʼen-aleyh Berke Hân, zâhirde 

Hülâgu ile harb îcâb edecek ve Hülâgu’yu Berke’nin tevâbiʻi nazarında müteʻaddi ve 

cânî gösterecek bir sebeb îcâdına, Cingiz evlâdını tefrikaya düşürecek bir vesîle 

ihdâsına çalışıyor, dâimâ fırsat gözetmekten hâlî kalmıyordu. Ondan dolayı Marağa 

ve Tebrîz vilâyetlerini taleb etmek, Batu Hânedânı’na gönderilen ganâʼim hissesini 

istemek gibi müverrihlerin zikir eyledikleri ve harbin hakîkî sebebleri sandıkları 

mütâlebâtında devâm ediyordu. Hâlbûki bunlardan maksadı: Hülâgu’yu usandırmak, 

gazaba getirmek ve tecâvüz ettirmekti. Böyle olduğu takdîrde Hülâgu, Berke’nin 
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tebeʻası nazarında mütecâviz, cânî ve kıtâle müstehakk sayılacak, o vakit her biri 

Berke’ye tarafdâr olarak onun tarafından harbe atılacaktı. Berke’nin bu gibi 

düşüncelerle vakit geçirdiği sırada Mengü Kāan, Hoten taraflarında vukūʻa gelen 

isyânı bastırmak için ordusuyla oraya teveccüh etmiş, kārdeşlerinden (Kubilay)ı 

yanına alıp diğer birâderi (Artık Buğa)’yı kāim-makâm bırakmıştı. Mengü Kāan 

öldü. Ümerâsıda bilâ-nifâk Mengü’nün en büyük kārdeşi olan Kubilay’ı Kāanlık 

tahtına geçirdi. Berke Hân bu haberi alınca fırsatı ganîmet bildi. (Kaydu bin Kaşin 

bin Oktay bin Cingiz)ı tarafına celeb etti. Bu prens, hem akıllı, hem müdebbîr, hem 

şecîʻ bir zât idi. [124] Artık onun maʻiyyetine biraz asker virip Mengü’nün kāim-

makâm bırakmış olduğu Artık Buğa’ya gönderdi ve “Kāanlığa sen, birâderin 

Kubilay’dan ziyâde müstehakksın çünkü Mengü, seni kāim-makâm bırakmıştı. 

Kubilay’a tâbiʻ olma. Kalk hakkını ara. Sana yardım etmek üzere Kaydu bin Kaşin’i 

gönderdim. Daha ziyâde askere ihtiyâcın olursa ben seninle berâberim” diye haber 

yolladı. 

Artık Buğa, bunu üzerine Kāanlık daʻvâsına kalkıştı. Maʻiyyetindekilerde 

kendisine tâbiʻ oldu. Kubilay ise bunu haber aldığı gibi pâytahtına döndü. Artık 

Buğa, mukâbele ve mukâtelede bulundu. Aralarında 658 târîhinde başlayan 

muhârebe senelerce sürdü. 

O târîhlerde Hülâgu 400.000 kişilik bir orduyla Şam tarafını zabt etmiş ve 

Mısır’a doğru yürümek niyyetinde bulunmuştu. Bu düşünce ile meşgūl olduğu 

esnâda Mengü’nün öldüğünü, kārdeşleri Kubilay ile Artık Buğa’nın harb ettiğini, 

Berke Hân’ın teşvîkiyle Mâverâün-nehr’deki Çağatay oğullarının isyân ettiğini haber 

alınca şaşırdı. Mısır seferinden vazgeçerek Şam’a (Ketboğa) ismindeki kumandanını 

on bin kişilik bir kuvvetle bıraktı. Kendi bilâdına döndü. 

Sonra Mısır Melîki (Kutuz)
465

, mastûr olduğu vechile Ayn-ı Câlût mevkiʻinde 

Ketboğa ordusu ile harb ederek istîsâl eyledi. İşte bu Berke Hân’ın hasenât-ı 

cümlesinden idi ki Hülâgu gibi bir tağiynin dağlar taşlar dayanmayacak kuvvetini 

insirâfına mecbûr etmiş Mısır kıtʻa-ı İslâmiyyesini istilâya uğramaktan kurtarmıştı. 

                                                           
 قطز 465
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[125] Hülâgu, karâr-gâhına dönünce, -amcazâdeleri bulunan – Çağatay 

oğullarına Kāan’ın itâʻatini kabûl ettirebilmekten başka bir şeye muvaffak olamadı. 

Lâkin kendisine bir şaşkınlık geldi. Hele Mısırlıların Ketboğa ordusuna galebesi 

haberi, kendisini çıldıracak dereceye getirdi. 

Berke Hân ise gazabını arttıracak haberler gönderip duruyordu. Vâkıʻan Kāan 

ile aralarındaki harb ve darbdan sonra o cihetten mutmaʻinn olmuştu. Lâkin Berke 

Hân’ın bahâneleri devâm ediyordu. Nihâyet gazabı son dereceye geldi ve 

Mısırlılardan intikâm almak için Şam tarafına mı, yoksa Berke ile harb etmek üzere 

Deşt-i Kıpçak’a gitmek husûsunda iyice tereddüdleri geçirdikten sonra Berke ile 

mukâteleye karâr virdi ve aralarında - zikir edilecek – muhârebe vukūʻa geldi. 

* * *  

“660 senesinde idi ki Berke Hân, Hülâgu’ya iki elçi göndermiş, Batu Hân’a 

takdîmi muʻtâd olan hedâyânın irsâlini taleb eylemiş, Hülâgu’nun sihr-bâzlarını ifsâd 

etmek için elçilerle berâber birkaç da sihr-bâz yollamıştı. 

Hülâgu, buna muttaliʻ olunca hepsini tutturup (Tila)
466

 kalʻasında habs ettirdi, 

on beş sonrada cümlesini öldürttü - Târîhü’l-mufaddal” Ravzatü’s-sâfâ’nın şu 

naklide buna yakındır. 

“Berke Hân ile Hülâgu’nun arası açılması esbâbından biri de bu idi ki: 

Berke’nin akribâsından bulunan (Tutar Oğul)ı
467

 Hülâgu’nun adamları sihr-bâzlıkla 

ithâm etmişlerdi, Hülâgu da onu Suncuk Noyan
468

 ile Berke’ye göndermiş cürmüne 

göre cezâʼ tertîb etmesini istemişti. 

Berke Hân, Cingiz kânûnı mûcibince hakkında hüküm virmesi için Tutar 

Oğul’ı Hülâgu’ya iʻâde etti. O da onu katl ettirdi. Hâlbûki Berke Hân, Hülâgu’nun 

afv edeceğini ummuştu. 

[126] 658 Safer’inin 17sinde vukūʻa gelen şu katl, Berke’nin bütün bütün 

canını sıktı. Hülâgu’nun teşnîʻ ve tevbîhine dâir mütehakkimâne haberler ve adamlar 

                                                           
 تال 466
 توتار اوغل 467
 سونجق نويين 468
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göndermeye başladı. İş hadd-ı iʻtidâli geçince Hülâgu’nunda tahammülü kalmadı. 

Meclisinde bulunanlara: 

- Berke benden büyük olmakla berâber bana dâimâ tehdîdkârâne haberler 

gönderiyor, unf ve şiddetle muʻâmelede bulunuyor. Şimdiye kadar tahammül 

edebildimse de artık edemeyeceğim. Akribâlığımızı bir tarafa bırakıp muhâlefet 

yoluna gideceğim. dedi. 

Berke Hân’da bu sözleri işitince fenâ hâlde gazaba geldi: 

-Hülâgu, ihvânına danışmaksızın ve dost, düşmen ayırt etmeksizin müslimân 

memleketlerini yakıp yıktı. Saltanat-ı İslâmiyyeyi izmihlâle uğrattı, müʼminlerin 

halîfesini öldürdü. Binâʼen-aleyh tevfîk-i İlâhiye yardımcım olursa ondan 

mazlûmların intikâmını alacağım, kendisini âlemlere ibret bırakacağım dedi. 

BERKE VE HÜLÂGU ARASINDAKİ MUHÂREBE 

Ravzatü’s-sâfâ’da yukarıki sözler söylenildikten sonra deniliyor ki: 

“Bundan sonra Berke Hân ordusuna pîşdâr olarak Nogay’ı otuz bin kişi ile 

gönderdi. Nogay; hem Berke’nin, hem de maktûl Tutaz Oğlan (*)
469

 ın akribâsından 

idi. [127] Nogay, Derbend’i geçip Şirvân hâricinde çadır kurdu. Bunu haber alan 

Hülâgu’da 660 Şevval’inde – karâr-gâhı bulunan – Aladağ’dan hareket etti. Pîşdâr 

olarak (Şiraman Noyan)ı
470

 sâir ümerâ ile yolladı. 

Bunlar Şirvân hudûduna yaklaşınca Nogay üzerlerine hücûm ederek 

ümerâdan ve efrâddan birçoğunu öldürdü ve muzafferen karâr-gâha döndü. 

O senenin Zi’l-hicce’si içinde (Tobay Noyan)
471

 - Şirvân’a bir fersahlık 

mesâfede bulunan Nogay ordusuna hücûm ederek onu inhizâma uğrattı. Nogay’ın 

inhizâmını işiten Hülâgu 661 Muharrem’i ibtidâsında Şemahi(?)
472

 nevâhisinden 

hareket, 23inde bütün müsellah askeriyle Derbend’de teveccüh etti. Oraya 

vusûllerinde Derbend burclarını muhâfazaya memûr edilmiş bir takım asker gördüler 

ve üzerlerine hücûm ile yerlerinden oynattılar. Nihâyet Derbend’i geçip Kapçak 

                                                           
469 (*) Yukarıda bunun ismi Tutar Oğul diye zikir edilmişti. 
 شيرامون نويان 470
 تاباى نويان 471
 شماخى 472
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ordusuyla muhârebeye başladılar. Berke ordusu tamâmiyle bozulup efrâdından tek 

neferi kalmayacak sûrette dağıldı. Zafer ibtidasında idi ki Hülâgu’nun pîşdâr 

kumandanları : “ Biz düşmen taʻkîbine gidelim, şehzâde (yaʻni Abağa
473

 bin Hülâgu) 

geri dönsün” dediler. Abağa onlarla birlikte gitmek için ısrar etti. Hülâgu’da Kapçak 

ahâlîsi hakkında nehb ve selb emrini virdi. 

Hülâgu’nun pîşdârları (Terek)
474

 Nehri’ni geçtiler, çöl, emvâl ve emtiʻa ve 

hayvânât-ı ehliye ile dolu idi, lâkin muhâfaza ve mümânaʻa olacak kimse yoktu. 

Bunu gören efrâd yağmaya ve buldukları kadınlarla eğlenmeye başladılar. 

Tamâmiyle [128] dağıldıkları sırada Berke Hân o vâsiʻ çölün her tarafından kum gibi 

askerle çıkıvirdi. Berîkiler müdâfaʻaya kalkışdılar. Muhârebe güneş batıncaya kadar 

sürdü. Hülâgu’nun askerleri Terek sâhiline kadar kaçtılar. Nehrin müncemid sathı 

üzerinden öbür tarafa geçmek istediler. Lâkin buz kırıldı, efrâddan birçoğu boğuldu. 

Abağa az bir mikdâr ile savuşup (Şaran) mevkiʻınde bulunan babasının yanına 

gelebildi. Ondan sonra kalkıp kemâl-i sürʻatle memleketlerine döndüler.” 

İbn Vâsıl el-Hamevî der ki: 

“Melikü’z-zâhir’e şöyle haber geldi: Berke’nin elçileri Hülâgu’nun nezdine 

vâsıl oldular. O da hepsinin boyunlarını urdurdu. Sonra ordusuyla Azak’a doğru 

hareket ederek Kura Nehri’ne ve Demir Kapı’ya dayandılar. Berke, Hülâgu’nun 

kendi memleketine tecâvüzünü işitince köylerin ve kasabaların tahliye edilerek geri 

çekilinmesi, Hülâgu’nun ilerlemesine mümânaʻat ve müdâfaʻa edilmemesini emir 

etti. On beş günlük mesâfedeki arâzî kâmilen tahliye olundu. 

Hülâgu, girdiği yerlerin boşalmış, Berke ordusunun savuşmuş olduğunu 

gördü askeride ihtiyâtı bırakıp nehb ve gārete başladı. 

Berke, Hülâgu ordusunun gāret-gerliğe başladığını haber alınca on yaşına 

kadar olan çocukların bile ata binerek muhârebeye gitmesi için emir virdi. 

Sayılamayacak ve ibtidâsı ile sonu bulunamayacak kadar halk toplandı. 

Hülâgu, Berke arâzîsini zabt ettim vehminde bulunuyordu. O sırada havada 

boğucu bir sıcaklık hiss etti. Sebebini sorunca: Atların nefesinden ! dediler. 
                                                           
 آبغا 473
 ترك 474
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[129] Hülâgu ordusunda (Samğar)
475

 yâhud (Sintay)
476

 isminde bir ihtiyâr 

vardı ki her tarafı kâmilen meflûc idi. Bunun bulunduğu ordu mutlakan gālib gelirdi. 

Çünkü: İki asker karşılaşınca kendini attan indirtir ve yere oturup: 

- İşte ben burada otuyorum. Sakat bir ihtiyârı kurtarmak isteyen döğüşsün, bırakıp 

kaçmak zilletini irtikâb edende savuşsun derdi. 

 Hülâgu, buna düşmen askeri hakkında mütâlaʻasını sordu. Samğar, kamçısını 

yere urduktan sonra: 

-Kamçımın karşısında atlı yüz bin asker var. Ondan başka sağdan da, soldan da 

geliyor. Bu ordunun sayısını bilemiyorum cevâbını virdi. 

 Hülâgu, evvelce nehri geçmiş bulunanların mahv olduğuna hüküm etti. Sonra 

maʻiyyet askeriyle ricʻat eyleyerek nehri geçti ve ordusunun hezîmetini gördü. 

Bozgun asker, dehşetle kaçıyor ve kurtulmak için nehri geçmeye uğraşıyordu. 

Birden bire buz kırıldı. Nehrin sathında olanlardan bir kimse kurtulmadı. İlk 

bozulanlar nehirde boğuldu, geri kalanlarda Berke ordusu tarafından katl olundu. 

Hülâgu, pek az kalan maʻiyyetiyle kaçmıştı. 

 Berke, muhârebe meydanına geldi. Maktûlinin cesedleri toplanılıp üç yığın 

yapılması için emir virdi. Topladılar, yığdılar, gāyet yüksek üç tepe husûle geldi. 

Sonra o cesedler çürüdü, yalnız kemikleri kaldı ki gelenler geçenler iki günlük 

mesâfeden o yığınları görürlerdi. 

 Bu vakʻaya (Demir Kapı nevbeti) derler. Berke, muhârebe meydanına gelipte 

maktûllerin kesretini görünce: 

- Allah, Hülâgu’nun belâsını virsin. Moğol’u, Moğol kılıcıyla doğratıyor. Eğer 

müttefik bulunsaydık bütün dünyâyı feth etmiş olurdun demişti.” 

[130] Şeyh İmâdüddîn İbnü’l-Kesîr der ki: 

“Bu sene (yaʻni 660 da) Hülâgu ile amcazâdesi Berke Sultân’ın arası açıldı. 

Berke, Hülâgu’ya adam yollayıp feth ettiği yerlerden ve aldığı ganâʼim ile esîrlerden 

                                                           
 صمغار 475
 سنتاى 476
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– âdetleri vechile- hisse istedi. Hülâgu’da Berke’nin adamlarını öldürttü. Bunun 

üzerine Berke gazaba geldi ve Melikü’z-zâhir’e mektûb gönderip Hülâgu’ya karşı 

ittifâk teklîfinde bulundu. (661) de Berke Hân ile Hülâgu karşılaştı ki her ikisinin 

maʻiyyetinde muʻazzam orduları vardı. Çarpıştılar. Hülâgu fenâʼ hâlde bozuldu. 

Ordusunun pek çoğu kırıldı, bakiyyeside nehirde boğuldu. Kendisi maʻiyyet 

askerinden pek azıyla kaçabildi. Va’llâhü’l-hamd ve’l-minne. Berke Hân, maktûlinin 

çokluğunu görünce ağladı: 

- Moğolların birbirini öldürmesi acıklı. Fakat dağı ve bağı olana karşı ne yapılabilir? 

dedi. Yâhud bu meâlde teʼessüflerde bulundu.” 

 Ömerî der ki: 

“Hülâgu Deşt-i Kapçak’a tecâvüz etti ve üç gün oturdu. Dördüncü gün Berke 

ordusunun atları göründü ve Hülâgu askerini çiğnedi. Hülâgu, kaçmaya davrandığı 

sırada Sintay ismindeki emîr-i kebîr atından indi (*)
477

 ve Hülâgu’nun bindiği atın 

yularından tutup
478

 

                                                           
477 (*) Irak’taki (Ukbe Sintay) buna mensûbtur. 
478 Defter 2 burada sona ermektedir. Esere dair kütüphane çalışmaları sonucunda, devam 

niteliğinde başka bir yazıya ulaşamadık. 
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SONUÇ 

 
Tahirü’l-Mevlevi, Türkçülük akımının benimsendiği bir dönemde, Türklerin 

tarihini öğrenmek için yine bir Türk yazarın kaleminden çıkmış bir eser arayışına 

başlamıştır. Bu arayışının sonucunda, aynı hislerle yola çıkmış olan Şeyh Murad 

Remzi’nin Telfîkü’l-ahbâr ve Telkîhü’l-âsâr fî Vakāyıʻi Kazan ve Bulgār ve Mülûkit-

Tatar adlı eserini tercüme ederek, Kāzan, Bulgār ve Tatar Târîhi, Defter 1 ve Defter 

2’den meydana gelen eserini yazmıştır. Mevlevi, daha öncede belirttiğimiz gibi, 

Kāzan, Bulgār ve Tatar Târîhi eserinde, Murad Remzi’nin eserinin 

mukaddimesindeki konulara yer vermektedir. Ayrıca bu eserinde mukadimmeyi dört 

bölümden meydana getirmiştir. Kāzan, Bulgār ve Tatar Târîhi 1 başlığında, Türk’ün 

nesebinin Hz. Nuh’un oğlu Yafes mi, yoksa Hz. İbrahim’in cariyesi olduğu belirtilen 

Kantura’dan mı olduğuna dair farklı rivayetler verildikten sonra, Türk’ün nesebinin 

Hz. Nuh’un oğlu Yafes’den geldiği görüşü öne çıkarılır. Yafes’in en büyük oğlunun 

isminin Türk olduğu ve Türk neslinin bu kişiden geldiği belirtir. Türkler çoğalınca 

Tatar, Moğol, Kıpçak, Hazar, Becenekler gibi çeşitli kabilelere ayrılırlar. Yaşadıkları 

coğrafyanın Tataristan ve Türkistan olrak adlandırıldığı, bu bölgeninde; batıda Çin, 

güneyde Hind, İran, Rum ve Karadeniz, kuzeyde imar edilmemiş topraklara kadar, 

doğuda ise, Tuna, Dinyester, Vistül Nehirlerinin olduğu sınırları teşkil ettiği 

açıklanır. Türklerin göçebe bir kabile oldukları ve göçebelik hayatlarına dair 

özellikler aktarılır. Türklerin ahlaki özellikleri ve adetlerinin anlatıldığı bölümde, 

hürriyeti ve istiklali sevmeleri, hanlarına itaatleri, savaşlardaki maharetleri, 

mazlumun yanında durarak adalet ve insafa uyduklarını, sözlerine riayet edip, ihaneti 

sevmedikleri vb. özellikleri anlatılır. 

Kāzan, Bulgār ve Tatar Târîhi 2 başlığında, Türklerin dini ve maariflerine 

değinilir. Türklerin putperest ve Mecusi olmadıkları gibi, bazı kavimlerin kabul ettiği 

Şamanizm ve Budizm ile Uygurların Hristiyan olması dışında bütün Türklerin bir 

dine mensubiyeti olduğunu söylemenin doğru olmayacağı görüşlerine yer verilir. 

Türklerde vahdaniyet algısının bulunduğuna ve bunun nedeninin de Türklere gelen 

bir peygamber olabileceği de ifade edilir. Türklerin yazılı eserleri olmadığı için 
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maariflerinin olamayacağına dair görüşler sert bir dille eleştirilir. Türklerin 

eğitimlerini atalarından sözlü olarak aldıkları ifade edilir. 

Kāzan, Bulgār ve Tatar Târîhi 3 başlığında, Türk hikmet ve edebiyatına yer 

verilir. Türklerin yazılı bir literatürleri olmamasının dolayı maarif ve medeniyetleri 

olmadığına cevap olarak, önemli Türk alimlerinin isimleri ve eserleri sıralanır. 

Türklerin diğer kavimlerle ilişkileri iki kısımda ele alınır. Birinci kısımda İran 

devleti, ikinci kısımda ise Çin ile olan ilişkileri dile getirilir. Bu iki devletin 

kendilerini Türklerden korumak için sed inşa etmek zorunda kaldıkları da ilave 

edilir. 

Kāzan, Bulgār ve Tatar Târîhi 4 başlığında, Çinlilerin Türklere verdikleri 

isimler, Çin’in çeşitli sülale dönemlerinde Türklerle olan mücadeleleri, Çin Seddinin 

inşası ve bu dönemdeki Hun hakanlarını isimleri aktarılır. 

Defter 1, ikinci maksad’ın 333-428 sayfaları arasını ihtiva eder. Tatarların 

ortaya çıkışı başlığı altında Tatarların Türk’ün bir sınıfı, hatta aslı olduğu görüşüne 

yer verilir. Türk’ün yerine geçen oğlu Tutuk Han’dan itibaren Türk Hanları hakkında 

bilgiler verilir. Alınca Han’ın Tatar ve Moğol adlı iki oğlunun Tatar ve Moğol 

kavimlerini meydana getirdiği belirtilir. Oğuz Han’ın Acemlerin Cemşidi, Rumların 

ve Yunanlıları İskenderi değerinde olduğu söylenir. Oğuz Han ile ilgili rivayetler, 

yaptığı muharebeler ve aldığı topraklar, Oğuz Han’ın neslinden gelen hanlar ve 

“Türkmen” kelimesinin kökeni hakkında açıklamalarda bulunulur. Tatar Han’ı 

Sevinç ile Moğol Han’ı İli dönemindeki muharebe sonucu Moğolların Tatarlara esir 

düştükleri, sonrasında Ergenekon efsanesinde aktarıldığı gibi esaretten kaçıp 

Ergenekon Dağında güçlenmeleri ve Tatarları yenmeleri aktarılır. Alankoa efsanesi 

ile de Cengiz Han’ın nesebi hakkında bilgi verilir. Cengiz Han’ın doğumundan 

esarete düşüşüne, esaretten kurtularak dünyayı ele geçirmesi de genişçe anlatılır. 

Cengiz’in İslam diyarlarına saldırmasının ve harap etmesinin nedenlerine dair 

yapılan farklı görüşler idade edilir. Cengiz’in yapmış olduğu bu zülmü, 

müslümanların dinden uzaklaşmalarına, başkalarına zulüm eder hale gelmelerinden 

dolayı olduğunu belirten görüşler ve bu görüşlerin dayandırıldığı ayet ve hadisler 

açıklanır. Ayrıca Sultan Muhammed Alaeddin Harizmşah’ın, Kübrevi Tarikatı Şeyhi 
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Necmeddin Kübra’nın sevdiği bir müridini haksız yere öldürtmesi üzerine 

Necmeddin Kübra’nın diyeti olarak, Cengiz Han’ın Harizm topraklarını ele geçirdiği 

hakkındaki rivayete de yer verilir. Cengiz Han’ın İslam topraklarına girmesinin asıl 

nedenin ise Gayır Han ve Gadr olayı olduğu belirtilir. Cengiz Han ve Harizm Sultanı 

arasında yapılan ticaret anlaşmasından sonra, Cengiz’ın koruması altındaki bir 

kafilenin Harizm valisi tarafından mallarına el konulmak için öldürülmesi, Harizm 

Sultanı’nın Cengiz Han’ın elçi gönderip bu valiyi istemesine rağmen kabul etmeyip 

elçiyi öldürtmesi üzerine başladığı anlatılır. 

Cengzi Han’ın İslam topraklarından yurduna dönerken, Buhara’da İslam’ı 

anlatması için Sadr-ı Cihan’dan iki kişi göndermesi konusu da aktarılır. Bir vaiz ve 

bir kadı’nın gönderilmesi, Cengiz’e İslam’ın anlatılması sonucunda, İslam’ı kabul 

edip etmediğine dair kadı ve vaizin farklı görüşleri dile getirilir. Yurduna dönen 

Cengiz Han, ailesini toplayarak “Yasa” adı altında, koyduğu kanunlara uyulmasını 

tavsiye ederek, topraklarını Cuci, Çağatay, Tuli ve Oktay adlı dört oğluna taksim 

eder. Cuci’nin oğlu Batu Han’ı kuzey-doğu taraflarına yaptığı seferler, Rus 

topraklarını ele geçirmesi anlatılır. Batu Han’ın Kıpçak Devleti, Altun Orda, Dest-i 

Kıpçak adları ile anılan devletinin kuruluşuna değinilir. Ayrıca Batu Han zamanında 

inşasına başlanan Saray şehri hakkındaki bilgiler verilir. 

Defter 2 ’de, Cengiz Han’ın kaanlık makamına getirdiği Oktay Kaan’ın oğlu 

Güyük Han ve Batu Han arasındaki anlaşmazlıklara yer verilir. Bu anlaşmazlığın 

nedenlerinin ise; Güyük Han’ın hristiyan oluşu, papazların o bölgede müslümanları 

istememeleri üzerine müslümanlara yapılan zulümler, müslümanları koruyan Batu 

Han’ın Güyük Kaan’ın bu davranışlarına karşı durması olduğu aktarılır. Güyük 

Kaan’ın, Batu Han ile savaşa giremeden ani ölümü üzerine, Batu Han’a yapılan 

Kaanlık teklifi, onun ise bu teklifi kabul etmeyerek Tuli’nin oğlu Mengü’yü tahta 

geçirmesi konuları ifade edilir. Batu Han’dan sonra, Berke Han’ın tahta geçişi, ilk 

müslüman Tatar Hanı olarak, Berke Han’ın tahta geçmeden önce mi, sonra mı 

müslüman olduğuna dair farklı rivayetlere yer verilir. Şeyh Baharzi’nin Berke Han’ın 

müslüman olmasındaki rolü anlatılır. Berke Han ile Hülagu arasında yaşanan 

problemler, yapılan savaşlar gibi konular da ifade edilir. Moğol ve Tatar diyarlarında 
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papazların yayılması, Melik Yuhanna hakkındaki rivayetler ve Şeyh Baharzi’nin 

terceme-i halide aktarılır. 
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SÖZLÜK 

 

-A- 

ağleb: 1. en kuvvetli, en kavî 2. en 

çok, ekser. 

akîb: bir şeyin ardından gelen, arkası 

sıra giden. 

anûd: inatçı, muannid, öngüllü, 

musırr. 

âsûde: rahatlanmış, müsterîh. 

atse: ansırma, aksırma. 

âzmâ: denemiş, tecrübe etmiş. 

 

-B- 

ba‘de-bu‘din = birçok vakit sonra, 

neden sonra. 

bâru: 1. kale duvarı, hisar burcu, sur. 

2. sığınacak yer, melce, siper. 

bedâhet: 1. bedîhi yani zâhir ve ayân 

ve delîl ve isbâttan müstağni olma. 

bedîhiyyât: delil ve isbâta muhtaç 

olmayacak sûrette zâhir ve ayân olan 

şeyler, umûr-ı bedîhiye. 

beliyye: beliyyât, belâ, musîbet, 

müşkilât. 

ber-aks: tersine, aksine, hilâfına, bi'l-

aks. 

besâlet: şecâat, cesâret, yiğitlik, 

bahâdırlık. 

bess-i şekvâ: ızhâr, fâş etme. 

bezl: hüsn-i rızâ ile verme, 

esirgemeksizin ve bol bol sarf etme, 

dirîğ etmeme. 

bî-gâh: vakitsiz, nâ-münâsib vakitte 

olan. 

bî-hûş: aklını gâib etmiş, şaşkın, 

sersem. 

 

-C- 

câ-nişîn: birinin yerine oturan, vekîl, 

kaymakam.  

cây-gîr: yer tutan, yerleşen, mukarrer, 

pâydâr. 

cesîm: 1. vücutlu, gövdeli, iri 2. 

büyük, azîm, kebîr: cesîm bir dağ. 3. 

büyük, ehemmiyetli. 

cezîl: çok, bol, kesîr. 

 

-D- 

dâver: 1. hükümdâr, melik. 2. hâkim, 

vali, vezîr. 3. hâkim-i mutlak olan 

Hakk Teâlâ hazretleri. 

deşt: 1. ova, sahra, kır. 2. yaban, çöl. 

derk: anlama, tefehhüm. 

dil-âver: yürek taşıyan, yürekli, cesur, 

dilîr, kahraman. 
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dümdâr: ordunun arkasından gidip 

arka tarafını muhâfaza eden sınıf, 

pişdâr mukâbili. 

 

-E- 

ecrâm-ı semâiye, ecrâm-ı ulviye: 

semâvât ve eflâki dolduran ecsâm, 

sevâbet ve seyyâret ve ahcâr-ı 

cevviyye vesâire. 

emced: daha yahut pek mecîd ve şeref 

ve ulüvv sâhibi. 

 

-F- 

felâhat: is. ar. ekincilik, çiftçilik, 

zirâat, hırâset. 

füc’eten: birdenbire, ansızın, hasta 

olmaksızın, nüzûl gibi bir hâdise ile. 

 

-G- 

gadr: 1. emniyeti sû-i istimâl, 

vefâsızlık, hâinlik, hıyânet 2. 

merhametsizlik, merhametsizce 

muâmele, zulûm, sitem, cevr, cefâ 3. 

haksızlık. 

gavâmız: kolay anlaşılmaz nükât, 

meydanda olmayan gizli dekâik. 

gazab-nâk: gazaplı, öğkeli, kızgın, 

hadîd. 

 

-H- 

hâk ile yeksân: toprakla beraber, 

yıkılmış, eseri kalmamış 

hall ü fasl: iş bitirmek. 

hamîd:1. medhe şâyân, memdûh: 

ahlâk-ı hamîde, evsâf-ı hamîde. 2. 

hamd ü senâya sezâvâr olan Hakk 

Celle ve Âlâ hazretleri 

hâmiş: 1. kitabın kenarına yazılan 

şerh ve îzâh ibâresi. derkenâr, hâşiye. 

2. mektup imza olunduktan sonra 

altına ilâve olunan yazı. 

hâtif: 1. bağıran seslenen 2. gâibden 

işitilen ses. 

hulûl: 1. girme, duhûl, bir şeyin içine 

geçme. 2. gelip çatma, vusûl. 

hûn-rîz: kan döken, seffâk. 

 

I-İ 

ıdlâl: dalâlete düşürme, doğru yolu 

şaşırtma, gümrâh etme, azdırma. 

ızmâr: gizleme, saklama, ihfâ, izhâr 

mukâbili. 

ibkâ’: 1. dâim ve bâki etme, bırakma 

2. yerinde bırakma, kendi hâlinde terk, 

dokunmama 3.bir memûru azl etmeyip 

memûriyetini tasdîk veya azli akîbinde 

memûriyetine iâde etme. 
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ibtinâ’: bir şeyin üzerine binâ etme. 

bir şeye istinâd etme, bahs ve da‘vâda 

bir şeye dayanıp ihticâc etme. 

ictinâb: sakınıp çekinme, tevakkî, 

ihtirâz. 

iğtinâm: 1. yağma ve çapul etme, 

ganîmet eyleme, harpte düşmanın eşya 

ve emvâlini zabt etme 2. ganîmet yani 

zahmetsiz bir kazanç nazarıyla bakma. 

iğvâ’: yolu şaşırtma, azdırma, 

ayartma. 

îhâm: 1. vehm ettirme, vehm ve şüphe 

ve tereddüde düşürme. 

ihdâs: meydana getirme, icat ve 

ihtirâ‘, yeni tarzda bir şeyi vücûda 

getirme, peydâ etme. 

ihlâk: mahv ve nâ-bûd ve sarf etme. 

ihtilât: karışıp görüşme, âmîziş. 

ihtirâ‘: misli sebk etmemiş bir alet ve 

makine vesâire icadı. 

îkâ‘ : vuku‘ buldurma. 

ikdâm: sebât ve devam ile sa‘y etme. 

iktizâ’: 1. lüzûm, lâzım gelme 2. 

ihtiyaç, hâcet, muhtâçlık, iftikâr 3. 

lüzûm ettirme, îcâb, lâzım getirme. 

iltizâm: 1. kendi üzerine lâzım 

addetme, ihtiyâr 2. birinin tarafını 

tutma, tarafgirlik etme 3. îcâb ettirme, 

mûcib olma, intâc. 

imrâr: geçirme. 

imtizâc: 1. karışabilme, birden ziyâde 

cismin karışıp bir cisim teşkil etmesi 

2. birbirini tutma, uygunluk, 

muvâfakat 3. geçinme, hüsn-i 

muâşeret, uyuşma 4. Alış ma, sıhhate 

muvâfık bulma. 

inbât: bitirme, bitmesini mûcib olma. 

indirâs: asla eser kalmayacak sûrette 

mahv olma. 

inhitât:1. düşme, aşağılanma, 

alçalma: arâzînin inhitâtı. 2. tedennî. 3. 

sinn-i kemâlden sonra sinn-i şeyhûhata 

yüz tutma: sinn-i inhitât. 4. tıb. 

kuvvetten düşme. 5. bir şiş vesâirenin 

inmesi. 

inkıyâd: itâat, râm olma, ser-fürû 

etme, boyun uzatma. 

insirâf: 1. çekilme, çekilip gitme. 

intâc: netice verme, mûcib olma, 

tevlîd etme. 

intihâb: 1. seçme, öründeleme, bir 

şeyin en güzîdesini ayırıp alma: 2. bir 

meclis-i idâre veya belediye için a‘zâ 

ta‘yini ve bunun için kânûnen îfâ 

olunan muâmelât 3. tâliplerin içinde 

en muktedir ve müstahıklarının tefrîk 

ve ta‘yîni. 

inzimâm: katılma, zamm ve ilhâk ve 

ilâve olunma, munzamm olma. 



 
 

264 

îrâd: 1. getirme, nakletme: misâl, delîl 

îrâd etmek, îrâd-ı edille. 2. bir mülkün 

verdiği temettu‘, mahsûlât ve kira 

vesâireden alınan akçe, gelir 3. kira 

veya mahsûl veren emlâk ve akar. 

irtikâb: 1. kötü ve mezmûm ya 

memnû‘ bir iş, bir günâh işleme 2. 

rüşvet alma. 

is‘âf: birinin talep ve ricâsını kabul ile 

istediğini icrâ etme. 

isticvâb: sorup cevap alma, söyletme, 

istintâk. 

isti‘dâd: 1. bir şeyin kabul ve ihrâzına 

olan meyl-i tabî‘i, kâbiliyet 2. zekâvet, 

fetânet, ilm ve terbiyeye kâbiliyet. 

istidlâl: bir delîl ve burhâna istinâd 

ederek bir şeyden bir netice çıkarma, 

delil ile anlama. 

istifâza: feyizlenme, feyz ve bereket 

hâsıl etme. 

istiğnâ’: 1. mevcutla kanâat ve onu 

bâis-i gınâ ittihâz ederek başka bir 

şeye arz-ı ihtiyaç etmeme, kanâat. 2. 

adem-i tenezzül, yüz çevirip 

bakmama, naz, kibir ve nahvet. 

istihrâc: 1. bir şeyin içinden diğer bir 

şeyi çıkarma 2. netice çıkarma, istidlâl 

etme 3. bir lisânda okuduğunu anlama, 

meâl çıkarma 4. tefe’ül nücûmundan 

ahkâm çıkarma. 

istihsâl: hâsıl etme ve ele geçirme. 

istihzârât: hatırda duran ma‘lûmât ve 

eş‘âr vesâire, müstahzarât. 

istimdâd: 1. yardım isteme, birinin 

avn ü merhametine mürâcaat 2. 

düşmana karşı yardım için bir 

kumandandan veyahut müttefik bir 

devletten asker talebi. 

istirdâd: geri isteme, verilmiş veya 

gönderilmiş bir şeyin geri çevrilmesini 

talep etme. 

istinkâf: kabul etmeme, red, imtinâ‘, 

i‘râz, adem-i muvâfakat. 

istişhâd: 1. şâhit getirme, şehâdetine 

mürâcaat 2. delîl ve burhân add etme, 

isbât-ı da‘va için îrâd 3. şehid olma, 

ihrâz-ı şehâdet. 

işâ‘a: şüyu‘ ettirme. ( bir haberi ) 

yayma, neşr. 

iştirâ’: satın alma, mübâyaa, harîd 

ittihâz: 1. edinme, kabûl etme: bu 

kanunu ittihâz etmiştir 2. ad ve itibâr 

nazarıyla bakma 3. kullanma, isti‘mâl 

etme 4. düşünme, kurma, tevessül. 

iyâb ü zihâb: gidip gelme. 

-K-L 

kıtâl: 1. mukâtele, mudârebe, 

müşâcere, vuruşma 2. muhârebe, 

mücâdele, cenk, kavga. 
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lede'l-hâce : ihtiyaç görüldüğünde, 

inde'l-hâce. 

lezki: i. Kafkas akvâmından bir kavim 

ki, Gürcüler'e müşâbih olup Dağıstan 

cihetlerinde sâkindirler 

lübb: 1. iç, mağz. bâdem gibi 

meyvelerin içi. 2. bir şeyin iç tarafı, 

kışrından yani kabuğundan mâ-adâsı, 

öz 3. kalp, rûh, akıl, mana. 

 

-M- 

mâ-adâ: geçen, tecâvüz eden, başka, 

gayri, fazla. 

masnû‘: 1. sanatla yapılmış, sanat 

mahsûlü, mamûl 2. aslî ve tabîî 

olmayan, sahte, sunî, icat ve ihtirâ 

olunmuş, yapma, düzme. 

mastûr: çizilmiş, yazılmış, muharrer. 

mebgûz: buğz olunan, buğz ve kîne 

dûçâr ve mazhar. 

mebhûsün-anh: bahs olunan şey, 

sâlifü'z-zikr, mezkûr. 

medlûl: delâlet olunan, gösterilen, bir 

kelime veya işâretten anlaşılan, 

münfehem. 

mefkûd: 1. olmayan, gayr-i mevcûd, 

ma‘dûm: akçe mefkûddür; vesâit 

mefkûd olunca ilim tahsil olunamaz. 2. 

hayat ve memâtı bilinmeyen şahs-ı 

gâib. 

me’haz: 1. bir şeyin alındığı yer, 

mahall-i aslî, menba‘. 2. bir müellifin 

bir kitap yazmak için mürâcaat edip 

içlerinden malûmât aldığı kitapların 

beheri. 

meflûc: felç illetine mübtelâ, nüzûl 

isâbet etmiş. 

melhame: çok telefâtı mûcib büyük 

muhârebe. 

menhî: nehy ve yasak edilmiş, şer‘an 

memnû. 

me’nûs: 1. alışılmış, ülfet ve ünsiyyet 

olunmuş. 

merâret:. acılık, telhî: zehirin 

merâreti. 

mercû: 1. umulan, ümit olunan, 

me’mûl. 2. yalvararak istenilen, niyâz 

olunan. 

mesmûmen: zehirlenmiş olduğu 

halde. 

metbû‘: 1. kendisine tebeiyyet olunan, 

tabi mukâbili. 

mevâşî: yük hayvanlarıyla süt ve etleri 

için beslenen hayvanât. 

mev‘ize: va‘z, nasihat, öğüt, pend: 

mevâ‘iz-i müessire. 

me’yûsâne: ümitsizce, ümitsizlikle, 

nevmîdâne. 
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miyân: 1. bel, hasr: miyânından haber 

sorarsan iklîm-i melâhatte. 2. orta, 

vasat 3. ara, aralık, mâbeyn. 

mu‘âhede: iki devlet arasında akd 

olunan ahd ü peymân ve misâk. 

mu’ahhar: geride bulunan, sonra vâki 

olan, sonraya ve geriye kalmış, 

mukaddem mukâbili, sonraki. 

mu‘ânede: inat, inatcılık, muhâlefette 

ısrar. 

mu‘arreb: Araplaşmış, ta‘rîb 

olunmuş, an-asl Arap değil iken, 

badehü bu hâli peydâ etmiş olan. 

mugâyeret: başka türlü olma, 

uymama, uygun olmayış, farklılık, 

adem-i muvâfakat, muhâlefet. 

muhâceme: her taraftan ve birden 

hücum etme, üşüşme. 

muhaffef: 1. hafiflendirilmiş, tahfîf 

olunmuş. 2. kolay telaffuz olunacak 

sûrette ihtisâr olunmuş. 

muhâlata: karışıp görüşme, ihtilât. 

muhtera‘: icat olunmuş, icat olunan 

şey. 

mukayyed: 1. bağlı, bağlanmış: 

merbût ve mukayyed. 2. ayağında 

zincir ve pranga bulunan 3. kuyûd ve 

şurûtla bağlı, ale'l-ıtlâk olmayıp tahsis 

ve hasr edilmiş, meşrût 4. bir işe 

ehemmiyet verip, ikdâm ve dikkat 

eden, takayyüdâtta bulunan 5. deftere 

geçmiş, kayd olunmuş, sûret veya 

hülâsası yâhut ismi defterde yazılı. 

muktezâ: 1. iktizâ eden, lazım gelen, 

icap eden, icap neticesi. 

murahhas: 1. izinli, ruhsatlı, me’zûn. 

2. gönderen devlet veya heyet nâmına 

istediği şekilde rey vermeye me’zûn 

olmak şartıyla diğer bir devlet veya 

heyet nezdine gönderilen vekil. 

murassa‘:1. kıymetli taşlarla 

donanmış, cevherlerle müzeyyen . 2. 

ed. iki mısra veya fıkrası lafız-be-lafız 

mevzûn ve mukaffâ düşen (kelâm, 

beyt). 

musaddak : gerçeklendirilmiş, tasdik 

ve te’kîd olunmuş, sahîh ve şâyân-ı 

itibâr olduğu bir dâire-i resmiyye 

tarafından tahrîren beyân olunan. 

musâlaha: 1. barışma, barışık, 

uzlaşma: devleteyn-i muhâsımeteyn 

musâlaha ettiler; akd-i musâlaha 

olundu. 2. sulh, âsâyiş, müsâlemet: 

musâlaha-i umûmiyye. 

musannefât: cem ve tahrîr olunmuş 

kitaplar, te’lîfât, âsâr-ı kalemiyye. 

musannif: kitap te’lîf ve tahrîr ve cem 

ve telfîk eden. 

mu‘tâd: itiyâd edilmiş, alışılmış, âdet 

olunmuş. 



 
 

267 

mutâva‘at: 1. mutî ve tâbi olma, baş 

eğme, ser-fürû etme. 

mutantan: tantanalı, debdebeli, 

haşmet ve dârât ile olan. 

mutâva‘at: 1. mutî ve tâbi olma, baş 

eğme, ser-fürû etme. 

muvakkaten: az bir zaman için, 

şimdilik. 

muzmahill: mahv u perîşân olan, eser 

bırakmayacak sûrette mahv u nâbûd 

olan. 

muzmerr: 1. gizli, saklı, örtülü, 

açıktan olmayan. 2. ed.zihinde olup ve 

zihnen anlaşılıp, mezkûr olmayan. 

mübâriz: diğer biriyle başbaşa 

kavgaya tutuşan, iddiâ ile cidâle 

girişen, düello yapan. 

mücânebet: bir tarafa çekilme, 

uzaklaşma, sakınma, ihtirâz. 

mücâvir: 1. komşu, hem-civâr. 2. bir 

büyük mabed veya türbenin yanında 

ihtiyâr-ı uzletle ibâdet eden, mu‘tekif. 

mücehhez: 1. hazırlanmış, tedârikât 

ve malzemesi ikmâl olunarak tehyi’e 

olunmuş 2. yelken, halat ve demir gibi 

levâzımı ikmâl olunmuş, donanmış 

(gemi). 

mücerreb: denenmiş, tecrübe 

olunmuş. 

mücmelen: kısa olarak, az sözle, 

muhtasaran, hülâsaten. 

müddet-i medîde: pek çok zaman, tûl 

müddet. 

mükâleme: 1. söyleşme, iki kişi 

arasında olunan söz. 2. bir lisan tahsili 

için iki lisan üzere tertip olunmuş 

mükâleme sûretinde tabirler 3. akd-i 

musâlaha ve muâhede için iki devlet 

murahhasları beyninde olunan 

müzâkere. 

mülâkî: buluşan, kavuşan, görüşen. 

mülhakât: 1. zamîmeler, ilâveler, 

zamâ’im. 2. bir merkeze merbût ve 

tâbi yerler. 

mümâna‘at: mâni olma, karşı durma, 

muhâlefet, adem-i muvâfakat, razı 

olmama. 

müncemid: donmuş, donuk, buz 

hâlinde olan. 

müncerr: 1. bir tarafa çekilip 

sürüklenen, sürülen, kayıp bir tarafa 

giden 2. varıp nihayet bulan, bir hâle 

müntehî ve münkalib olan. 

mündefi‘: geçmiş, savulmuş. 

münkasim: ayrılmış, bölünmüş, 

taksim olunmuş. 

münkesir: 1. kırılmış, kırık, 

pârelenmiş. 
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münhasır: 1. her tarafı kuşatılmış, 

mahdûd: münhasır bir mahal. 2. yalnız 

bir şey veya şahsa mahsus olup, onun 

hâricine şümûlü olmayan. 

münhatt: inhitât eden, inhitâtta 

bulunan, mevkii aşağı olan, alçak. 

müntehâ: 1. bir şeyin varabildiği en 

uzak mahal, son derece 2. son, 

nihayet, âkıbet, gayet, uç. 

mürâsele: 1. mektuplaşma, mektup 

teâtîsi, mükâtebe, muhâbere. 2. 

vaktiyle kudâtın nüvvâb tayini için 

yazdıkları resmî mektup. 

müsâdeme: 1. çarpışma, tokuşma, 

çatma, birbirine çarpıp vuruşma 2. 

muhâsım iki asker bölükleri birbirine 

rastgelmekle aralarında vukû bulan 

küçük muhârebe, çarpışma. 

müstemirr: 1. sürekli, devamlı, dâimî, 

gayr-i munkatı. 

müşâreket: 1. bir işte başkalarıyla 

birlikte bulunma 2 ortaklık, bir şirket 

ve kumpanya vesâire azasından 

bulunma. 

mütemâ’il: bir tarafa eğilmiş, bir 

cihete meyl eden. 

müttehid: birleşmiş, birlik olan, 

müttefik. 

müttehem: 1. töhmetli, hakkında 

şüphe olunan, kendisine bir cürüm ve 

kabahat isnat olunan 2. kabahatli, bir 

cürüm fâ‘ili. 

mütevattın: bir yeri vatan ittihaz 

eden, yerleşen, yerleşmiş. 

müverrih: 1. târih yazan adam, ilm-i 

târihe müteallik kitap ve te’lîf sahibi. 

müzâyaka: 1. darlık, sıkıntı, güçlük, 

müşkilât. 2. yokluk, züğürtlük, 

geçinmede darlık ve sıkıntı. 

-N- 

nâ-becâ: yerinde olmayan, mahalsiz, 

nâ-be-mahall, nâ-münâsip. 

nâfe: 1. tilki vesâir hayvanların göbek 

cihetinden çıkan kürk. 2. bir cins 

âhûnun göbeğinde olup, miski hâvî. 

nâm-ı müste‘âr: kendi ismini belli 

ettirmek istemeyen bir adamın 

kullandığı sahte isim. 

nehb: yağmâ, gâret, çapul. 

neşve: hafif sarhoşluk, keyif olma. 

nevbet: 1. sıra: şimdi nevbet (nöbet) 

bize geldi. 2. kerre, defa, sefer 3. 

münâvebe ve sıra ile görülen bir işten 

herkesin uhdesine isâbet eden kısım 4. 

karakol ve nokta hizmeti ki efrâd-ı 

askeriyyeye münâvebe ile gördürülür 

5. büyük zevâtın kapısında muayyen 

vakitlerde çalınan mızıka 6. sıtma 

vesâir hastalığın mukannen sûrette iki 
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veya üç günde bir kerre ârız olması 7. 

Sıtma 

nısfü'n-nehâr : gündüzün ortası. 

nikâb: yüz örtüsü, peçe, yaşmak, 

lisâm, hicap. 

-P- 

pâyân: i. 1. son, âhir, nihâyet, encâm, 

gâye 2. uc, kenâr. 

perestiş: 1. tapınma, tapma, ibadet 2. 

fevka'l-had muhabbet, düşkünlük, 

meftûniyet. 

pîşdâr: askerin önden giden bölüğü, 

dümdâr mukâbili. 

 

-R- 

râh: yol, tarîk. 

rub‘-ı meskûn = küre-i arzın bütün 

nısf-ı cenûbisiyle nısf-ı şimâlîsinin 

dahi Amerika tarafındaki yarısı 

keşfolunmazdan evvel bütün kısm-ı 

meskûnu zu‘m olunan ve inde'l-

mütekaddimîn malûm olan çâr-yeki 

rüchân: üstün olma, efdâliyyet, 

müreccahlık. 

-S- 

saff-ı ni‘âl: oda veya çadır vesâir 

oturulan mahallin ayakkaplarını 

çıkarıp bıraktıkları en aşağı sırası. 

sakâmet: bozukluk, noksanlık, 

sakatlık, yanlışlık. 

sarf-ı nazar etmek : gözlerini 

çevirmek, vazgeçmek. 

satvet: biri üzerine şiddet ve kuvvetle 

sıçrama, batş, savlet. 

savlet: saldırma, şiddetli hücum. 

sebb: söğme, ta‘n, düşnâm. 

sekenât:, duruş, kımıldanmama, 

hareket mukâbili. 

selb: 1. kapma, zorla alma 2. ref‘ etme 

3. nefy, inkâr, bir hadesin adem-i 

vukû‘u, isbât mukâbili. 

ser-gerdân: başı dönen, sersem, 

mütehayyir, âvâre. 

sıfru'l-yed: eli boş, tehî-dest. 

silm (selm): barış, sulh, âsâyiş. 

sirkat: çalma, aşırma, hırsızlık. 

sorguç: i. 1. başa takılan tuğ, çelenk, 

serguç. 2. bazı kuşların tepelerinde 

tüğden zînet-i tabîiyye. 

sühûlet: 1. kolaylık, âsânlık 2. 

kolaylığı mûcib olan vesâit 3. 

yavaşlık, usûl, mülâyemet, nâzikâne 

tarz ve muâmele 4. elveriş, ele doğru 

ve kolay gelme, kullanış 5. akçaca 

kolaylık, vakt ü hâlin müsâadesi. 

-Ş- 
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şâhika: is. ar. cm: şevâhik. dağ tepesi, 

zirve. 

şehâmet: zekâ ve fıtnatla beraber 

cesâret ve şecâat, dilîrlik. 

şenî‘a: kötü ve ayıp iş, nâ-sezâ 

hareket. 

şikâr: 1. avlama, sayd, kans 2. 

avlanan hayvan, av. 3. tu‘me, ganîmet. 

şüyû‘:duyulma, herkesin mesmû‘ ve 

ma‘lûmu olma, yayılma, dağılma, 

intişâr, ta‘mîm. 

-T- 

ta‘addüd: birden ziyâde, birkaç olma. 

tahaffuz: sakınma, korunma, kendini 

muhâfaza etme. 

tahayyüz: yer tutma, bir makâm-ı 

mahsusu olma, hürmet ve itibâra 

nâiliyet. 

tahlîs: kurtarma, halâs buldurma. 

tahzîr: sakındırma, hazer ettirme 

tahsîn: güzel bulup takdîr etme, 

alkışlama, medh ü senâ etme. 

takarrub: 1. yaklaşma, yakın gelme, 

yanaşma: bana takarrub etti. 2. vakti 

yakın olma, karîbü’l-vukû‘ olma. 

ta‘mîd: vaftîz etme. 

tarab: sevinç, şenlik, ferah, sevinçten 

gelen coşkunluk ve tepinme. 

tarassud: gözetme, bekleme, dikkatle 

intizâr. 

tarh: 1. atma, koma, bırakma, vazʻ 2. 

atma, tevzî‘, taksîm, tayîn 3. kurma, 

tertip, tanzîm 4. aşağı varma, tenzîl, 

çıkarma işlemi. 

tasallut : 1. musallat olma, fuzûlen 

birinin başına hâkim kesilip rahat 

bırakmama 2. birini son derecede 

rahatsız etme; peşini bırakmama. 

tasmîm: kat‘î karar verme, katiyyen 

kararlaştırma, azm-i kavî. 

tatvîl: uzatma. 

tavzîh: açık beyân etme, açma. 

tebvîb: bâblara taksîm etme. 

tedmîr: mahv ve helâk etme. 

te’emmül: etraflıca düşünme, 

mülâhaza, düşünüp taşınma, tedkîk ve 

mütâlaa. 

tefâvüt: iki şey arasındaki fark, birinin 

diğerinden farklı olması. 

teferrüc: 1. açılma, ferahlanma, 

inşirâh 2. eğlenmek için vâki‘ olan 

gezinme, seyir. 

tefevvuk: üste çıkmak, başkalarından 

üstün olma. 

tekâbül: 1. karşı karşıya gelme, rast 

gelme, yüz yüze gelme 2. karşılık 

olma, bir şeye karşılık ve bedel yerini 

tutma: ettiğim hizmet vaktiyle 
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kendisinden gördüğüm iyiliğe tekâbül 

etmiyor. 

tekellüf: 1. bir zahmete, zahmetli bir 

işe katlanma 2. uzatma, işi mecrâ-yı 

tabî‘îsinde bırakmayarak gösterişli bir 

hâle koymak için yorulup çabalama 3. 

gösteriş, sahte tavır ve hareket, özeniş. 

telhîs: 1. hülâsa etme, mufassal 

yazılmış bir şeyin en ehemmiyetli 

yerlerini alıp hülâsaten ifâde etme. 

temâşâ: 1. bakıp seyretme, nazar, 

müşâhede: cambazların oyunlarını, 

nebâtât bahçesini, müzeyi temâşâ 

etmek. 2. gezme, teferrüc. 

temedduh: kendi kendini methetme, 

öğünme. 

temeddün: 1. şehrî ve medenî olmak, 

bâdiyede çadır altında yaşamaktan 

yani bedeviyyet hâlinden vaz geçip bir 

şehir ve kasabada sâkin olma, 

hazariyet hâline geçme, hazarî olma. 

2. maârif ve sanâyi‘ ve sâir şuubât-ı 

medeniyette ilerleme, terakkî etme. 

temhîd: 1. yayma, döşetme, bast etme. 

2. düzeltme, tesviye etme ıslâh ve 

tanzîm eyleme. 

temessük: 1. tutunma, yapışma, 

sarılma 2. bir deyn için dâyinin elinde 

medâr-ı istinât olmak üzere medyûn 

tarafından verilen senet. 

tensîk: 1. nizâmına koyma, tanzîm 

etme, sıralama, düzeltme, hüsn-i 

nizâma koma, ıslâh. 

tenvîr: aydınlandırma, ziyâlandırma. 

teshîr : zabt ve isti‘lâ etme: oraları 

zabt ve teshîr etti. 

tesvîl: iz. ar. cm: tesvîlât 

[“ سؤال  su’âl”den ms. tef‘îl] çirkin bir 

şeyi güzel göstererek iğfal etme. 

teşnî‘:pek ma‘yûb ve çirkin nazarıyla 

bakma; ta‘yîb ve takbîh etme. 

tervîc: 1. revâc verme, kıymet ve 

itibârını arttırma 2. geçirme, infâz 

etme. 

tetebbu‘:bir şeyin arkasına düşüp her 

tarafını araştırma, arkasını 

bırakmayarak etraflıca tedkîk ve 

tahkîk etme. 

tetevvüc: taç giyme, kendi başına taç 

koyma, Avrupa hükümdârlarının 

kuûdlarını müteâkip alenen ve resmen 

taç giyme, âyin ve alayları. 

tevakkuf: 1. durma, meksetme, 

eğlenme: orada birkaç gün tevakkuf 

etti. 2. merbût ve muallâk olma, 

taalluk etme: bu işe karar verilmesi 

sizin hâzır bulunmanıza tevakkuf eder. 

tevbîh: azarlama, tekdîr, ta‘zîr. 

tevcîh: 1. yüzü bir cihete çevirme, 

döndürme 2. doğrultma, bir adama, 
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söz, nazar ve sâire atma 3. mana 

verme, tefsîr, te’vîl: şu sözü, filân 

muâmeleyi şöyle tevcîh ediyordu. 4. 

rütbe veya mansıb verme. 

tevehhüm: zann ve gümân etme, 

vehme tâbî‘ olma, bî-esâs ve nâ-be-

mahal şüpheye tâbî‘ olma. 

tevliyet: 1. birini mütevellî etme, bir 

vakfa mütevellî nasb etme. 2. 

mütevellîlik, mütevellî sıfat ve 

vazîfesi. 

tevrîh: târîh atma, yazılan bir şeyin 

altına sene ve ay ve gününü kayıt ve 

işâret etme. 

tezallüm: taaddîden şikâyet etme, 

izhâr-ı mazlûmiyet etme. 

tezâyüd: artma, çoğalma, 

ziyâdeleşme. 

tezlîl: tahkîr etme, hor ve zelîl etme. 

tezvîc : (bir erkek veya kızı) 

evlendirme. 

tuğyân: 1. taşma, taşkınlık: tuğyân-ı 

miyâh. 2. azgınlık, serkeşlik. 

-U- 

ucb: hod-binlik, mağrûrluk, hod-

pesendlik, kibr ü gurûr. 

urûc: yukarı çıkma, yükselme, suûd, 

binme: Hazret-i İsa'nın (a.s.) göğe 

urûcu.

-V- 

vâhî: boş, manasız, fâidesiz, esassız, 

ehemmiyetsiz. 

vâreste: kurtulmuş, âzâde. 

vesenî: veseniye. evsâna yani büt ve 

sanemlere ibâdet eden adam, büt-

perest. 

-Y- 

yek-diğer: birbirine, birbirini. 

 

-Z- 

zarta: yellenme. 
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