
OSMANLI ARAŞTlAMALARI 

XXIII 

Neşir Heyeti - Editorial Board 

HaW İNALCIK- İsmail E. ER ÜNSAL 

Heath W. LOWRY- Feridun EMECEN 

Klaus KREISER 

THE JOURNAL OF QTTOMAN STUDIES 

XXIII 

İstanbul - 2003 



. ı .:.: 

, ... 

.. ..,. • • • t • 

İSTANBULKÜTÜPHANELERiNDE BULUNAN 

FARSÇATARİiiYAZMALARI~~A .. 
BAZI MfiLAlıAZALAR. . 

Osman G. ÖZGÜDENlf - Abdu/kadir ERDOGAN** 

.. 

•• 

·ist~bul kiİ~phiıneleı:i d~.nyanıiı en zengi~ yaz~~. l<:oleksiyçınl.!lflıiın ba
Şinda gelmektedir. ş'iılıdiye ,kadar· pek çok ~tırri .yazısl"ve kataloğa konu ol
makla: birlikt~ı, bütün 1rut9phaneleri kapsaxa-!'ı toplu· bir katalog. henü_z ·mevcut 
9.~adığı~diın, 'araŞ~adıJaihı ~u paha biÇilıiıez 'esed~rdeıi"'yetetinc·e. istifade 
edebilmesi bugün için·p~k·d·e mÜmkün değildir. · , · - ~:::· -

· İstanbul kütüphaneleıjnde.bulluıan yazmal~,' turu ·ve nit~Iiğİ kadar, geçir
diği seriiven olarak da ilgi Çekicidir. Her biri kendi aıaıiıri<ıa paha biçÜmez olan 
bu yazmalann; nerede, ne zaman, ne şekilde,.kiınler tanifından ve kimler için 
hai.irlandı~, İstanbul'anasıl geldiği ve ne gibi bif iht:lyacll: cevap ve.rdiği bugün 
.. ·. . . . . . ... . . . . . : ı . ı~ . . • 

i . ·.· . ,::r; 
--'-o-------....:.....-'-~ ' ;:,' ı 1 ... ~ .... ' .. ' ;ı 

* M.Ü. Türkiyat Araşııririaııın·EnstitüsU. · · '· • : · · · 
** M.ü. TÜr!<İ}iat AraŞtınnıilari' E~stituslı Ortaçai Billin :qaıı' Yuksek Li~ans {)grencisi. 

i .·İstanbul kUtUphanelerinde b~unaJ) yazma.eserlerXX .. yÜzyılın -başlanndan itibaren; O. 
Rescher, Martin Plessner, Max. Weisweijer; Felix Tauer, Joseph Schacbt, Richard 

. Walzer, Max .Krause, Cl. Cahen, Hellmu~ Ritter, .Zeki V~lid.i ,Togan, Nıroe~ Ateş, 
_ Febıni Edhem Karatay, Fuat .Se~gin, Mucteba Minovi, Ramazan .Şeşen, Jürgen Paul, 

. · GUnay Kut ve< Tevfik Sobb§ııi. giqi pek çok araştınn.acı ~arafından, farklı bilimler esas 
; alınarcik hazırlanan çok say.ı_d~. katalog ve tanı~m yazısına konu olmuştur. İstanbul . 

· kU.tUphanelerinde bulunan· yazmalıı.rla . ilgili. IŞnemli . taıiitı~ yazılan şu kUlliyatta 
toplanmıştır: Beitrlige zur Erschliessung der arabischen H andschriften .in Istanbul und 
Anatolien, I-m, ed. Fuat Sezgin, Frankfurt 1986; Türkiye Yazma Eser Kütüphaneleri ve 
Bu K,ü'tiipharıelerde:BÜlunan Yaimalar.ia İlgili Yajınla~ Bibliyografyası, '(Ircica), istiııbul 

· 1995; Bu konuda geiıC?l .bir tanıtı'm için ~kz. Ram~an Şeşe~, "TUrkiye'deki Yazma 
Koleksiyonları ve Bunlıiiın Kataloglannın Neşredilmesi", l.O.E.F. Tarih Dergisi, 
XXXV, (Prö.f. 'Dr. H~ Du!suri Yıldız Ifatıra Sayısı), (~994~, s. ~-34. 
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için karanlık bir konudur. Bazı değerli incelemelere rağmen2, İstanbul kütüpha
nelerinin oluşum· şekli, yazmaların geçirdiği serüven ve yazma akışı gibi 
konular hakkında bilgimiz oldukça azdır. 

İstanbul kütüphanelerinde matematik, tıp, astronomi, dil, edebiyat ve 
coğrafya gibi farldı pek çok k9nun':ln yanısıra, tarih ile ilgili de çok sayıda 
Arapça3, Farsça4 ve Türkçe5 yazma bulunmaktadır. Bu araştırma, İstanbul 
kütüphanelerinde bulunan Farsça tarih yazmalarının sayısal tahlili esasına 
dayanmaktadır. Çalışmada, İstanbul kütüphanelerinde bulunan "Farsça tarih 

2 

3 

4 

5 

Bilhassa şu çalışmalar zikredilebilir: İsmail Erünsal, Türk Kütüphaııeleri Tarihi, I-II, 
Ankara 1991; Aynı müellif, Kütüphanecililde İlgili Osmanlıea Metin ve Belgeler, I-II, 
İstanbul 1983-1990; Aynı mUellif, "The Golden Age of Onoman Libraries (173Q-
1754)", İ.Ü.E.F. Kütüphanecilik Dergisi, Belge Bilgi Kütüphane Araştırinalan, 4, 
(1998), s. 19-29; Aynı müellif, • A Brief survey of the Development of Turkish Library 
Catalogues", M. Uğur Derman Armağanı, (Altmışbeşinci Yaşı Münasebetiyle 
Sunulmuş Tebliğler), ed. Irvin Cemil Schick, İstanbul 2000, s. 27 t-282. 

İstanbul kütüphanelerinde bulunan bazı önemli Arapça tarih yazmalan hakkında bkz. cı. 
Calıen, "Les chroniques arabes concernant la Syrie, l'Egypte et la Mesopotamie, de la 
conquilte arabe a la ·conquilte ottomane, dans les bibliotheques d'Istanbul", Revue des 
Etudes Islanıiques, X, (1~36); s. 333-362. 

İstanbullçütüphaııel~_rind~ bul!JJ.lan Farsça tarih yazmalan Felix Tauer tarafındaı,t 1931-
1932 yıllan arasında şu yayınlarda tanıtılmıştır: "Les manuscrits persans historiques des 
bibliotheques de Stamboul, I. Histoire Generale", Arehiv Orienttil ni, m. (1931), s. 87-
l 18; "Les manuscrits persans historiques des bibliotheques de Stamboul, II. fflstoire des 
Muhammad, des 'Alides et des Halifas. Les Kısasu'l-Anbiya", Arehiv Orienttilni, m, 
(1931), s. 303-326; "Le~ manuscrits persans historiques des bibliotheqiıes de ~tarnboul, 
m. Histoire de l'Iraiı et de la Transoxiane", Arelıiv Orientalrıi, m; (1931), s. 462-491; 
"Les manuscrlts persans histoİiques des bibliotheques de Stamboul, IV: ·Histoire des 
etats Tuics en Asie Mitıeıire et de l'empire Ottoman", Arehiv Orientalni, IV, (1932), s. 
92-107; "Les· maııuscrits ·persans histoiiques des bibliotheques de Stamboul, V. Histoire 
des lnde5- Index", Arehiv Orientalni, IV, (1932), s. -193-207. Felix Tauer'in bu önemli 
çalışması İranlı araştırmacı İrec Mşar tarafından bulasa edilerek yeniden yayınlanmıştır: 
"555 nusha-yi Farsi-yi tarih der-kitabhanehii~yi İstanbul", Name-yi Baharistan, lll, 
Tahıfuı 1379/2000, s. 85-98. (Bu makalenin ilaveli Türkçe teretirnesi tarafuıuzdan yayma 
hazırlanmıştır). .. · · ' .. 

İstanb~l .kütüphan;ı~rlııde b~unan TÜrkçe yazmalar hakkında bkz. İstatıbul Kütüpha
neleri Tarih-Coğrafya· Yazmalan Kataloglan, I, Türkçe Tarih Yazma/an, (I. Fasikül: 
Umumi 'J;'arihler, II. Fasikül: Türk Tarihine Ait Eserler, m. Fa'sikUI: Aiap Tarihi, IV. 
Fasikül: Iran Tarihi, V. Fasikül: Diğer Milletler Tarihlerine Ajt Eserler, VI. Fasi.kül; 
Şeriat ve Peygamber Tarihi, Biyogra.fiye Ait Eserler, Sefaretnameler ve Vakfiyeler), 
Istanbul 1943: · 
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yazmıilan". (bundan sonra: yazmalar)6; konu,. müellif; yüzyıl; nüsha sayısı, 
kitap sayısı, müstensih, istinsah yeii ve kütüphanelere dağılımlarına· göre tasnif 
edilmiş, yazmaların hazırlanma amacı, genel okuyucu zümresi ve İstanbul' a 
geliş serüvenleri hakkında genel. yorumlara tilaşılmaya çalışılmıştır. · Yine 
araştırmada, İstanbuJ -kütüphanelerinde bulunan-FarsÇa tarih ·yazm_alririiun, 
Osmanlı toplumunda'nasıi bit boşluğu doldurduğu ve hangi entelektüel ihtiyaca 
cevap verdiği sorularına-da cevap aranacaktır. Toplam 93 farklı müellife ait? 
687 yazmanın değerlendirileceği araştırmariıız için temel müracaat eseri, 1921-
1939' yılları - arasında İstanbul kütüphanelerinde araştırmalar yapan Çek 
araştırmacı Felix-·Tauer'in 1931-1932 yıllarınd·a "Les manuscrits persans 
hi~toriques de.s bibliotbeques de Stamboul" (İstanbul Kütüphanele9- Farsça 
Tarih Y ııZmalan)S adıyla hazırladığı tanıtımikatalog çalışması ile, bu ~tımda 
yer almayan kitaplar için de, İstanbul kütüphanelerinde bulunan yazmaların 
muh_telif ka~o~arı9 ve ~e~di. notlanmız olacaktır lO • 

. · . : 

6 · İstanbulkiıtuphanelerind~ bulunan Farsça'tarih yazmalanndan bundan so~ 'yazmalar' 
ş~klinde söz edilecektir. 

7 

8 
Toplam 2Q farklı eserin müellifi 'tespit edilememiştir: 

_ "Les manuscrits persans liistoriques des bibliotbeques de Staınboul 1-V". Bkz. }rukanda 
not 4. I?elix_ Tauer'in b~salışmasında İstanbul'da bulunan; Süleymaniye, Köp~lü, 

· Nuruosmaıliye, Topkapı Sarayı Müzesi kütüphanelerine ait toplam 555 FarsÇa tiı.rih 
-·yazması tanıtılmıştır.. · · · · 

9 · -Felix Tauer'in tanıtım çalışması içerisinde tam olarıilc yer almayan kUtUphanelerden; 
İstanbul Ü!li~ersitesi Kütüphanesi, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi ve Türk-İslam 
Eserleri Mi,iZesi Kütüphanesi'nin yazma katalogları taranmak suretiyle araştırmarnız 

· destekleruİıiştir. Bu kütüphiuıelerle ilgili şu kataloglardan istifade edilmiştir: Fehıni Ed
hem Karatay,, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Farsça Yazmalar'Kataloğu, İstanbul 
1961 (45 ~i)t); Tevfık f!§ş~pOr S~bhilOi-Hüsanıeddin Aksu, Fihrist-i nushahil-yi hatrf
yi Farst-yi Dôneşgllh-i lstôııbQl, Tahrin 1374/1995 (63 cilt); Tevfık H. Sobharu, Fihrist
i nushahô-yi hatrf-yi ldtabhônehô-yi Turkiye, Tahrin 1373/1994 (12 cilt); Ahmed Ateş;

İstanbul Kütiip~an!lerinde Farsça Manzum Eserler, I, ~Oniversite ve Nuruos_maniye 
Kütüplıaneleri), Istanbul 1968; Kemal: Çı~. "Türk Islam Eserleri MUzesin'deki 
Minyatürl~ Kitaplar ~atru.o~u", Şarkiyat Mecmuası, III. (195.9), s.-51-90 (3 cilt), . 

lO Yukarıdili kataloglarda yer almayan 9 (Türk ve İslam Eserleri Müzesi Kütüphanesi'ne 
ait 6, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'ne 'ait 2 ve Hekimoğlu Ali Paşa Kütüpha
nesi'ne ait 1) Farsça tarih yazması ôa ·şahsi notlarımıza: dayanıiarak araştınnanlıza ilave 

. edilmiştir. ilavelerimizin tam bir listesi Felix Tauer'iiı makalesiitin n: 4'te zilerettiğimiz 
· tercümeSinde verilecektir. Bu ilavelere rağmen, araştımiaıruzda tOplanan verilerin, henüz 

tam bir kataloğu bulunmayan İstanbul kütüphanelerindeki Farsça tarih yazıiıcilannıf! 
tamamı ni kapsadı~ını iddia etmek mÜmkün de~ildir.· Bununla birlikte, araştırrilaıruza 
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. I. KonlJ:larına G~re, Y azmalar: İstanbul Içiitüphaneİerindeki Farsça 
taiih yazma!~ konularwa göre tasnif edildi~de;. topl~ 687 ·yazma içerisinde 
il~. ~ırayı 202 ' ntishıı: :(23,3 ,cilt) ile, geQel taıihleri~ : aiQığı göıjilür.' Bunu • 152 
q~şl)a i!e İsl~ tru.fui_vy ,8~ _İıqsha (~5 ,cilO,ile· :tyiqğol tarilıiyl~ UgiliJdtaplar ~p 
e~e~t~di~: · D$~ .s<?p.ra. işe, sıra~ıyla, 71 .n!lsJ:ı.a;il~ , Oşm·aniı,;47 ntisha ile 
't~uı;~ul~, 27 ~Us,ha İle _Hind, 25 ntisha ile)~a~ Şah ye.Afşarlılar, 24 ntisha 
He.$afeyi, 15 nüsha ~e eski~. 13 ntisha il~ ş,ehjr:~veJ>.ölg~ (ına11~li tarihler), 
9 !ltisha ile Selçulçlular v_e Beylikleı;, ~ nti~h~ ::,il~ ?vlw;~epı~ı; •• J ·nüsha ile 
Gşyıel:ller ~e ~t Jd.~p\ar gelmektedir. Liste.nin. en -.altında -ise 1 nüsha ile 
~<?yunlu-,K~oyunlu taphi ye,r almaktadır (Blcz. Tablo 1). ; . J-; . . 

·· ·" Esasen bıi d!iğılııİı· pek de şaşıriıcı değildir: Ge~ei :iaijhıeiih 262 .nüsb~ 
• • . •r -- .· • • • • , ••••• - . •• 

(233· cilt) ile listenin en· üst ·sırasında bulunması ·tamamen mantıklıdır. Zii'a, 
Osnianlı umumi tarih yaiıcılığımn do~şu \re ğ~UŞmesi anc·ıık Xvrr. yUZyıl~a'İi 

• •• • • Ol c . • • • . ı~, 1. • • ' ı ,., i •f"•'' 

sonraya rastlamaktadır. XVII. ·yüzyıl öncesi Osriıaiili entelektüellerinin, dtiiıya 
tarihini okuyabilmek için Arapça ya da Farsça tarih kitaplarına müracaat etmeleri 
tabii bir zorunluluk olmuştur. Bu boşluk ancak XI.IXVll. yüzyıldan itibaren 
Kara Çelebizade Abdü'l-Aziz Efendi tarafından Miratij.'s-~afô.fi ~hvtili 'l-enpiyfi' 

ve Ravzatü 'l-ebrfir ile Müneccinibaşı tarafından Cfimi'u'd-duvel ve bu eserin 
kısaltılmış Osmanlıca tercümesi olan Saha-' ifü 'l-ahbfir gibi umumi tarihe ait 
Osmanlıca genel mahiyetteki eserlerintelifiile doldurulmuşturll; Listeniizde 
genel tarihleri 152 nüsha ile 'islam taiihiyle nğili eseri~iiıi talçip'·~tıtiesi ile pek 

• . -~ • • • • • • • • f 1 • t ,j • : • ı : • • ; •. ' ' • • ~ ' • 4 • 1 -;. • ' ı ' • . . . 

tabii gözükıiıektedir. Bu duiumu Osmanlı toplumunda l&llWı· tarihine·du:xulan 
ilg:\)Je açıklamak mümkündür. Yine, 86 ·nj.isha (9~ .çilt}eser ile MoğQllar'ıiı' 

listeİıin UçUncU sırasında yet alması da dikk'at çekicidii./Dtinya tarihinde bÜyük 
izler pırak~ ve Yakındogu'da adları korku ile ~aiiMoğoİhir'in cia Osmanlı 
entele~elleii arasıİlda büYuk ilgi uyandırdı~ söylemek y~ olıİıayacaktır. 
İstanbul kütüphanelerinde Osmanlı tarihine 'ait 71 iıüsha es'er buİl,ınmll5ı da bu · 
. :' . ·. . ; . :! . . ~ .. :. ~. ·~· . t # . 1 

. . 
dahil edemedi~imiz -muhtemel- y:ızmalann, araştımıamıZm genel çerÇeve ve sonuÇ!anru 

, ,'. kökten sarsacag-tnı.varsayinak da pek mümkün değildir. · : .. • \' · .,.:, · .. 

ll ~ara Çele9izılde Abdü'I-Aziz Efendi ('1591'~1657)'nin eserleri 've iıUsh.8ıan ·için b~: 
·: .. · Istanbul Kamphaneleri Tarih~Coğrafya Yazmalan Kataloglan;J;Tarkçe •Tarih Yazma~ 

... lt;zn, s. 4-12 .. MUnecçimbaşJ Derviş Ahmed Dede Efe~di '(öl.,1722) tarafintlan kaleme 
· ~nan ve 1083/.1672-1673 yılına ka.dar cereyan eden· badiseleri ihtiva· Cami'ii'd-duvel 

: ... isimli Arapça ~· Osmanlı tarih yazıcılıg-tnın en önemli eserleri nden' birisidir (eserin 
. .; pıUellif nüshası için bkz. N uruosmaniye ktb. nr. 3171). Müellifin Arapça· kaleme aldıg-ı 

bu eser şair Nedim başkanlığında kurulan bir komisyon .tarafından Sahli 'ifti ~l-ahbar 
is~ yle Qsmanlıcaya ~K.üme edilmiştir (SaM'ifii'l-ahbtlr, I-m, ~tanbul1285). : , 
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alanda 'önemli .bir ilgin'in · göstergesidir. Osmanlı okuyuci.ısuiıun, · Osmanlı 
tarihini :oktiyabilmek 'için::Farsça yazılmış eseriere müracaat etınesi;pek ·iabii
karşılannialıdır.-İstanbul kütÜphanelerinde Timurlular tarihine ait 47:cilreserc:ıe_ 
yine; İstanbul' da Tiniurlular;tarihine duyulan il~ ye işaret etmektedii: Tihui.r. ve 
Timurlular'ın Yapiıdoğu ·taiihindeki önemi ve Osma:ıüı ·devlet(yle ilişkisi· 
düşünüldüğÜnde bu kitapların misıl bir ilgiye . cevap verdiği kendiliğinden 
ortaya çıkar~ Hind (Babürlü) (27), Nadir Şah ve Afşaruer (25) ve Safevı (24)
tarihine ait eserler de az sayilmamalıdır. Eski İran tarihine ait eserle~ (15) ise 
daha .az ilgi. yaratıntş gpziikm~kteOir. Şehir ve bölge tarihleri (mahaiU• tarih-· . . . 
ler)'nin 13 nüsha ile qs_manlı okuyucusu arasında çok az ilgi çektiği · aiılaşıl-
maktadır. 'Seiçukiı.i ·ve Beyuide; (9), Muzaffeİi.ler (8), Gaznelilç_r. (7) ve 

.ı .. • 

Akkoyunliı-Karakoyunlu (1) tarihlerinin Osmanlı okuyuculan arası~~~- P.e~ de 
fazla ilgi uyandırmadığını söyleqıe}!:, ya da Oşpıaı:ıJı. entelektüelleri tar~dan 
bu devletlerin tarihlerinin genel dünya tarihiyle ilgili ldtaplar4an o).qı!J.d~ğunu 
varsaymak ya.ı$-ş olmayacaktır. BuradaJ;ı, sınırlı bir Zal!laD ve m~~~ 
konu ahin bu tür. eserlerin, Osıiıanlı toplumunda ancak çok küçük bir·entelektüel 
z~~nin ilgisini Çekti~ sonucuna ulaşmak müinkÜ.ndür. ·'. ·. ' :·.·- . 

ı 1 • ı. ·..: . ; . ; • . • • . ,... ~ • • -~ • • ı:.t ~ 

: . Tablo. 1: Yazmalann .. konulan~a göre· dagılımı 
: ... " . . . .. ,- ı .. : .. :' •.. ': . . - . ~ . . .. :. ~ ~ j ..- i. . . ':. .· 

. ··kitapadedi '·' ·: .:. . ( : 1: :,j .. ~ . . . 

. .. 250_, :; · · ~· ...... · .. . ; .. 

. 200 

100 
. 100 

. so: 

1 •• ı . . ·. 

. ... ·. 

. ·.:· .. 
: .. . . . 

• .r;. 
•' • ~ -....... ! 

·: ·:: i. 
: .::; !·/.:: . . . . 

··.ı .. :; · ... c .. 

. ::, '·;!.! ' ·.' 
;. i:::' ... · .... 

. • , •. r ~ : · .... 

. ) :-:..' .. . 

.t ' !' 
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n. Müelliflerine Göre · Y azmalar: İstanbul kütüphanelerinde bulu
nan Farsça tarih yazmalarını müelliflerin yaşadığı yüzyıllara görel2 tasnif.etti
ğimizde; kütüphanelerde, IV.fX.. yüzyıla ait 113, V.fXI. yüzyıla aitJI4 ve 
VI.IXII. yüzyıla ~t ı 15 müellifin eseri bulunmaktadır. VII.rx.ın. yüzyıldan 
itibaren müeUif sayısı.nın hızla arttığı görülmektedir: VII.fX.III. yüzyıla ait 
ı ı 16; VIII.IXIV. yüzyıla ait 2017; rx..rxv. yüzyıla ait 21 ıs .ve x.rxvı. yüzyıla 
ait 2419 müellifin eserleri bulunmaktadır. X.fXVI. yüzyıl müellif. sayısında 

12 Müellifleön yaşadı~ yüzyıliann tesbitinde, umıimiyetle ıı:ıüelliflerin ölüm tarihleri, 
tercüme eserlerde is~. mütercim}erin yaşadım yüzyıl esas alınıru§tır. Hayatlan hakkında 
bilgi sahibi olamadığımız bazı müellifler ile toplam 20 anonim es~r ~ablo ~ışı 
bırakılıpıştır. . . . . . 

13 Bela'mi. · ı;' 

14 Ebu İshak ihrarum b. MansOr b. Halef en-Nişalinri: 1 ' 

15 Muhammed b. Zufer. 

16 Muhammed Hasan-i Nizam-i Nişaburi, Ebu'ş-Şeref N§sih b. Zafer-i Cerbazkani, 
Muhammed b. Ahmed Mustevfi-yi Herevi, İbn Bibi, Cuveyni, Kadi Beyzavi, Kadi 
Fahru'd-din Muhammed b. 'Abdu!Hih b. 'Omer, Ahmed b. Muhammed b. el-Buhan, 
Burhanu'd-din EbU Nasr b. Mes'iid el-Anevi, Muhammed b. Hasan ei-Daydiizu:ll 
(DaydQzij ve Muhammed b. Ahmed b. EbU Belcr el-Kartani. 

17 Reşidu' d-din Fazlullah, • Abdullilli el-Kaşaru, Şerefu' d-din Fazlullah o. • Abdullah-i Ş"ırazi, 
Vassaf, Muhammed b. Muhammed Nizarn el-Huseyni el-Yezdi, Muhammed b. İshak b. 
Muhammed el-Mutallibi, HindQşah Nahcevani, Nasiru'd-din Munşi-yi Kinnan1, 
Aksarayi, Benaketi, Şeb1iııkare'i, Hamdullah Mustevfi-yi Kazvini, İbn Bezzaz el-Erdebll!, 
Şemsu'd-din Muhammed-i Kaşani, 'Abdu's-Selam b. 'Ali el-Huseyn el-Eberkuhi, 
Sa'idu'd-din Muhammed b. Mes'Qd-i Kazeriini, 'Ali b. Huseyn b. 'Ali 'Ala'u'd;devle el
Kazvini el-Hilal!, Baha'u'd-din-i Kazeriini, Haci Muhammed b. Haci 'Ali b. Muhammed 
Bigarni ve Mu'inu'd-din-i Ye~. · · 

18 Tacu's-Selmaru, Kemalu'd-din Huseyn-i !f'arezmi, Mu'inu'd-din Muhammed~i İsfizan, 
Şerefu'd-din 'Ali-yi Yezdi, Hasan-i Yezdl, Asilu'd-din 'Abdullah el-Huseynl eş-Şafl, 
Selamullah b. 'Ali.el-Bekri, 'Aziz·b. Erdeşir-i Esterabadi, 'Abdu'r-Rahman b. Ahmed-i 
Cami, Hafiz-i Ebru, İbn İshak es-Semerkandi, Mirgvand, Zeki el-Amasi, Muhammed b. 
Emir Fazlullah el-Musevi, 'Abdu'r-Rezzak es-Semerkandl, 'Abdu'l-'Az'iz Muhyi el
Hisari, Cemalu'd-din Muhammed el-Ardistaru, 'Abdullah b. 'Abdu'r.:Rahman b. 'Abdu'l
Latif el-Huseyni el-Va'iz. Haci Nil.ru'd-din Muhammed-i Kazerüni, Mir Seyyid Zalıiru'd
din b. Nasiru'd-din Mar'aşi ve Mir Seyyid 'Ali b. Muzaffer et-Tasi. 

19 Kiişifi, ·Abdullah-i Hatifi, Eda'i-yi Şirazi, Fazlullah b. Riizbihan-i isfaharu, İdris-i 
Bidlisi, !!_Vandemir, Ebii'I-Fazl b. Mubarek 'Allarru, Hasan Beg Rumlu, Yahya b. 'Ab
du'l-Latif-i Kazvinl, Kadı Ahmed-i Gatraıi, Kasim-i Gunabadi, ŞerefHan b. Şemsu'd
din-i Bidlisi, Sultan Ahmed Wan.dşah el-Huseyn1, Molla Cami, Emir Cemalu'd-din 
Ataullah b. FııZlullah Cemal el-Huseyn1, Muslihu'd-din-i Uıi, İsma'ili, Çakeri, Ebu'I
Fazi Muhammed, 'Am, Nazar b. Hasan-i Gilani, Mo'inu'd-din Muhammed-i Feraru, 
Kebir b. Uveys Kadı-zade ve Lokman el-Huseyni. 
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zirveyi teşkil etmektedir. XI.IXVll. yüzyıldan sonra müellif sayısında hızlı bir 
düşüş gözlemlenİnektedir: İstanbul kütüphanelerinde, XI.IXVll. yüzyılda g2o, 
Xll.IXVIIT. yüzyılda 321, Xlll.IXIX. yüzyılda 222 ve XlV.fXX. yüzyılda ise 
ancak 1 müellife23 ait eser bulunmaktadır (bkz. Tablo Il) . .. 

Vill.IXIV., TX.IXV. ve X.IXVI. yüzyıllarda yaşayan müelliflere ait eser
ler dikkat çekicidir. Esasen, Vlll.IXIV. ve TX./XV. yüzyıllan İran tarih yazıcı
lığının en olgun ve verimli devresi olarak kabul et:ııiek mümkündür24. Şu 
halde, İran tarih yazıcılığının zirvesi sayılan Vlll.IXIV. ve TX.!XV. yüzyıllara 
ait müelliflerin eserlerinin İstanbul kütüphanelerine ulaşmasını tesadüf kabul 
etmemek gerekmektedir. Bunun yanısıra, X.!XVI. yüzyıl Fars dilinin Osmanlı 
devletindeki tesirinin ye Osmanlı-,İran münasebetlerinin en yoğun olduğu 
dönemi teşkil etmektedir. Bu yüzyılda Osmanlı coğrafyasında kaleme alınan 
Farsça tarih kitaplarının yanısıni, farklı coğrafyalarda telif edilen eserlerin de 
İstanbul kütüphanelerine girdi~ anlaşılmaktadır. 

-: . :I .... 

• J 

:;: 

~ı • • • 

20 İskender Beg Munşi, Muhammed Tahir Vehid-i Kazvini, Tevekkul Muhammed el

Huseyni, Ebu Talib Keümi-yi Hemedfuıi, !tace Ni'metuUab-i Samarn b. Habibullab-i 
Afgani, Cihangir Nuru'd-din Muhammed Selim b. Ekberşab, Mirza Beg b. Hasan el
Huseyni-yi Gunabadi ve Kem~b. Celal Muneccim-i Ye.zdi. 

21 Mirza Mehdi Han-i Esterabadi, Muhammed İsma'il Han Bbcedi-yi Hindi ve Mirza S~dık 
Tefriş~-yi Hicô. 

22 Muhammed Huseyn-i Zonliz.i ve Mirza Muhammed Riza Mustevfi-yi TebôZi. 

23 Gulam-~useyn Hidayet 'Ali Han el-Huseyni. 

· 24 Bkz. Walther Hinz, "Timurlular Tarihi Hakkında Menba Tetkiki", Türkçe terc. M.A. 
Köymen, Bel/eren, VI/21-22, (1942), s. 85-120; F. Tauer, "Timurlular Devrinde Tarih-
çllik", Türkçe terc. A. Ateş, Belleten, XXIX/130, (1965}, s. 49-69. · 
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Tablo II: Yazınalann müelliflerin yaşadı~ ytı,zyıla göre 
d atılımı ·" . 

: .• 
:ı 

· Müeilifıerio· Yüzyıllara Dağıliını · · 1• 

., '.,_ ' : 

6 30 

~ ı~~~llll!llllllllllillllllllllllllllll~ = 25 

i ~~ ~,.:;;:,:;::,ı:.:,:;?.;;,.;: 
1 o -t=.-~~,.,:;-
5~~~~ 

o ~ttill~ ... 

İstanbul kütüphanelerinde Farsça tarih kitabı bulunan müelliflerin toplam 
eser sayısına gelince; müellifler arasındaHafiz-i Ebru'nun 425; Hamdullah 
Mustevfi-yi Kazvini26, ~fandemir27, Kadi Ahmed-i Gaffan28, Sa'id -b. 
Mes'Od-i KazerOni29, Şerefu'd-din 'Alt-yi Yezdi30, Fazlullah b. ROzbihan-i 
İsfahani31, Mirza Mehdi Han-i Esterabadi32, Kaşifi33, İdris-i Bidlisi34 ve 
Lokman el-Huseyni35'nin de ikişer eseri bulunmaktadır. BunJ.arın dışında 
kalan müelliflerin İstanbul pitüphanelerinde ancak birer eseri vardır. 

25 Mecmu'a-yi HOfiz-i Ebni; Mecmu'atu't-tevarih, Zeyl-i Cami'u't-teVtirilı ve Zubdetu't
tevô.rih-i Baysunguri. 

26 Tarih-i gıafde; Zafer-nfime. 

27 Habibu's-siyer, H~atu'l-ahbar. 
'·i .. 1 ·-

28 Kitab-i Cihan-lira; Nigaristan: .. . 

29 el-Muntakô.fi sfreti'l-Mustafô.; Nih!tyetu'l-mes'Ulfi dirô.yeti'r-resul, -._ 
30 Zafer-nlime; Mukoddime-yi Zafer-name. · · ... 
31 Tarih-i alem-lira-yi Emini; Mihmdn-nanıe-yi Bulıdrô.. . :;. ·. 
32 Tarih-i Nô.dire; Durre-yi Nô.dire: 

33 Gô:ıil-nlime-yi Rilm; Ravzatu'ş-şuhedtı '. 
34 Heşt Beheşt; Selim-name. 

35 Selim Han-name~ Şehinşiilı-nlime (Tari/ı-i Sultdn Murfid). 

1 ' 

. .. 

' '. 
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m. İstinsah Tarihlerine .Göre Yazm~ar: İstanbul kütüphanelerin
deki Farsça tarih yazmalannın istinsah edildikleri yüzyıllara göre dağılımına 
gelince; toplam 687 yazma içerisinden, ancak 625 yazmanin istinsah edildiği . 

yılı ya da yüzyılı tespit edebilmek mümkündür36. Bu eserler içerisilicle elimizde 
VII./Xill. yüzyıldan · öncesine -ait hiç bir tarih yazması · bulunmamaktadır. 

Sonraki yüzyıllarda yazma sayısının hızla arttığı görü~ektedir .. Buna göre: 
VII./XID. yüzyıla ait ll, Vlll.IXIV. yüzyıla-aif26, fXJXV. yüzyıla ait 89 ve 
X./XVI. yüzyıla ait de. 222 .yazma. b~lunmaktadır;. X./XV~;: yüzyıl ayru 
zamanda yazmaların . istinsah tarihi açısından bir zir:vedir.' Bun~an sonraki . 
yüzyıllarda istinsah edilen ya.z·ma sayısında hızlı · bir düşüş göiülmektedir: 
XI./XVII. yüzyıla ait 167, XII.IXVID.' yüzy~a ait 63 ve·XIII./XIX; yüzyİla ait 
47 yazma bulunmaktadır.' Toplam 62 yazmanın ise istinsah edildiği yıl veya 
yüzyılı tespit edebilmek mümkün olinamıştm (Bkz. -Tablo In). . . . . ·_; 

r . ~. • • ı •, : , 
Bu durumda şu sorulara cevap aramak gerekecektii': Yazma sayısında,· 

XJX.VI. yüzyıla kadarki ·hızlı artış ve bu yüzyıldan sonraki hızlı düşüş nasıl 
izah edilebilir? Zirveyi teşkil eden .x.IXVI. yüzyıl_ neyi ifade etriıektedir? · 
Kanaatimize göre, bütün. bu S()nılara .ancak, . Qsm!inlrdevletinin şiy~i. sosyal 
ve· kültürel--.gelişimHçerisii:ıde cevap· atamak gerekecektir. İstinsah tarihi 
itibarıyla en çok yazmanın X.IXVI. yüzyıla ait olması; bu yüzyılda Osmanlı 
siyasi ve kültürel durumoyla alakah gibi gözükmekte<ijr. X.IXVI. yüzyıl aynı 
zamanda Osmanlı-Safevi (İran) münasebetlerinin de en yoğun olduğu yüzyıl
dır. Osmanlı devletinin doğu istikametinde genişlemesi bu yüıyılda gerçekleş
miştir. Tebriz; Meraga, Bağdad ·ve Basra gibi doğumin.(;)nemli ·kültür ve ilim 
merkezleri Osmanlı devleti tarafından bu yüzyılda ele geçirilmiştir. K,anaatimize 
gÖre! pek Çok -ganimetfuy~sıı;a37, b~ı. yazma eserleı:In- de fetih ve sa~aşlar . 

. .· 

36 ·.Bilhassa F. Tauer t~afından istinsa~-~ı~i'~~i ~es~i~ ~dil~~ey~~ -~az~ ·· yaimalar için T. 
.. Sobhani-H. Aksu ve F. Ethem Karatay'ın kataloglaiına . müracaat edilerek boşluk 

· doldurolmaya çalışılmıştır. · · ' · 

37 ' Mesel§. bugun İstanbul Topkapı Sarayı MüZeSi'nde bulun'anı Akkoyunlu hükÜm~lanna 
·· iut çeşitli' zırhlar- (bkz. Tülin' Çoruhlu, '!Ösm;Uııı Cebehane~ine Ganimet Olarak Giren 

, AJ<koyu~Iu ~ilahlarİ", Ulusfar_ar~ı liördüncü Türk kaıt[i'iji:Kongresi, -Bildiriler 4-7 
" Kasım 1997, Ankara, yay. A. Aktaş Yasa, J, Ankara 199l?', s. 177-189), yine. Topkapı 

S~ayı Müzesi'nde bulunan Şafeviler'e ait bazı husus! eşyalar (bkz. FarrokhMale~eh, 
"Istanbul Topkapı Sarayı MUzesinde Bulunan Şah ıs·mrul-i Safevi'ye Ait Kupa", · 
i .O.E.F: Tanh Enstitüsü Dergisi, 7-8, (1977), s: 263-276; İ: Hakkı Uzunçarşılı, "Şah 
İsmıVI'in zevcesi Taclı Hanım'ın Mucevheran", Belleten, XXIll/92, (1559); s. 611-619) 
ve aynı milzenin arşivinde bulunan Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Safevi devletlerine ait 
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neticesinde İstanbul'a taşınmış olması pek de uzak bir ihtimal değildir. Öte 
yandan, X.IXVI. yüzyıl ekonomik olarak da Osmanlı devletinin zirvede bulun
duğu döneme tekabül etmektedir. Bir miktar yazmanın da, tamamen piyasa 
koşullan içerisinde ve arz-taleb ·dengesi çerçevesinde tüccarlaı: vasıtasıyla, 
siyasi kaos içerisindeki Orta ve Batı İran şehirlerinden zengin Osmanlı 
entelektüellerine doğru el değiştirmiş oi.ıpası çok muhtemeldir. Bunların~ 

yarusıra, özellikle Fars dili ve Farsça eserlerinX.IXVI. yüzyılda Osmanlı saray 
çevresinde ilgi ile karşılandığırıa. şüphe yoktur. Cem Sultan, Yavuz Sult~ 
Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın Farsça divanlan ile Osmanlı hü
kümdarları adına yazılan Faİsça tarih kitaplan da bunun en somut delilleridir38. 
Bütün bunların ışığında, elimizde bulunan, X.JXVI. yüzyıla ait yazmal ann, 
Osmanlı kültür muhitindeki büyük bir en'telektüel ilgiye cevap verdiğini 
söylemek yanlış olmasa gerektir. Kanaatimize göre, X.IXVI.' yüzyıldaki hızlı 
artışı bu ilgiye bağlamak yanlış olmayacaktır. 

İstinsah edildikleri tarihlere göre yazma sayısının XI.IXVII. yüzyıldan 
sonra hızlı bir düşüşe geçmesi de ·aynı sebeplerle ·ilgili gözükmektedir. 
XIJXVII. yüzyıldan itib·aren istinsah eserlerin sayısının hızla azalmasında; bir 
yandan Osmanlı devletinin doğu istikametindeki fetihleri ve Osmanlı-İran kültür 
münasebetlerinin se~eye uğraması, diğer yandan da Osmanlı edebiyatı ve tarih 
yazıcılığırun hızlı bir gelişme yaşaması, Osmanlı kültür muhitinde Farsça 
eserlerin yerlerini yavaş yavaş aym konularda telif veya tercüme Osmanlıca 
eseriere bırakmaya başlaması ve Osmanlı devletinin içerisinde bulunduğu . 
olumsuz ekonomik koşullar gibi sebeplerin önemli rol oynamış olması kuvvetle 

bazı hususi yazışmalar (bkz. Topkapı Sarayı Müzesi Arşiv Kılavuzu, 1. Fasikül, 
İstanbul 1938, s. 21-22, 28, 108, 120 vd.; A. Nimet Kurat, Topkapı Sarayı Müzesi Ar
şivindeki Altın Ordu, Kınm ve Türkistan Hanlannd ait Yarlık ve Bitikler, İstanbul 
1940, s.119-133; L. Fekete, Einfiihrung in die persische Paliiographie. 101 persische · 
Dokumente, ed. F. Hazai, Budapest 1977, s. l 10, 184, 188, 260, 264 vd.) Karakoyuru u, 
Akkoyunlu ve Safevi devletlerine ait pek çok değerli eşyanın ele geçirilecek İstanbul'a 
nakledildiğini göstermektedir. Bunlann yanısıra, yine, Osmanlı devletinin Çaldıran 
savaşından sonra Tebiiz'i ele geçirmesinin ardından, burada bulunan çok sayıda 
sanatçının Yavuz Sı,ıltan Selim:in emri ile İstanbul' ı~ nakledildiği de arşiv ':esikalannın 
ışığında bilinmektedir (bkz. I. Hakkı Uzunçarşılı, "Osmanlı sarayında ehl~i hırı;f 
(sanatkarlar) defterleri", Belgeler, XI, (1986), s. 23-76). · 

38 Bkz. İlharne Miftruı-Vahhab-i Veli; Niglihi be-revend-i nufUz u gosteriş-i zeba1ı u edeb-i 
Farsi der-Turkiye, Tahtan 1374/1995, s. 193-216; Muharnrned Emin Riyiihi, Osmanlı 
Topraklannda Fa'rs Dili· ve Ed_ebiyah, Türkçe terc.' Mehmet Kanar,- İstanbul 1995, s. 
171-218. .· . 
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muhtemeldir. Bu durumun bir dereceye kadar entelektüel ihtiyacın azalmasıyla 
izah edilmesi de mümkündür. Zira, Xll.IX.VIII. yüzyılın ilk yarısında Erdebil'i 
ele geçiren Osmalılar'ın Şeyh Safiu'd-din Erdebill'nin türbesinde bulunan son 
derece değerli yazmalara el bile sürmedikleri bilinmektedir39. 

: ... 

·-

Tablo III: Yazınalann yüzyıllara . göre dağılımı 

' . 
Yazmalann Yüzyıllara Göre J?ağı.lımı . . 

VII. yy. VIII. yy. IX. yy. , X. yy. Xl.yy.- XII_.YY.· . XIII. yy; 

YOzyıllar(lıia1) 

IV. NUsha ve Kitap Sayısına Göre Yazmalar: İstanbul kütiipha
nelerinde bulunan· Farsça tanh y~zinalaİıni İıüsha sayısına göre tasnif 
ettiğimizde; Mirhvand'iİı Ravzatu 's-saf4isiıİıli eserinin87 nüsha (I ~O cilt) ile 
ilk sırada yer aldl.ğı görülmektedir. Vassaf'ın Tecz.iyetu'l-emsar ve tezciyetu 'l
asar isimli eseri 73 nüsha (91 cilt) ile ikinci ve idris-i ~idlisi'nin Heşt Beheşt'i 
42 nüsha ile üçüncü sırada yer almaktadır. Bundan sonra; 'Abdu'r-Ral)man b . . 
Ahmed-i Cfuııi'nin Şevahidu''(l~nubuvvei isimli eseri 38, E~ Cemalu'd-din 
Ataullah b. Fazlullah Cemai-i Huseyni'nin Ravzatu 'l-ahbtib'ı25, H~andemir'in 
Habfbu's-siyer'i 22, Mu'inu'd•din-i Feratll'nin Mearicu -'n-nubuwet'i 20, 
Şerefu'd-din 'Ali-yi Yezdi'nin Zafer-name'si22, Hatifi~ni.ii Tımur-name'si 15, 
Este~abadi'nin Tann-i Nadiri'si 14, Bela'mi'nin Tercume-yi Tarih-i Tabert'si 
13; Ebu İshak ibraıum·b. ·M.ansftr b. Halef en-Nişabrithiin.Kısdsu ~Z-eiıbiya'sı 
12, Şerefu'd-din Fazlullah b. 'Abdullah el-Huseynt~ el-Mu'cemfl·asari'l-. . . . 

39 Osman G. ÖzgUdenli, "Şeyh Sa.fiu'd-dln Erde.blli'nin TUrbesinde Bulunali Kitaplar", 
Marmara Oniversitesi TürkliikAraştınnalan Dergisi, 10, (2001), s. 43-56. · . ... .. 
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muluki 'l- 'acem' i 12, EsterabMi' nin .Vurre-yi. Nadire' si ·ll; Kaşifi' nin -Rav-·ı 

zatıi'ş-şuhedô.'sf 10, İskender Beg Munşl'nin Tarih-i file~ara-yi 'Abbfi.Si'si lO, 
Hasan-i Nizann'nin Tacu'l-me'fisir'i 9, Şeyh Ebu'l-Fazl~i Mubarek'in Ekber
name'si 9, Hamdullah Mustevfi-yi Kazvıni'nin Tarih-i guzfde'si .8 ve Kadi 
Ahmed-i Gaffan'nin Nigaristan'ı 8 nüsba bulunmaktadır. Diğer Farsça tarih 
yazmalarnun ise 7 vey~ daha az nüshası mevcu~ (Bkz. Tablo IV}._. :: · 

Mirhvand olarak bilineı:ı Ravzatu's-safa müellifi Mir Muhammed b. 
Seyyid Burhanu'd-din ~fandşab (öl. i498)IX.IXV. yüzyılın en büyiik tarihçi
lerinden biridiJ41. Eser genel yapısı itibarıyla hilkatten müeWfin zamanına 
kadar geçen dünya tarihini ihtiva ·etmektedir. Ravzatu's-safa İran tarih yazıcı
lığmın en önemli eserlerinden birisidir. Bir mu.kaddime ve yedi ciltten oluşan 
eser, sadece Osmanlı dünyasında değil, İslam dünyasının dört pir köşesinde 
büyiik bir ilgi yaratmıştır. Eserin bugün dünya kütüphanelerinde yüzlerce farklı 
nüshası bulunmaktadır42. Osmanlı okuyucus~un, Ravzatu 's~sajfı'ya daha çok 
dünya tarihiyle ilgili _qıerakını gi~ermek için başvurduğu düşlincesindeyiz. 
Ravuitu's-safa'nın muhtelif zamanlarda Osmanlıc~'ya da tercüme edildiği 
düşünülürse43, 87 nüsha ve 110 cilt ile Osmanlı tarih okuyucusu arasında ne 
derece büyiik bir ilgi yarattığı daha iyi anlaşılır. 

40 İbn Hişam'ın Sireti'nin Farsça tercümesinin 7, Muslihu'd-din-i Url'nin Mir'aiu'l-edvtir 
ve mirkt2tu'l-ahbtir'ı 7, Mu'inu'd-din,Yezdi'nln Mevtih_ib-i İlahi'si 7, Şülqullrut'ın 
Belıcetu't-ievtirih'i 7, CuveyOi'nin Ttirilı;i cihtingiışô.'sı'7, Cer1,>3zkfuıi'.nin ilaveli T(i_rill-i 
Yemini tercümesi 7 ve Hrulz-i Ebru'nun MecmQ'au't-tevtirih'i 5 nüsha buluıimaktadır. 
Bunun dışında kalan eserlerin ise 4 ya da daha az nilsbası mevcuttur. 

41 : Hayatı ve .eserleri için bkz. C. Storey, Edebiyyô.t-i Fô.rsi, ber-mebnô.-yi te'Jif;i-İstori, n, 
tercume-yi Y. Bregel, F~ça terc. Y. Arin-par-s. İzed~~K. Keşaverz, tahrir A.}.fı,ıpz.evi, 
n, Tahran_1362/1983, s:52F544; Ahmed Munzevi, Fi~risMire-yi kitlibhq-yi Flirsf, ~. 
Tahrlin 1374/1995, s. 619-622; T.' Yazıcı, "Mirhand", lA, VID, s. 360-361; F. Tauer, 
"Timurlular PeYrinde T~çilik", s. 62; R. Şeşen, Müslüman[arda_ Tarih-Çoğrafya 
Yazıcılığı, İstanbul 1998, s. ~47-2~8 . .. -

42 Eserin dünya kUtüphançlerindeki nüshal~ için bkz .. C. Stocey,-E<f~bi"yyat-(Fdrsi, ber: 
·mebn/i~yi te'.lif-i İstori, n, s·. 522-535. · · . · -. ·ı - · · ·• - .! . • •· :-

43 Ravzatu's~sô.f/i Osmanlılar zamanındi Mustafa b. Hasa.İışiDt taiafından 957/İSSÔ yıİında 
Hadikııtu'l-uly/1 ve Balali-zade Mehmed Kemaıi Efendi tarafından di 96211555 )'İlında 
Tercümdrıü'd-düstar fi lıavô.disi'z-uımlin ve'd-duJıar adıyla Osmanlıca'ya terclfme. edilmiş
tir (bkz. Süleymaniye KütÜphanesi, ·Laleli, n'r. 2021; Topkapı Sarayı MUzes'ı"K;ütÜp
hanesi, Emanet Hazinesi, nr. 1378, 1380. Daha başka nüşbal~ için bkz. İstanbul 
Kütüphaneleri Tarih-Coğr:afya Yazmalan Kataloglan, ~.Türkçe Tarih Yazmalan, (I. Fa
sikUI: Umumi Tarihler), Istanbul 1943, s. 47-53, 77-79; C. Storey, Edebiyyaı:;. Ftirsl, 
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.... Şaşaalı: üslı1bu ile İran tarih yazıcılığında zir:ve teşkil eden Tecziyetu:i
emsar .ve tezciyetu 'l-a 'sar·(Tarih-i . Vas saf) ismini taşıyan beş ciltlik eserin 
müellifi. VassM adıyla tanınan. Şerefu'd:din 'Abdullah b. Fazlullah. Katl~-i 
Şir~i (öl. 730/1329-30)~.4 d.e jstanbul kütüphanele!inde önemli bir yere 
sahiptir.' VassM, eserini İran tarih yazıcılığında görülmemiş şaşaalı bir: üslfipta 
kaleme almış ve bu üslı1p kendisinden sonraki. müverrihler üzerinde derin bir 
tesir yaratmıştır. Vassaf ın; Cuveyni'nin :Cihtinguşa isimli eserinin zeyli olan 
ve.nispeten sınırlı bir. kronolojiyi kapsayan eserinin Osmanlı tarih C?kuyuculan . 
arasında büyük .bir. ilgi yarattığı, eserin önemli bir yekı1n tutan Osmanlıca 
tercüme. ve ·şerhlerinden : anhişılmaktadır45. Biz, taril~i merakın yanısıra 

ber-mebna-yi te'IIPi -İsio;n; n. s. 538-539. Eser Osmanlıca'nın yanısua DogU Türkçe-
~i:ne,~e tercUme edilmiştir . .. ; :.: , · • ·' .. , 

~ Ha,yan ve eserleri· b,a1ğcında bkz. C.A. Storey, ~ ersian Li~eralllre, A Bio·bfb~iographica,l 
.. . Su~ey, lll, Londo,n)970~ [= Storey], s. 267-~7~ (i~avel~rle Rusça terc. Yu .. E. ~reg~l. 

· · ·' Persiiiskaya Litera!Ura. 'Bio-bibliografiçeskiy Obior, n;Moskva 1972 [=·Storey/Bregel], 
: ; . s.!769-775); Abmea~i·Muiızevi;'Fihristviire;yi kitiibh'a-yi-Farsr; n. Tahran 1375/1996,'5. 

918-9.19; ·~am~an· Şeş~n. Jdüslüf1!anlar,da ı:ar~h~Çqğrafya, ·Yazıcılığı, s. 238-f39; 
Edward.G. Br!)wn~ •. A,.Lit~fary History of Per~iiı, ıp:,, TI}~ 'Tatar Deminion ( !265-! 502), 
Cıünbridge'l956, s. 67-68; V;V. Barthold, Moğol Istilasına Kadar Türkistan, haz. H.D. 

· Yıldız, . İstanbul 1981, s: 63-65; · Zebihullah Safa, Tii'rlh-i • Edebiyyat der~İran;lll/2, 
Tahran 1366/19837 s. 1259-1262; Cellilu'd-din Huma'i,:T~r:fh-,i.e~ebiyya~~i,İriin, yay. 
Mlihduht-Banu Huma'i, Tahran 1375/1996, s. 251-252; Muhammed Tak! Bahar 
(Meliku'ş-Şu'ara), Sabk şinlisl, Tarih-i tatavvur-i nesr-i Fti.rsi, m, Tahran 1373/1994, s. 
99-103; Erdo~an Merçil, "Vasslif", İA, XIU, s. 232-234; ,İsmail Aka, "Vassaf', Türk 
Ansiklopedisi, xx:xm, (1984), s. 267; P. Jackson, "Wassaf', Efl, XI, s. 174. 

45 Tarih-i V asslifpek çok kez şerh edilerek Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Eser evvela idris-i 
Bidüsi'nin o~lu Ebu'I-Fazi Muhammed Defteri tarafından lasaltılarak TUrkçe'ye tercUme 
edilmiştir. Bu tercUme Eı:ııiıi Efendi tarafından Timur'un ölUmUne kadar (80711405) 
devarn ettirilmiştir. Bu .kon.uda xvpı. yüzyıllilirnlerinden Bagdadlı Na.zml-zade Hüseyin 
Murtazli Efendi (öl. lÜ4/172l)'ıllİı çalışmaları dikldıte cie~erdir. N~-zlide'nin V asslif 
tarihi ile ilgili' başli'ca' ç3ıışinıiları şunlardır: 1. Lugat-ı müşkillit-ı Vassaf(Şerh-iLugat-ı 
Tiiri/ı.~i. V ass af)_: 11 18/i 7~6l7. yılınCia kaleme alınan ve ~pçıi, FarsÇa terimierin açıklan
d.ıgı bir IUgattir. (Nüshalan- için bkz. Esad Efendi, or. 3227; Hamidiye, nr: -1396; 

·.. Haıriidiye, nr. ' 1162; Reisüııctittap, nr. 111'4;'Lala İsmail, ne. 546; İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi, TY, nr. 1530, 6047, 9588). 2. Şerh-i TIJrfh-i Vassaf. MUşkül ibare ve 
manzllmeler tercüme edilerek, yer ve şahıs adları açıklanmıştır. (Nüshaları içiiı bkz. 
Fatih, nr. 4409; Atıf Efendi, nr. 1894, 1895; Nuruosmaniye; or. 3376; İstanbul Üniver
sitesi Kütüphanesi, TY, or. 3268). 3. Tercüme-i·Tiirih-i VassiJf. (bkz. VeliyüddinEfendi, 
or. 2408/1). 4. Zeyl-i Nazıni-zade:. (Bk:L. Storey, ll/2, s. 270). Bunun yanısıra, Tanlı-i 
Vassiifın Molla N1illi Ahmed.Efendi. (MJna-zade) (öl. 116111748) tarafından yapılan 
Türkçe şerhleri de· dikkate'.değerdir: · ı. · Şerh-i Lugat-ı Tarih-i Vassaf (SUleymaniye 
Kütüphanesi, Lala İsmail, or. 542/2). 2. Ma la budd li-1-erib min el-meşhUr ve'l-garib 
(bkz. Storey/Bregel, n, s. 774). Eserin di~er şerh. ve Türkçe tercümeleri için bkz. F. 
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entellekttiel Osmanlı ok:uyucusu arasında, bilhassa müellifin şaşaalı üslubuna 
erişme arzu ve hevesinin İstanbul kütüphanelerindeki Vassaf nüshalanrun 
çoğalmasında önemli rolü bulunduğu kanaatj.ndeyiz. Bunun yanısıra,· Tarth-i 
Vassafın Osmanlı okuyucusu arasında bu derece rağbet görmesinde Moğollar 
hakkında verdiği önemli bilgi ile kronolojik olarak Osmanlı devletinin kuruluşu 
esnasında yakındoğu tarihini ihtiva etmiş olmasının' da sınırlı bir rolij 
bulunduğunu tahmin etmek mümkündür. Her halükarda, eserin X./XVI. ve 
XL/XVII. yüzyıl Osmanlı müelliflerinin meralana dönük önemli bir ilgiye 
cevap verdiği muhakkaktır. Bu durumda, Tarih-i Vassô.fın gerek üslObu, ge
rekse konusu itibanyla 73 nüsha (91 cilt) ile İstanbulKütüphanelerinde ikinci 
sırada bulunmasını şaşırtıcı karşılamamak gerekir. Listemizin üçüncü 
sırasında yer alan İdris-i Bitlist adıyla tanınan lfakimü'd-din İdris b. Rusa
mu'd-din 'Ali el-Bidlisi (öl. 926/1520)'nin 42 nüsha ile üçüncü sırada ye'r alan 
Heşt Beheşt isimli eseri sıihasında kendisinden s'Onia'da aşılamayan ilk ve tek 
Farsça umumi Osmanlı taİihi niteliğindedir. Eserin İstanbui kütüphanelerindeki 
bunca farklı nüshasını, belki ·de müellifin Osmanlı tarihinin Farsça' da diğer 
haneda,nlar tarihinin kaydedildiği zerafet ve şaşaa içinde yazılabileceğirıi 
ispatlarnış olmasına46 bağlamak mÜmkündür. Heşi'Be_hf!ş't, ·osinıirılı tarihçiliği 
üzerinde bıraktığı derin izler ile Osmanlı tarih okuyucusu üzerinde büyük bir 
ilgi uyandırmiş gözükmektedir. · 

:r, 

Edhem Karatay, Topictıpı Sarayı Müzesi Kiitiiplıanesi Türkçe .Yavnalar Kataioğu, I, 
İstanbul 1961, s. 198-199_; Storey/Bregel, ll, s. 773; E. Merçil, "Vassaf', lA, XIII, s. 
233. BUtUn bu tercilme ve şerh faaliyetlerinin, Osmanlı 'entelektU~li ve Ust düzey 
yöneticileri arasında esere duyulan ilgiye bagh olduğu anlaşılmaktadır. OsrQanh Padişahı 
Yavuz Sultan Selim ·iyi bir Vassaf okuyucu idi (bkZ. Şinasi Altundağ, "Selim i", lA, 
X, s. 433; Erdoğan Merçil, "Vassaf", İ~. XIII, s. 233). ·. . . . · · 

49 Bkz. V.L. Menage, "Osmanlı Tarihçiliğinin Başlangıcı", l:ü.E.F. Tarih .Enstitüsü 
Dergisi, 9, (1978), s. 227. Bkz. V.L. Menage, "Osmanlı Tarihçiliğinin Başlangıcı", 
i.ü.E.F. Tari/ı Eııstitiisü Dergisi, 9, (1978}, s. 227. idrls-i Bidli'si'nin hayau ve eserleri 
için bkz. Mehmet Bayraktar, Bitlisli ldris, Ankara 1991, s. 1-52; Franz 'Babinger, 
Osmanlı Tari/ı Yazarları ve Eserleri, Türkçe terc. C. Üçok, Ankara 1992, s. 51-55. Heşt 
Beheşt, Kemal PS.Ş~-zade (öl. 941/1535) ve Sa'di mahlaslı .'Abdu'J-bill {öl. 1146/1733) 
tarafından Osmanlıca'ya tercüme edilmiştir (F. Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve 
Eserleri, s. 54-55). · 
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Tablo IV: Yazınalann nühsa sayısına göre da~ılımı 

NQsha Sayılarına Gore Yazmalar 

i; .. . . l 
0'7 ... 

f3 --. 
4<:: '>o 

1151 Illi__.... ~ -a . 7!! 
lıııSeriler ı l 

111111!1!11- ....... 13 12 12 ll 10....1.0.. -IEIII:!iiiiBB .. __ 
llllllllllllil!l_lllll_ll!lfiiiiBaı••-

Y:ızmanuı Adı 

V. Müst~nsihlerine Göre. Yaznialar: İsta~bul küttiphaneleri~d:e 
bulunan Farsça yazmalan müstensihlerine göre tasnif ettiğimi~de, iki eseri 
istinsah ed~n ,1247, üç eseri istinsah eden 548 mtistensihe .rastlan.maktadır. 

Burada dikkati çeken husus, bazı rntisten~ifY.erin aynı yazmayı iki ya ~a daha 
çok kez istinsah ~ttiğidir. Yine, istinsah kayıtlanndan, rnüst~ns_ihlerin zaman 
zaman 'yer de~iştirdiklerini, ·ya_ da ayni' kitabı iki farklı şehirde istinsah 
·ettiklerini tespit etmek de mümkündür. Bunun yanısıra, İstanbul kti_tüphanele
rinde bulunan bazı nadir yazmıilann rnüstensihlerinin kalemlerinden çıkan bazı 
eseriere farklı rntize ve kütüphanelerde rastlamak rnüı:nlctlndi1J:49. 

. ' 

47 Muhammed Yeınlni, ihrarum b. Haci 'Abdullah, 'Abdu'r-Rahim b. Molla İrriam 'Ali, 
. Muhammed b. • Ali el-Muharrir-i Aksara yi, Mustafli b. Sunnullah, Muhammed N~if, 

Murad el-Manastıri, Mahmud b. Haci-yi Cehreıni, Muzaffer 'Ali-yi Şirvaru, 'Alau'd-din 
Maiısur-i Şirazi, 'Abdullah-i Hemedfuıi ve Muhammed b. • Ali. · · · 

48 K~ber ··Alt-yi Kehii.ri, 'Osİnan b. Ahmed b.' Ebi Bekr Ya'rif BihaHlye, Derviş. Mu
hammed • Ali, Silih b. 'Osman el-Üsküdari ve Ahmed b. el-Huseyn b. Sagnak el-Herevi. 

49 Örnek olarak, Hasan-i Yezdi'nin Ciimi'u't-teviirih isimli eserinin sadece iki nüsha5ı 
bilinmektedir. Bkz. Süleymaniye ktb., Fatih, nr. 4307 ' (hicri 880 tarihli); Tahran, 
Kitabhan·e-yi Milli-yi.İian, nr. F. 1330 (hicri 859 tarihli). Yirmi bir yıllık zaman farkına 
rağmen her iki nüshanın da müstensihi aynıdır: 'Abdullah Katib-i İsfahani. 
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VI. İstinsah Yerlerine Göre Yaznialar: Yazmaların ·istinsah 
edildikleri yerlere göre tasnif edilebilmesi, pek çok yazmanın üzerinde istinsah 
yeri (kutibe) kaydı bulunmamasından dolayı oldukça zor bir iştir. Bazı istinsah 
kayıtlannın yanısıra, müstensihlerin taşıdıklan nisbeler de, az da olsa bize bu 
konuda bir fikir verebilmektedir.So. İstanbul kütüphanelerinde bulunan ve 
istinsah yeri tespit edilebilen toplam ı20 Farsça tarih yazması, istinsah yerleri 
esas alınatak incelendiğinde, üç ana coğrafi kısma ayrılabilir: A. Anadolu ve 
Rumeli şehirleri gibi Osmanlı kültürünün ağırlıklı bulunduğU ye~leşim merkez
lerinde istins~ edilen yazı:iıalar; B. İran, Afganistan ve Mavera~u'n-nehr gibi 
İran kültür muhitinde. istl:nsah ed4en y~alar; C. }.3ağdad, Mekke, Dimaşk, 
Curhurn ve Basra gibi Alap kültür muhitiride istinsah edilen yazmalar. 

A. İstanbul .16: Bur~a 2, Van ı, TaşköprÜ ı, Kastam~n'\1 ı, Manastır 3, 
Vardar ı, Üsküp ı, Haleb -ı, Sincan ı, Selçuk ı, Hisar 2, Edirne ı, Aksaray 2, 
Ahlat ı, Kayseri ı, Karacadağ 1. 

B. Şiraz ıı, Tebriz 7, Herat 5, Yezd 3, İsfahan 3, Buhara J, Şirvan 3, 
Kirman 2, Sağnak 2, Yemin ı, Karşı, Hanef ı, Tester ı, Alan ı, Nahcevan ı, 
MeŞhed ı, Kazerftn ı, Ham ı,'EberkOh ı, Haierşah · ı, Belh ·r.~Semerkand ı, 
Kaşan ı, NişabOr ı, İsfızar ı: ·Mecd ı, Kirmanşah ı, Fars ı .,,.Hakaniyye .ı;, 
Peyker ı, Lar ı, Luristan (Feyl)" ı, Riıriaı ı,. Kazvin ı, Dizffiı ı·; HançOr ı, 
Ahsiket ı, Giİan ı, Tahran ı, Hemedan ı; Hindistan ı. · · 
. . . . .. . .·. . . - . . . . #~: ... ; . . . t 2 ·.:' ~ '1 ; 

·. . , .Ç. B.ağd?d 5, Me)dce 2, Medi:Qe 2, Dimaşk ı, Curhu~ ı iV.~ Basra 1. , .. 
• • • • • • • • • 1 .:.. • • ·.-: ... _ • • " t, .• J 

· .. İlk gruba giren şehirler içeris.inde ı6 .yazmanın istinsah edildiği İstanbul 
önemlidir. Taşköprü, Manastır,, Vardar ve Üsküp gibi Rumeli .şehirleri . ise, 
kültür faaliyetlerinin yanısıra, küçük de olsa Farsça tarih kitabı okumaya 
meraklı bir -entelektüel birikimi ve Farsça eser istinsah edebilen müstensihlerin 
varlığını göstermektedir. 

. İkinci gruba daJıil yazmalann İran, Afganis.~an, .Hindis~ v~.M~yeça'u'·n
nehr'deki önemli ilmi· ve kÜ.ltürel'merkezleide istinsah edildiği dikkat çekmek
tedir~!•frfuı şehlrleri içerisinde Şirlı ı i, Tebİii 7've İsfahan v~_:Yez~ de 3, er 
yazma ile başta gelmektemr.' İran dİşın~an ise,· Hem~ 5, ~uhaı:~~ ve·Ş~an ise 

50 Bununla birlikte, .belirtmek ,gereki.r ki, müstensihlerin bUtUn ö~ilrİerini nisbesini 
taşıdıklan şehirde geçirip geçirmedik.leri, başka bir ifade ile yazmayı doğduklan şehirde 
istinsah edip etmedikleri başlı başına bir mesel edir. . . . ·' 
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3'er yazma eser ile İstanbul kütüphanelerine yazma eser veren önemli kültür 
muhitlerinin başında gelmektedir. Bu durum aynı zamanda Şiraz, Tebriz, 
Herat, J3ağdad, İsfahan, Yezd ve Şirvan gibi şehirlerdeki kültür faaliyetlerini 
göstermesi açısından da önemlidir. · -

Y azmalar istinsah yerlerine göre, yüzde olarak değerlendirildiğinde, istin
sah yerleri hakkında bir dereceye kadar fıkir sahibi olabildiğimiz toplam 120 
yazmadan; 71 'i (%60) İran (İran, Mganistan, Mavera'u'n-nehr ve-Hindistan), 
37'si (%31) Osmanlı (Anadolu ve Rumeli) ve 12'si (%9) iseAr~p (Irak, Suriye 
ve Arabistan) kültür muhitinde istinsah edilmiştir (Bkz. Tablo V, VI, Vll). 
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Tablo V-VI-Vll: Yazmalann istlnsah yerleri 
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· · ı 
IJUoub V...taio< C6;.o YamıoAcltUtri - ( 

VII. Kütüphanele're Dağılımına Qöre Yazmalar: İstanbul 
kütüphanelerindeıd Farsça tarih yazmalan, mens~p olduklan kütüphane ve 
koleksiyonlara göre tasnif edildiğinde de ilginç sonuçlarla karşılaşmak 
mümkündür: Buna göre, toplam 687 yazroadan, en çok Farsça tarih kitabına 
sahip olan kütüphane 106 nüsha ile Ayasofya'dır. Bunu 71 nüsha ile İstanbul 
Üniversitesi, 70 nüsha ile Nuruosmaniye, 48 nüsha ile Esat Efendi ve 46 ntisha 
ile Fatih kütüphanesi takip etmektedir. Revan Köşkti 36, Topkapı Sarayı 
Müzesi Kütüphanesi 36 (Hazine 29, Emanet 5, Yeni Giren 1), Lala İsmail 
Efendi 22, H:alis Efendi 20, Rıza Paşa 17, ID. Ahmed 15, Hekimoğlu Ali Paşa 
15, Yıldız Köşkü 13,. Beyazıt Umumi 18, Ali Emirl Efendi 12, Selim Ağa ll, 
Atıf Efendi 10, Daroad İbrahim Paşa 1 O, Veliyüddin Efendi 9, Mustafa Efendi 
9, Türk ve İslam Eserleri Müzesi 9, Yeni Cami 8, Ragıp Paşa 7, Hamidiye 7, 
Köprtilü 7, MahmOd Efendi?, Şehid Ali Paşa 5, Lal~li 5, Feyzullah Efendi 4, 
Vehbi Efendi 4 ve Bağdad Köş~ 4 nüsha yazmaya ·s$iptir. Bundan sonraki 
14 küttiphanede bulunan toplam 26 Farsça tanli ·-yazmasının sayısı ise 
kütüphane başına 2 ve 2'nin altındadır (Bkz. Tablo Vlll). 



İSTANBUL KÜTÜPHANELERİNDE BULUNAN FARSÇA TARİH YAZMALARI 163 

TABLO VIIT: Yazmaların İstanbul Kütüphanelerine göre 

da~ılımı 

*** 
Sonuç olarak, bütün bu tahlil ve değerlendirmeler, İstanbul kütüphanele

rinde bulunan on binlerce yazma üzerinden sadece 687 cilt Farsça tarih yazması 
esas alınarak hazırlanmıştır. Yazmaların tahlil ve değerlendirmesin~en çıkan 
genel neticeler, XV-XVII. yüzyıllarda Osmanlı-İran kültür ilişkilerini aydın
latınaya katkı sağlayıcı mahiyettedir. Benzer çalışmalann Arapça, Farsça ve 
Türkçe gibi muhtelif dillerde kaleme alınan coğrafya, edebiyat, tıp, astronomi 
ve matematik gibi farklı ilimlere ait yazmalar üzerine yapılması, kuşkusuz 
ileride Osmanlı toplumunun entelektüel boyutunu anlama yönünde daha genel 
yorum ve değerlendirmelere ulaşılabilmesi için yeni imkaruar yaratacaktır. 


