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T ANCALK İBN BATTÜTA
ve

SEYAf"JATNAMESİ

I) Seyyaha Dair
Ortaçağın en büyük seyyahı ve Rthletü ıbn Battitta diye bilinen seyahatnamenin sahibi. Uzun adı; EbG Abdullah Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. İbrahim Levatı Tand.

17 Recep 703/25 Şubat 1304'te Fas'ın Tanca şehrinde doğ
du; 770/1368'de Tamesna-Merrakeş kadısı iken vefat etti. Ailesi, Berberı asıllı Levate kabilesinden olup Berka'dan Tanca'ya
göçenlerdendir. Edebiyat, fıkıh gibi dönemin popüler ilimIerinde sivrilmediği için sadece üç çağdaşı ondan bahseder. Ancak
seyahatnamesi sayesinde dünya tarihinin en çok tanınan gezginlerinden olmuştur.

a) İbn BattCıta'ya Temas Eden Tarihf Kaynaklar
Kendi çağdaşları arasında sadece Lisanüddın İbnü'I-Hat1b,ı
İbn HacerZ ve İbn HaldGn 3 ondan bahseder. Abdülhayy Hasenı4 ve Makkarı des Rthle'den alıntılarda bulunan tarihçi lerdendir. Fas'ta, Sa'dller döneminde Osmanlı başşehrine sefir olarak
(1589-159,1) gönderilen TemgrGt16 eserinde bazı doğu şehirleri
ni anlatırken İbn BattGta'ya atıfta bulunmuş, ünlü sözlükçü Zebıdı, ansiklopeoik sözlüğü Tacü'I-Arus'da 7 seyyahımızı tanıtır-
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ken "Tı" harfinin Battilta şeklinde şeddeli okunması gerektiği
ni bildirmiş ve Beylilnl'nin çıkardığı muhtasara değinmiştir.
Muhammed b. Fethullah b. Mahmud Beylilnı (ö: 1085/1674),
gerek Avrupa'da gerekse İslam dünyasında Rıhle'nin tanınma
sında önemli bir duraktır; onun sunduğu Münteka, yani özetin
Doğu kütüphanelerinde çeşitli nüshalarına ulaşılmış,S Avrupa'da ilkİbn Battilta çevirilerine de onun özetiyle başlanmıştır. 9
Dolayısıyla Defremery-Sanguinetti neşrinden önce Rıhle'nin
Doğu İslam aleminde hiç bilinmediğini savunmak abartılı bir
iddiadır.

Fotokopisi Faslı diplomasi tarihi uzmanı A. Tazı tarafından
neşredilen bir mektubundan da anlaşıldığı üzere ıo meşhur biyografi uzmanı edebiyatçı İbnü'l-Hatib aslında İbn Battilta'yı
çok iyi tanımaktadır; ancak ya onu ciddiye almadığından yahut
kıskanç davrandığından dolayı ünlü eseri İhata'da ona pek yer
ayırmamış, birkaç cümlecik malilmatı da hocası Ebu'l-Berekat
Bilfikı'den naklederek vermiştir. 11 İbn Hacer Askalanı de İha
ta'yı kaynak göstererek bir-iki cümleyle geçiştirmi ş 12 İbn Haldun ise gerçekleşmesi imkansız görülen olayları hemen inkar etmenin yanlışlığı konusunda Vezir İbn Vudrar Haşeml'nin uyarı
sını naklederken İbn Battilta'dan bahsetmiştir. 13
Bu kaynaklardaki kısa değinilerden anlaşılacağı üzere İbn
Battilta, dinı ilimIerde biraz ilerlemiş lakin herhangi bir alanda
derinleşememiş bir genç olarak başlar seyahatlerine. Yıllar sonra Merinı hükümdarı Ebil İnan Faris döneminde (749-759/13481354) yurduna döndüğünde gezdiği uzak ülkelerden, gördüğü
garip olaylardan bahsedince sözleri alayla karşılanmış ve pek
çok şeyi uydurduğu sanılmıştır. Örneğin Ebu'l-Berekat Bilfikı,
Gırnata'da görüştüğü gezginin her şeyi çok abarttığını savunmuştur. Kuşkusuz; bilge siyasetçi Vezir İbn Vudrar olmasaydı
İbn Haldun da alaycılar kervanına katılacaktı. Seyyahın yola çı
karken derin bir kültüre sahip olmadığı savunulsa bile, gerek seyahat esnasında aldığı icazetler ve her sahada öğrendiği yeni bilgiler; gerekse önceki yazarların anlattıklarını güncelleştirme çabası bize şunu göstermektedir ki; yurduna döndüğünde artık
deneyimli bir bilgin ve seçkin bir danışman olarak Merinı sultanının meclisinde yerini almıştır. Elimize ulaşamasa da İbn Silde
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bize İbn Battuta'nın e!- Vasıtfi Ahbiiri Men Halle Timenttt başlığıy
la ikinci bir kitabı olduğunu bildirmektedir. 14
--c,"-_C

•

-...

b) İbn BattClta'yı Tanımak İsteyenler İçin
Ana Kaynak: Rthle
Literatürde Rthletü ıbn Battiita diye bilinen Tuhjetü'n-Nuzzar fi Garaibi'I-Emsar ve Acaibi'I-Esjar başlıklı muazzam seyahatname, İbn Battuta'nın ne kadar zengin tecrübelerle yurduna
döndüğünü gösterir. Türklerin, Moğolların, Maldivlilerin hükümdarlarıyla karşılaşmış; Arapça bilmesi ve derviş gibi giyinmesi sebebiyle birçok ülkede kadılık makamına getirilmiştir.
Herhalde Farsçayı iyi bildiği, Türkçeden de epey anladı ğı için
z<!man zaman diplomatik vazifelerde bulunması da istenmiştir.
Anca'li -İbn Battuta'yı halk ve ulema nezdinde sempatik kılan
özellik; Lisanüddın İbnü'l-Hatlb'in de belirttiği gibi daima dervişçe giyinmesi; derviş gibi davranmasıdıf. 1S
c) Tasavvuff Eğilimin Seyahate Katkısı
Suf1lere ve zahitlere duyduğu yakınlık, bazen onların sözlerini ezberlemesine de yol açmışt~ Rıhle bu yönüyle o çağın tasavvuf haritasıdır. Bir yandan, son derece sıradan betimlerneler
yaparken, öbür yandan olağanüstü sınıfına girecek olayları yadırgamamakta, güvendiği birinden gelen haberi asla reddetmemekte; zaman zaman bazı sözlere inanmadığını belirtse de akı
lüstü nitelikteki hikayelere çok da itiraz etmemektedir. Seyahatname boyunca görüleceği gibi, bazen savaşlara katılmakta,
bazen de kendini dünya nimetlerinden ırak tutarak uzun süren
yalnızlık tecrübeleri yaşamaktadır.
Benliğinde hissettiği ruhı tembellikten kurtulmak için tüm
malını elden çıkarıp Şeyh Kemaleddın Abdullah Garı'nin tekkesine girmiş; ama kendi ifadesiyle hayat onu tekrar maceraların kucağına atmıştır.

cL) Başlıca Hevesi: İnsanları, İnançları ve Gelenekleri
Tanımak

0, O;taçağ'daki Müslüman seyyahların en büyüğüdür; bir
kısım şarkiyatçmın da itiraf ettiği gibi eskiden Ortaçağ'ın en bü-
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yük seyyahı kabul edilen Marko Polo'nun bir numaralı rakibidir; hatta Kraçkovsky'nin ifadesiyle Marko Polo'dan çok daha
geniş bir alanı geznıesi ve üç kıtada en önemli kültür merkezlerine ulaşması münasebetiyle onu geride bırakmıştır. 16 Kaldı ki
İbn Battlita gezdiği birçok ülkede toplumsal yaşama karışmış,
evlilikler yapmış ve anılarını hiçbir kuşkuya yer bırakmadan güvenilir bi'rine yazdırmıştır. Oysa Marko Polo uzmanları iyi bilirler ki Rustiçello bir dinleyici-yazıcı olarak sayfalar dolusu hayaıı hikaye katmıştır Marko Polo'nun anılarına. 17 İbn Battlita'nın
tüm gezileri hesap edildiğinde karşımıza 73.000 (73 bin) mil gibi dudak uçuklatan bir mesafe çıkar. 18
Ayrıntıları asla ihmal etmeyen İbn Battlita, eserinde en fazla
insan ögesine yer verir. Devlet adamlarından sufilere, İbn Köyük
gibi uluslararası ticaret yapan Türk asıllı namlı tacirlerden hukuk
bilginlerine dek binlerce farklı kişiden bahsetmesi ve bu isimlerin büyük bir kısmının, o dönemdeki tarih ve biyografi kitapların
da aynen yer alması insanı hayrete düşürmektedir. Çeşitli milletlerin giyim kuşamı, adetleri ve inançları konusunda detaylara inmesi, bazı araştırmacılar tarafından ilk antropologlardan sayılma
sına,19 bazıları nezdinde ise etnolog gibi görülmesine yol açmış
tır. ZO İbn Battlita, gezdiği ülkelerin coğrafyası ve ekonomisi hakkında da ayrıntılı bilgiler verir. Fakat dönemin klasik coğrafya
ekollerinden herhangi birine mensup olmadığı için mesafeleri
ayrıntılı bir şekilde belirtmemiş, sadece kaç gün tuttuğunu anlatmıştır. Onun incelediği ana unsur insan olduğu için pek çok şeh
ri "binaları sağlam, mescidi küçük... " yahut "köhne bir kapısı var,
kalenin iç kısmı boş ... " tarzında klişe cümlelerle geçiştirmiştir.

II) Seyahatinin Anahatları
Seyahatnameden öğrendiğimize göre Mağrip sultanı Ebli
Said Merini döneminde 2 Recep 725/14 Haziran 1325'te Tanca'dan hac niyetiyle yola çıktığında henüz 22 yaşındadır. Kuzey
Afrika sahillerini takip ederek İskenderiye'ye varır. Burada
Şeyh Burhiineddin'in telkiniyle ruhunda Hint, Sint ve Çin gibi
Doğu memleketlerini görme hevesi uyanır. İskenderiye'den
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Kahire'ye, oradan daha da güneye yönelip Yukarı Mısır diye bilinen Said bölgesine giden İbn Battfita, Şeyh Şazili'nin Humeysera'daki kabri münasebetiyle~ onun Hizbü'/-Bahr virdini tam
metin olarak yerg.
Said' den Kızıldeniz kıyısındaki i yzab [=Ayzab 1 limanına
geçen seyyah, deniz yoluyla Cidde'ye varmayı planlamış iken
bölgedeki siyasi karışıklıklardan ötürü Kahire'ye döner. Burada
dikkat çeken birinci nokta, Ayzab limanının uluslararası statüsü
ve o dönem için şimdiki Süveyş Kanalı gibi işlev görmesidir. W.
Heyd da Yakındoğu'da Ticaret adlı eserinde Ayzab'ı o çağın uluslararası bir ticaret limanı olarak ayrıntılı bir şekilde inceler. İkin
ci nokta, seyyahın Mısır memlfiklerinden bahsederken doğru
dan "Etdk" (= Türkler) kelimesini kullanması ve ileride görüleceği üzere Memlfik egemenlik alanını da aynı Anadolu gibi
"Türk ülkesi" tabiriyle anmasıdır. O dönemin ünlülerinden İbn
Haldfin da tarih kitabında Mısır Memlfik Devleti için "Devletü't-Türk" ifadesini kullanmıştır.
Kahire'de fazla kalmayan seyyah, 15 Şaban 726/18 Temmuz
1326'da Biladu'ş-Şam'a; bugünkü adlandırmayla Lübnan ve Suriye taraflarına doğru yola koyulur. Kudüs, Aclfin, Akka, Sfir,
Sayda, Taberiye ve Antakya gibi şehirleri zigzaglar çizerek dolaşan seyyahın; bu civarla ilgili bilgilerinin bir kısmını daha eski
bir seyyah olan Abderi'den aldığı ileri sürülmüştür. Kuşkusuz
yolun bu denli dolambaçlı işlenmesi ve Abderi'nin güzergahıy
la benzerlik arzetmesi Amikam Elad 'ın bu tezinin yabana atılır
cinsten olmadığını gösteriyor; ancak seyyahın kendisi zaman zaman İbn Cübeyr ve Bekri gibi kaynaklardan faydalandığını belirtmiş, gerektiğinde bu tip eski yazarların verdiği bilgileri kendi dönemiyle kıyaslamıştır. Dolayısıyla ona kopyacılık suçlaması yöneltmek haksızlıktır.
9 Ramazan 726/10 Ağustos 1326'da Dımaşk'a varan seyyah,
Ramazan'ı burada geçirir; başta Şihabeddin İbnü'ş-Şıhna olmak
üzere aralarında iki kadın muhaddisin (=Peygamber sözlerini
araştıran ve derleyen bilginin) de bulunduğu 14 alimden "icazet" alır.~Memlfik sultanı Nasır'ın, siyasi düşmanı Kara Sunkur
için özel ölüm timleri göndermesi, seyyahın Filistin-Dımaşk
yolculuğ~yla- ilgili verdiği enteresan ayrıntılardandır. Bugünkü
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Banyas ile Lazkıye arasındaki Cebele şehrinde yuvalanan bu
timler "İsmailI Fedaileri" namıyla tanınmakta; maaşiarını Nasır'dan almaktadırlar. Rıhle'den öğrendiğimiz kadarıyla bunlar
profesyonel yokedicilerdir; seyahatin bu kısımları savaş tarihi ve
gerilla taktikleri konusunda da iyi bir kaynaktır. Gerçi kütüphanelerimizde atıcıIık, cengaverlik ve meydan harbi konularında
epey yazma eser vardır; ama seyyahın gerek Kara Sunkur'la ilgili, gerekse Fars atabeklerinden Eb<u İshak Şah Yincu ve Muzafferiye Devleti'nin kurucusu Mir Muzaffer'in verdiği vur-kaç
taktikleri üstüne bilgiler gerçekten dikat çekicidir.
Ağustos 1326'da Şam'dan hareket eden kafileyle Hicaz'a
gelir ve ilk haccını yapar. 20 Zilhicce 736/19 Kasım 1326'da
Mekke'den çıkarak lrak'a yönelen seyyah Kadisiye, Necef,
Bağdat, Basra, Übülle, Abadan, Tüster yoluyla İsfahan'a varır.
Şeyh Kutbeddın'den "tasavvuf tacı" alarak Şiraz'a yönelir. Şi
raz'da Şeyh Mecdüddın İsmail'in İlhanIı sultanı Muhammed
Hudabende'yi (=Olcaytu Han) etkilernesi ve Şülik'ten Sünnı
lik'e geçmesine vesile olması ile ilgili anekdotlar İran tarihi bakımından önemlidir. Bu şehirden Kazerun'a, oradan KUfe ve
Kerbela'ya yönelen seyyah, Irakayn sultanı İlhanIı Ebu Saıd
Bahadur Han'ın sıcak ilgisi ve ikramıyla mest olur. Bu arada İI
hanIı Moğollarının resmı tt<şkilatlarını öğrenme gayesiyle Tebriz'e kadar varır ve geri döner. İlgili bölüm, Emir Çoban'ın siyası ihtirasıarı uğruna girdiği macera, daha sonra Çobanoğlu'yla
ilgili gelişmeler; dönemin üç süper gücü olan Altın Ordu, İlhaİı
iı ve Memluk devletleri arasında cereyan eden diplomatik iliş
kiler, karşı devlete sığınma talebinde bulunan asilerin akıbeti;
Ebu Saıd'in ardından İlhanIı İmparatorluğu'nun Celayirli Büyük Hasan, Tatar Noyan İbrahim b. Sutay, Çobanoğlu Timurtaş'ın varisi Alaeddın Ertena, Emir Togay Timur, Emir Hüseyin b. Gıyaseddın Kurt, Emir Muzaffer, Emir Kutbeddın Tehemten, Emir Ebu İshak ve Luristan Hakimi Afrasiyab Atabek
arasında paylaşılması ile ilgili çok kıymetli bilgiler içermektedir. Bağdat'tan Kuzey Irak'a varan seyyah, Samerra ve Tikrit'ten geçerek Cezıre-i İbn Ömer (=Cizre), Nusaybin, Sincar
ve Mardin'i gezer. Artukoğullarından Gazi Melik Salih b. Kara
Arslan'dan övgüyle bahseden seyyah, sultanın Mardin'de med-
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rese, zaviye ve aşhaneler açtırarak halkını memnun ettiğini bildirir. Tekrar Bağdat'a gelen İbn Battuta, 727-730/1327-1330
arasında Arap şeh_iı;lerinde kal!liış ve bu esnada üç kez hacca
gitmiştir. 728L1328 yılında hacda meydana gelen kargaşa ve
Memluk ordusunun müdahalesi de bu bölümün önemli olaylarındandır.

730/1330 yılında Cidde'den Kızıldeniz'e açılan seyyah, fır
bir yolculuktan sonra Yemen'in Zebid şehrine ulaşır. Cible, Taizz, San'a ve Aden şehirlerini dolaşarak Yemen hükümdarı Türkmen soylu Nureddin Ali b. Davud Resull ile görüşür ve
Aden limanından hareket ederek bugün Swahili olarak bilinen
Doğu Afrika sahillerini kapsayan gezilerine başlar. Evvela Zeyla' ve Mogadişu'ya (=Somali), sonra Monbassa (=Kenya) ve Kulva (= Tanzanya) limanlarına uzanan seyyah, deniz yoluyla Yemen'e; Zarar limanına gelir ve bugünkü Um man sınırları içinde
kalan Nezva'ya geçerek Sultan Ebu Muhammed b. Nebhan'la
görüşür. Bu bölümde verilen malumata bakılırsa Kalhat gibi
Hint okyanusuna bakan Yemen ve Umman şehirleri ticarette
çok ileri bir seviyededirler; halkın temel meşguliyeti, uluslararası deniz ticaretidir. Doğu Afrika sahilindeki Kulva şehrinin muazzam bir ticarı canlılığa sahip olduğunu, evlerinin çoğunun ahşaptan yapıldığını belirten seyyah, Mogadişu şehrinin hayvancı
lık ve okyanus ötesi ülkelerle ticaret açısından çok etkin olduğunu belirtir. Umman'dan ayrılan seyyah, Hürmüz limanı na geçerek Kevristan (=Guristan), Siraf gibi Fars Körfezi'nin İran kı
yısındaki bölgelerini gezer ve tekrar Arabistan'a döner; 732/1332
yılında dördüncü haccını yapar. Bu bölümde, Hürmüz sultanı
Kutbeddin Tehemten b. Turan Şah ile ilgili haberler önemlidir.
Onun yeğeni ile arasındaki çekişme ayrıntılı bir şekilde anlatılır
bu bölümde.
Mekke'den çıkarak Hindistan'a niyetlenip Cidde limanına
yollanan seyyah, Kızıldeniz'in fırtınalarında ölümle burun buruna gelince Ayzab yakınlarındaki Re'süddevair burnunda karaya
çıkar ve Nil boyunca ilerleyerek Kahire'ye varır; oradan Gazze'ye giderek Beyt-i Makdis, Remle ve Akka yoluyla Lazkı
ye'ye ul;şır, nihayet bir Ceneviz gemisine atlayıp kendi söyleyişiyle "Türkiye"ye açılır. Alanya'da karaya çıkan seyyah
tınalı
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732/1332'de Anadolu'yu gezmeye başlar. Antalya, İsparta, Akşe
hir, Denizli, Tavas, Muğla, Mılas ve Barçın'a uzandıktan sonra
Konya-Erzurum seyahatini yapar. Barçın'dan sonra Konya'ya
uzanması, oradan da Sivas, Erzurum, Erzincan gibi yerleri gezdikten sonra Birgi'ye gelmesi Paul Wittek gibi bazı araştırmacı
larda hayret uyandırmış, "herhalde bu güzergahta hiç dolaşma
dığı; hatta sadece işittiklerini anlattığı" tarzında bir yorum yapıl
mıştır. Ancak bu karışıklık yani Erzurum' dan ansızın tekrar en
Batı 'ya; Birgi'ye uzanması, anılan bölgelerde seyahat etmediği
şeklinde yorumlanamaz; belki de Katip İbn Cüzeyy'in kitabı
düzenleyiş tarzından ileri gelen bir hatadır bu.
Aksaray, Niğde gibi Ertena'ya bağlı alanları gezen seyyah,
Kayseri'de Ertena'nın hanımıyla karşılaşmıştır. Sivas'tan Kayseri'ye bu geniş bölgede Alaeddın Ertena, İlhanlı hükümdarının
vekili olarak hareket etmektedir. Konya'dan geçerken Mevlana
Celaleddın ROml'den "Şair Şeyh" sıfatıyla bahseder. Birgi'den
çıkarak Ayasluk, İzmir, Manisa, Bursa, İznik güzergahını takip
eden seyyah, Umur Bey'in Haçlılarla yaptığı savaştan bahsetmiş; Osmanlıların komşu beylikler arasındaki saygın konumunu
anlatmıştır. Daha sonra Mekece, Geyve, Sakarya, Göynük, Bolu, Kastamonu yoluyla Sinop'a varan İbn BattOta; Anadolu'nun
siyası vaziyeti, ticarı kapasitesi, Ahılık müessesesi ve Hanefilik 'in yaygın ve egemen mezhep oluşuna dair ayrıntılı bilgi sunmuştur. Sinop'tan denize açılarak Kırım'ın Kerç limanına çık
mış, "Deşt-i Kıpçak" tabir edilen bölgeden geçerek Sultan Uzbek'le görüşmüş, bir zamanlar bugünkü Kazan civarına kurulu
eski Bulgar şehrine varmış, Sibirya anlamındaki Ardu'z-Zulmet'e (=Karanlıklar ülkesi) ulaşamadığını belirterek orası hakkında kısaca bilgi vermekle yetinmiştir. İbn BattOta'nın Bulgar
şehri ve Ardu'z-Zulmet hakkında söyledikleri Janicsek gibi bazı araştırmacılar tarafından "bir kısmı uydurma, bir kısmı çalma"
diye nitelendirilmiş ise de sonraki araştırmalarda da görüleceği
üzere; gerek "sessiz ticaret" adı verilen sistemin dünyanın baş
ka bölgelerinde farklı zamanlarda cereyan ettiğinin saptanması,
gerekse seyyahın "Karanlıklar ülkesi"ne gitmediğini; fakat gidenlerden duyduğu şeyleri aktardığını açıkça belirtmesi, ona
yöneltilen suçlamaların yersiz olduğunu göstermiştir.
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10 Şevval'de Bizans imparatorunun kızı ve Sultan Uzbek'in
üçüncü hatunu olan Beylun'un kafilesinde Ukek, Sudak, Baba
Saltuk (=Dobruca) yoluyla Kostantiniye yani İstanbul'a gelen
seyyah, imparatoruii iSinıni herhalde unutmuş olacak ki, klişe
bir ad vererek'"''T-ekfur b. Circis"le görüştüğünü belirtir. Gerek
imparatorun ismi, gerekse güzergahtaki kapalılık sebebiyle ilk
araştırmalarda Kostantiniye seyahatinin uydurma olduğu ileri
sürüldüyse de sonraki araştırmalarda İstanbul 'la ilgili bilgilerin
büyük bir kısmının doğru olduğu belirtilmiştir. İstanbul'dan
tekrar Deşt-i Kıpçak'a dönen seyyah, Uzbek Han'ın ülkesini
Çin'e bağlayan ticaret yolu üzerinden hareket ederek Ural nehriüin Hazar'a kavuştuğu yerde Saraycuk şehrine varır ve kırk
gün süren bir seyahatin ardından "Türklerin en güzel şehri" diye nitdendirdiği Harizm'e ulaşır. Burada Emir Kutlu Demür ile
görüşen Vf" eşi Turabek Hatun'dan hediyeler alan seyyah, Ceyhun'un kuzeydvğusundan geçerek Kat, Vabkent, Nahşeb yoluyla Semerkand'a ulaşır. Bu seyahati esnasında çağatay Hanlı
ğı'nın başında bulunan ve Maveraünnehr hakimi olarak bilinen
Tarmaşirin'le görüşür. Tarmaşirin'in diğer Moğol asilzadeleri
karşısındaki durumu, Yasak'ı uygulamayışından ötürü cezalandırılmak istenmesi ve misafiriyle Türkçe konuşması gibi konular ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir.
Sonra Horasan'ın en büyük şehri olan Herat ve Cam'a uğra
yan seyyah, TGs, Serahs, Bistam şehirlerini dolaşıp Doğu'ya dönerek Hindukuş dağlarına uzanır; oradan Gazne-Kabil yoluyla 1
Muharrem 734/12 Kasım 1333'te İndus vadisine gelir. Buradan
Delhi Türk Sultanlığı'na giren seyyah 734 Safer/1334 Temmuzuna kadar Delhi'de kalır. Bu bölümde Delhi Sultanlığı'nın iyi
işleyen istihbarat servisine, "acele posta servisi" gibi fonksiyonu
olan "vulak" sistemine, Horasan asıllı Müslüman misafirlerin
sultan nezdinde kavuştuğu itibara değinir. Hindistan'da yedi
yıldan fazla kadılık hizmetinde bulunan seyyah, sultanlığın siyası, tarihı, malı vaziyeti, Hint devletçikIeri ve diğer Türk asıllı
memlı1kler tarafından kurulan emirliklerle girdiği mücadeleleri
etraflıca anlatır. Daha sonra Delhi'den güneye uzanan seyyah;
Dehfattan"gibi güneybatı sahil şehirlerinden geçerek Kalikut'a
varmıştır. Aslında sultan ona Çin'e sefir olarak gitme vazifesi
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vermiştir

ama seyyahımız hem savaşlardan, fırtınalardan ve gezme tutkusundan başını kaldırarnamaktadır; hem de dengesiz
sultanın yanına dönmeye pek niyeti yoktur.
Malabar sahillerindeki Müslümanların ticari ilişkilerinin
son derece canlı olduğunu belirten seyyah, buradan Maldivler'e
açılır. Maldiv halkının dindar ve halim-selim insanlar oldukları
m, ancak kadınların gereğince örtünmediklerini, bu ülkede birkaç zengin kadınla evlendiğini belirten seyyah; adetler ve ticarı
teamüllere ilişkin ilginç bilgiler verir. Maldiv'de birbuçuk sene
kalan seyyah gemiye atlayarak Seylan'ın Puttalem şehrine gelmiş, Serendib dağına çıkarak Hz. Adem'e ait olduğu söylenen
ayak izini görmüştür ki gerek Hint dinlerinden olan grupların,
gerekse semavi dinlerden olan ziyaretçilerin kutsal saydığı böyle bir ziyaretgahın çıkış ve iniş yollarındaki manzara, dinler tarihi bakımından çok önemlidir.
Buradan ayrılıp Bangladeş kıyılarına geçen seyyah, Bengal
sultanı Mübarek Şah ile görüşemediyse de ülkenin tarihi ve
komşu bölgelerle münasebeti hakkında bilgi vermeyi ihmal etmez. Daha sonra Berehnekar ülkesine geldiğini, bura halkımn
erkeklerinin köpek ağızlı olduğunu, başka toplumlarda bulunmayan garip adetlerin bu grupta bulunduğunu anlatan seyyah,
bazı araştırmacılar tarafından uyduruculukla suçlanmış ama sonraki çalışmalarda bu ülkenin Andaman olabileceği söylenmiştir.
Buradan Cava'ya, oradan da Sumatra'ya geçen seyyah, Malakka
boğazında tur atar~k Kakula (=Malezya; Kuala Terenganu) limanına gelir. Tekrar açılarak bir aydan fazla bir süre boyunca denizde mahsur kalır; nihayet bazılarınca efsane sayılan Tavalisi ülkesine varır. Tavalisi'nin neresi olduğu konusunda Rıhle şarihleri
arasında ihtilaf vardır. Yamamoto, buramn Borneo'daki Şampa
kıyıları olduğunu savunmuş, bazıları Kamboçya, bazıları da
Tongking olduğunu savunmuştur. Ancak ilginç olan nokta, Tavalisi ülkesinin bir prenses tarafından yönetilmesi ve bu kadının
Türkçe konuşmasıdır. Olay, -gerçek olmadığım varsaysak bileİbn Battlita gibi gezgin bir Arabın kafasındaki "Türk" ve "Türk
Hatunu" imajını yansıtması bakımından önemlidir.
Buradan Çin 'e açılan seyyah, 17 gün sonra Zhangzhou limanına varır ve resmi görevli olmak münasebetiyle el üstünde tu-
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tularak Hanbalık'a (=Pekin) götürüıür. İbn Battuta'nın verdiği
bilgilere göre Çin'de hakim olan Moğol hanedanı, Müslüman
tacirlere iyi davranmaktadır. Kağıt paradan ve Çin bürokrasisinden bahseden seyYah, emeklilerle ilgili uygulamaları anlatırken
hayretini gızlemeffiiştir. Çinlilerin resim yapma ve seramik işin
de usta olduğunu belirten seyyah, ipeğin iç pazarda pek matah
olmadığını, sadece ihracat malı olarak değer kazandığını anlatır.
Ancak o dönemdeki Moğol kökenli Yuan hanının Kurtay adını
taşımaması gibi ayrıntılar, İbn Battuta'nın Çin gezisinin yakıştır
ma olduğu tarzında itiraz ve suçlamalara kapı aralamış ise de
Çin'deki ticarı etkinlikler, kağıt para, Müslümanların bu ülkeyle olan münasebetleri gibi konularda verdiği diğer bilgiler, baş
ka kaynaklarca da doğrulanmıştır.
Çin'den ayrılıp Sumatra'ya, oradan Cava'ya geçen seyyah;
Malabar kıyılarına yönelir ve bir daha Delhi'ye uğramaz. Herhalde Hint sultanından çekinmiştir. Sonra Fars Körfezi'ne giren
seyyah, Bağdat ve Suriye yoluyla Mısır'a varır ve beşinci haccı
nı yerine getirir. Mekke'den tekrar Mısır'a geçen seyyah, İsken
deriye'den denize açılmış, 750 yılının Safer ayı/1349 Nisan ve
Mayıs aylarında Tunus'a varmış, oradan bir Katalan gemisine atlayarak Sardunya adasının büyük limanı na (=Cagliari) gelmiştir.
Sardunya'dan apar topar Cezayir'e açılarak Tenes'te karaya çık
mış; nihayet hicrl 750 yılının Şaban sonunda, yani 1350'nin Kasım ayında Fas'a ulaşmış ve Sultan Ebu İnan Merinı'nin huzuruna girmiştir. Seyahatname'nin bu kısmında Merinı Devleti ve
Ebu İnan biraz abartılı bir şekilde övülse de ülkede sunulan sosyal hizmetler ve bayındırlık durumu çok yüksek bir seviyededir.
Fas'ta bir süre kalan seyyah, fazla beklemeden Endülüs'e geçer.
Marbella, Malaga, Hamma yoluyla Gırnata'ya varır; aynı yoldan
geri dönerek Merrakeş'e geçer. Bu bölümlerde dikkat çeken
şey, Merinllerin Endülüs'e olan yoğun ilgileridir. Bu uğurda girdikleri savaşlar; inşa yahut tamir ettikleri kaleler ayrıntılı bir şe
kilde anlatılmaktadır.
Tekrar seyahat arzusuyla yollara düşen seyyah bu sefer
Malli'ye yönelmiş, Büyük Sahra'yı kuzeybatıdan güneybatıya
doğru arşınlayarak Nijer'e girmiş, siyahların zengin ve müreffeh
ülkesini görmüş, Sultan Mensa Süleyman ile görüşmüş ve daha

xxx n
içlere dalmadan Merini sultanından gelen bir emirle 754 yılının
Zilkade ayında/Aralık 1353'de Sicilmasa'ya dönmüş ve nihayet
Fas'a gelmiştir. Yolculuğunun bu kısmında İç Batı Afrika hakkında çok önemli bilgiler vermektedir; Kraçkovsky'nin de belirttiği gibi 19. yüzyıldaki sömürge amaçlı keşiflere kadar bu
bölge hakkında en detaylı ve doğru bilgileri veren seyyah, İbn
Battfita'dır.

III) Seyahatname Metninin Özellikleri
a)

Yazılış

Tarihçesi

Seyyahımız tarafından Tuhjetü'n-Nuzzdr f1 Gardibi'I-Emsdr
ve Acdibi'I-Esjdr diye adlandırılan ve literatürde Rıhle ismiyle bilinen eser, seyyahın kısa aralıklarla 28 yıl süren gezilerini katip
İbn Cüzeyy Kelbl'ye ham metin olarak aktarışı neticesinde; katibin bazen biraz kısaltma, bazen de ekleme gibi tasarruflarıyla
hazır hale getirilmiş kitaptır. Ancak İbn Cüzeyy'in fazla müdahale etmediği bellidir. Sed, yani düzyazı uyaklarıyla süslenmiş
külfetli girişin sonunda özetle şöyle diyor katip:
"Üstat ıbn Battiıta'nın sözleriniaktarırken onun maksadını
anlatan kelimeleri kullandım; Idkin çoğu kez nasıl söylediyse öyle bı
raktım, köküne ve dalına dokunmadım; bahsettiği şeylerin aslı nedir
diye araştırmadım. Çünkü üstadımtz aktardıklarını değerlendirirken
en iyi yolu tutmuş, aslı astarı olmayan haberleri sunarken güven mediğini bildiren sözler söylemiştir. Yer ve kişi adlarından problemli
olanları hallettim; harekeleri [ünlü haifleriJ vs. belirtmekte kitabı daha verimli hale getirdim; bu konuda epey çaba gösterdim. "
Bazılarının sandığı; birtakım çeviri ve neşirlerde -hatta Defremery/Sanguinetti nüshasında- ileri sürüldüğü gibi mukaddime kısmı İbn Battfita tarafından değil İbn Cüzeyy Kelbi tarafın
dan hazırlanmıştır. Dr. Abdülhadi Tazi, 1997'de tamamladığı
Rıhle neşri için 30 nüshaya baktığını ve bazı özel nüshalarda mukaddimenin "ıbn Güzeyy der ki" diye başladığını kaydediyor. Kitap sonunda verilen iki ayn tarihten de anlaşılacağı üzere İbn
Battfita'nın hatıralarını yazıya geçirişi 3 Zilhicce 756'da/9 Aralık
1355'de son bulmuş; böylece İbn Cüzeyy elindeki metin üze-
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rinde çalışmış, yer yer özetleme yaparak kendinden bazı bilgileri de -adını ve kaynağını belirterek- kitaba eklemiştir. Bu durumda metin, kitar-sonunda belirtildiği gibi İbn Cüzeyy'in elinden 757 Safer ayında/1356 Şubatı'nda çıktığına göre düzeltme,
müsveddeleri "temize çekme ve redaksiyon işleri üç ay sürmüş
olmalıdır.

b) ÜsICıbu
Eserin dili genelde sadedir; ancak üç
dan bahsetmek mümkündür.

farklı anlatım tarzın

1- ıbn RaUflta'nın getirdiği canlılık
Kitabın canlı havasını oluşturan

ana

kısım; kısa

cümleler ve

yalın tasvirler halinde İbn Battuta'nın kaleminden çıktığı gibi
bırakılmış olmalıdır. İbn Battuta, Cafer Halllı gibi bazı modern
araştırmacılara

göre klasik eğitimden geçmesine rağmen halktan
biridir; olayları aktarırken çok diri, hatta zaman zaman kaba sayılabilecek betimlemelerde bulunduğu gibi siyaset literatürünün en rafine terimlerini de tam yerinde kullanabilir. Gayet meraklıdır ve genel halktan biri gibi, ne görüyorsa onu anlatır. Hindistan hükümdarının nasılolup da hem çok cömert hem çok zalim davranabildiğini açıklarken asla yuvarlak kelimeler kullanmayı denememiş; kan, kamçı, kılıç, ciğer, bağırsak gibi "sakatat
ilminin furu mesaili"ne 21 değinmeden geçememiş; afrodizyaklar, Marhata dilberlerinin güzelliği ve "en hoş beraberliği hangi
ırktan kadınlarla yaşadığı" gibi konularda da ayrıntıyı ihmal etmemiştir. Hediye dağıtanları övmüş, cimrileri yermiştir. Kısaca,
Afrika zencileriyle ilgili değerlendirmeleri bile onun objektifliğine dair iyi bir kanıttır.

2- ıbn Cüzeyy etkisi
Katibin arada bir müdahalesi, ya bir şiir ya ilgili şehrin hatır
lattığı bir anekdot yahut İbn Battuta'nın verdiği bilgiyi düzeltme niteliğinde birkaç cümlecik kısa açıklamalarla sınırlı kalmış
tır. İbn Cüzeyy'in üslubu gerek mukaddimeden gerekse kitap
içinde yaptığı açıklamalardan anlaşılacağı üzere biraz külfetli,
yapmacıkNe süslüdür. Dönemin diğer saray katipleri gibi garip
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benzetmelere yer verir o. Nitekim

çağdaşı

olan MemlGk Sara-

yı'nın ansiklopedist katiplerinden İbn Fadlullah Ömerı ve Kalkaşandı' de

de benzeri

eğilimler

görülür.

3- Alıntı yapılan kaynakların etkisi
Seyahatname içinde ayrıntılı bina betimlemelerin yapıldığı,
genel akışa uymayan birkaç uzun bölüm vardır. Sözgelimi,
Emevı Camii ve Kabe betimlemelerinin bulunduğu satırlar İbn
BattGta'nın kendi anlatımından değildir. İbn Battuta bu bölümlerde İbn Cübeyr ve Bekrı gibi alanının uzmanı olan daha eski
seyyahlardan alıntı yapmış ve bu alıntıları kimden yaptığını belirtip isim vermiştir. Seyahatname'nin dikkat çekici bir yönü de
çeşitli şehirler hakkında çok sayıda manzume içermesidir.

IV) Seyahatname'nin Tarihi Önemi
a) Genel Tarih Bakımından İbn Battuta'nın Yegane
Olduğu Noktalar
ıbn

Battuta Seyahatnamesi, bazı ülkelerin, hanedanların ve

kurumların geçmişindeki karanlık noktaları aydınlatma bakı
mından

yegane kaynak gibidir.
1) Anadolu topraklarını Ahılığın yaygılaştığı yıllarda gezen
İbn Battuta Ahılık konusunda ana kaynaktır. Ancak "ahı" kelimesinin "ahi" şeklinde okunması gerektiğini ileri sürenlerin
İbn Battuta'yı tanık tutması yersizdir. İlerde bu konuya değini
lecektir.
2) çağatay sultanı Tarmaşirin'e dair ayrıntılı bilgi başka
kaynaklarda yoktur. Tarmaşirin'in ülkesinden çıkışı, Yasak'ı ihmalinden ötürü Moğol asilzadelerinin onu sevmeyişi, Hint sultanının ona karşı tutumu ve Tarmaşirin'in nasıl öldüğüne ilişkin
farklı rivayetler uzun uzadıya anlatılır. çağatay Hanlığı'na dair
bilgi diğer kaynaklarda çok azdır.
3) Delhi Türk Sultanlığı ile ilgili olarak İbn Battuta tarafın
dan verilen bilgiler çok kıymetlidir. İç çekişmeler, "Ray" denilen Hint asıllı krallarla yapılan savaşlar, devletin kriz zamanları
için aldığı ekonomik tedbirler ve dış politika; sultanın daha çok
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Horasan kökenli olan Müslüman yabancılara "eizze" (=muhteremler) deyişi ve onlar aracılığıyla kudretini artırmak isteyişi diğer kaynaklarda pek rastlanmayan bilgilerdir.
4) İran'da İ1hanlı Devleti'nin etki alanı altında olmakla
birlikte nispetenüzerk bir yapı arzeden Afrasiyablılar, Gıırıler
gibi çeşitli atabekler hakkında verilen bilgiler de gayet zengindir.
5) Pasifik'te Cava ve Sumatra'nın siyası durumu, Maldiv
adalannın Müslüman halkı, kadın hükümdarı, ticarı tdimülleri,
kültürel tarihi ve Hindistan'daki Türk Sultanlığı'nın bu adalara
olan etkisi Rıhle' de aynntılı bir şekilde işlenmiştir.
6) Afrika'nın doğu kıyılan yani bugün Swahili olarak bilinen
bölgeyle ilgili verdiği bilgiler de kıymetlidir. İbn Battfita kıyı şe
ridinden güneye doğru inmiş; önce Mogadişu 'ya sonra Mombassa ve Kuıva'ya varmış, bugünkü Tanzanya'nın sahil şehirlerini
dolaşmış, yerli halkın adetlerinden ve ticarı kabiliyetinden
uzun uzun bahsetmiştir.
7) Kuşkusuz Rthle'nin en önemli kısımlanndan biri, İç Batı
Afrika'da Malli Sultanlığı ile ilgili bölümdür. İbn Battfita bu bölgenin asıl kaşifi olarak gösterilir.

b) Türk Tarihi Bakımından Önemi
İbn Battııta'nın yaşadığı döneQie. Tj.irk-Moğol asn dense
yeridir. Tabiı ki Moğollann epey zamandır Türklerle kaynaştık
lan, birçok bölgede kendi dilleriniunutarak Türkçe konuşmaya
başladıklan unutulmamalıdır; nitekim Deşt-i Kıpçak'ta yani Altın Ordu hükümdan Uzbek H~n'ın ülkesinde böyle olmuştur.
Seyyahımız, Avrupa dışında eski dünyanın neredeyse tümünü
gezmiştir ve dolaştığı ülkelerin çoğunda Türkler egemendir.
İbn Battııta "dünyanın yedi büyük hükümdan"nı sayarken ilk
sırayı kendi hükümdan Ebfi İnan Merinl'ye verir ve diğerlerini
şöyle sıralar:

Memlıık

dan

Türklerinden

Mısır

ve Suriye bölgesinin hüküm-

Nasır,

İlhanlı soyundan gelen Moğol asıllı Irakayn hükümdarı Ebfi
Saıd,
Deşt-i Kıpçak

hükümdan Uzbek Han,
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Türkistan ve Maveraünnehir'de halk ve kültür bakımından
Türkleşmiş çağatay Hanlığı'ının başında bulunan Tarmaşirin,
Hindistan'da Horasan asıllı Türk memluklerden Muhammed Tuğluk Şah,
Moğol hanedanından olan Çin hükümdarı.
Anadolu'da ise Osmanlı henüz yeni doğmuştur. Bu tablo
Cengiz spnrası İslam dünyasında, hatta Avrupa dışında tüm eski dünyada siyası erkin genellikle Türklerin ve Moğolların elinde olduğunu gösteriyor. Moğolların dehşetengiz yıkıcılığının izleri Buhara gibi şehirlerde hala mevcuttur ancak hızlı bir imar ve
kültür hareketine girişerek Türk, Fars ve Arap üstadarın eliyle
medeniyet tarihine geçecek olgun eserler vermeye başladıkları
da görülmektedir. İbn Battuta, Türklerin siyaset, bilim, ticaret
ve şehireilikle ilgili üstünlüklerini hiç gocunmadan anlatır. O
kendi toprağını, kendi sultanını çok sever ama buradan yola çı
karak topyekun bir Arap veya Berberı üstünlüğü iddiasını hiç
gütmemiş; hatta şehirleşememiş Arapları -emir bile olsalar- kı
yasıya eleştirmiştir.
Rıhle'de Anadolu'nun o günkü durumu hakkında zengin
bilgiler vardır. Beyliklerin iç anlaşmazlıkları, Umur Bey'e karşı
düzenlenen Haçlı saldırıları, Alanya'nın uluslararası bir liman
oluşu, Germiyanoğullarına karşı hissedilen güvensizlik, Eretna
Devleti'nin refahı, Sinop'un stratejik önemi, Erzurum ve Erzincan'da birbirleriyle çarpışan Türkmen oymakları, Anadolu'da
Hanefi mezhebinin yaygın oluşu, İlhanhların Anadolu siyaseti;
Emir Çoban ve Çobanoğlu'nun siyası ihtirasları, son olarak Ahı
hğın yükselişi hakkında İbn Battuta birinci el kaynaklardandır.
Rıhle'nin kaydettikleri, başka kaynaklarla yeterli derecede karşı
laştırılarak incelenmemiştir. Gerçi o devirde İbn Fadlullah
Ömerı ve Kalkaşandı gibi Arap kaynaklarıİıda da Anadolu hakkında kayda değer bilgiler vardır ama bunlar İbn Battuta kadar
derli toplu değildirler ve doğrudan kendilerine yapılan nakilleri
aktardıkları için ikinci elden kaynak sayılırlar.

c) Türk Dili Tarihi Bakımından Önemi
Rıhle'nin içerdiği

Türkçe kelimeler henüz incelenmemiştir.
Alfred Leon Sarton'un da değindiği gibi, Rıhle'de Türkçenin ta-
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tandari" gibi isimler; "kılıc tıhar, hoş misen" gibi cümleleLve ikide bir karşımıza çıkan "Demurtaş, Tugan (=Togan)'~gi.!?i özel isimler bize o dönemde çeşitli bölgelerin lehçe özellikleri hakkında bilgi verebilir. Araplara ve diğer
İslam milletlerine nazaran İbn Battilta literatürünü oluşturma
işine M. Şerif Paşa çevirisiyle epey önde başlamamıza rağmen
daha sonra hiçbir ciddi çalışma yapılmamış; yapılanlar karşılaş
tırmalı araştırmalar seviyesine çıkmamıştır.
rihi

gelişimine

"Koşcı, dukı, barucı,

d) Antropoloji ve İktisat Tarihi Bakımından Önemi
Rıhle'de sosyal hayat, adetler, inançlar ve törelere dair çok
zengin bir malzeme vardır. Yemek tariflerinden bayram ve matem giysilerine, siyasi terimlerden tasavvufi tabir ve tecrübelere dek o dönemin insanıyla ilgili her konuda bilgi verilmiştir. Kitap bu yönüyle ansiklopedik bir hüviyet taşır. Gerek Alfred Leon Sarton gibi bilim tarihçileri 22 gerekse H. Gibb gibi mütercim-araştırıcılar Rıhle'nin bu yönüne dikkat çekmekten geri durmamışlar ve Dr. A. Abdülganı Ganim gibi kimi araştırıcılar da
İbn Battilta'yı ilk antropologlardan saymışlardır. 23 Ganim'in de
belirttiği gibi Rıhle'nin adetler, ekonomik ve hukuki uygulamalar gibi verileri ele alındığında karşımıza ayrıntılı ve renkli bir
dünya tablosu çıkmaktadır.
Hindistan'la ilgili kısımda ölü yakma merasimine yer verilmiş, İran'ın Firuzan şehrinde cenaze merasiminin düğün havasında cereyan ettiği belirtilmiş, İyzec'de cenazenin tam bir matem havasında kaldırıldığı; cemaatin perçemlerini keserek çığlık
attıkları anlatılmış, Anadolu'nun Mudumu yöresinde mezarların
üstüne -uzaktan bakınca evi andıracak şekilde- tahta çatılar
kondurulduğuna değinilmiş, Sinop'ta cenaze kaldıranların baş
larını açtıkları ve giysilerini ters çevirdikleri kaydedilmiştir. Moğol kökenli Çin kağanlarının cenazesinde hizmetçi ve cariye
tayfasından bir grup insan diri diri gömülmekte; Maldiv adalarında katil bulunup öldürülmeden maktillün cenazesi kaldırıl
mamaktadır.

İbn

Çin'de

Battilta sosyal statü ile ilgili sembollere de değinmiştir.
özel boyutlarda eriterek evle-

tacirIer'kazandıkları altını

p

i
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rinin kapısına asmakta; beş kalıp altına erişen tacir parmağına
tek yüzük geçirmekte, on kalıp altına erişen ise iki yüzük takmaktadır. Maldiv kadınlarının giyim kuşamı, evlilik adetleri çok
ayrıntılı anlatılır. Onu en çok şaşırtan noktalardan biri de Türk
kadınlarının statüsüdür. Anadolu 'da kadınlar tıpkı bir akıncı gibi at koşturmakta, pazarlarda yoğun ticari etkinliklerde ön sıra
ları tutmaktadırlar. Uzbek Han'ın ülkesinde asilzade hanımları
sosyal hayatta kocalarından aşağı kalmamaktadırlar. Tavalisi ülkesini anlatırken burayı yöneten prensesin iyi bir savaşçı olduğunu ve Türkçe konuştuğunu belirtir.
Onun antropolojik gözlemlerinin en önemlisi, anaerkil düzene işaret ettiği yerlerdir. İç Batı Afrika'daki Müslüman zencilerin İyvallatin bölgesinde kurdukları düzen, tamamen anaerkil
esaslara dayanmaktadır. Soybağı ve miras işlerinde anne ve annenin ailesi belirleyici konumdadır. Orada erkekler, soybağları
nı babalarına değil analarına ve dayılarına dayandırmaktadırlar.
Rıh/e'de ticaret kültürüyle ilgili olarak Ahı birliklerine deği
nilmiş, bunların Kırım'dan Konya'ya, Alanya'dan Sivas'a uzanan
siyasi ve ticari etkinliğine dair ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Ona
göre Ahılık, Mısır'daki Fütüvvet sistemine benzemektedir. Bu
düzenin bir benzeri de İsfahan'da mevcuttur. Çin'de iktisadi etkinliklerin tümünün kağıt paralara bindirildiğini; bu kağıt parçalarının yıpranması veya yırtılması durumunda günümüzün merkez bankasına benzeyen büyük bir darphaneye getirilerek değiştirildiğini anlatır. Maldivlilerin ve Koko'daki Afrikalıların
mübadele aracı, "veda" denilen deniz kabuklarıdır. Bu adalarda
büyük memurlara maaş olarak "pirinç" ödenmektedir. Paul Bohonan'ın Tiv kabileleri üzerine yaptığı araştırmalar İbn BattOta'yı doğrular mahiyettedir. 24 RıMe'yi ilginç kılan noktalardan
biri de seyyahın gezdiği ülkelerdeki dinar ve dirhemleri Mağrip
ve Mısır paralarıyla karşılaştırmasıdır. Böylece çeşitli ülkelerin
para birimlerinin gerçek alım gücünü mukayeseli olarak verir.
Bazıları İbn BattOta'nın eserini bir fıkıh metni gibi görmek;
hatta üretecekleri "içtihat" için temel belge niteliğinde bir kaynak gibi değerlendirmek isteyebilir; ancak şu bilinmelidir ki İbn
Battuta klasik anlamıyla yetkin bir "müftü" veya "fakih" değil
dir. Dolayısıyla kitapta seyyahın onayladığı veya onaylamadığı
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ve olaylar, "birebir İslam hukukunun temellerini yansıtan
belgeler" olarak değil; iç ve dış eleştirisi yapılıp değerlendiril
mesi gereken "edebi, tarihi, folklorik ve sosyolojik malzemeler" olarak alg!lanmalıdır.

V) Seyahatname'yle İlgili Kuşkular ve Cevaplar
Rıhle'nin bazı bölümlerinde tarihl kopukluklar olduğu herkesçe kabul edilen bir gerçektir. Birtakım olayların betimlenişindeki abartı, bazı şehirleri anlatırken pek çok seyyahın değin
diği konulara değinmemesi gibi durumlar çoğu İbn Battııta şa
rih ve çevirmeni tarafından doğal karşılanmış; hatta son araştır
malarda İbn Battllta'nın başka seyyahlara göre daha gerçekçi olduğu ve sağlam bir hafızaya sahip bulunduğu vurgulanmıştır.
Kaldı ki ana metin üzerinde katip İbn Cüzeyy Kelbl'nin az da
olsa değişiklikler yaptığı göz önüne alınmalıdır.
Ancak eserin birkaç bölümüne ciddi ve sert eleştiriler yöneltilmiştir. Oryantalist Stephen Janicsek, Rıhle'deki Ardu'z-Zulmet
(=Karanlıklar ülkesi; Sibirya) ve Bulgar şehriyle ilgili anekdotları
uydurma, hatta kötü bir kopya gibi algılamış,2s Yule tarafından
Çin'le ilgili bölümlerin yakıştırma ol,ıduğu söylenmiş, Pasifik denizindeki seyahatin bir kısmı; Tavalisi ülkesi ve Berehnekar cemaati hayali sayılmış; efsanevi kuş Rohh'dan bahsetmesi ise tenkitleri büsbütün artırmış, seyyahın "Sindbad masallarından fazla etkilendiği" ileri sürülmüştür. 26 Fakat zamanla Kraçkovsky,27 Gibb,28
Yamamoto,29 Ağa Mehdi Hüseyin30 ve S. M. İmamüddin31 gibi
şarih ve çevirmenler Rıhle'deki bu kısımların çoğunu belgeleyip
onaylamışlar; bir bölümünü de uygun şekillerde yorumlamışlardır.
İbn Battllta'ya yöneltilen yeni bir itham da Amikam
Elad'dan gelmiştir. 32 Elad'a göre Rıhle'de Filistin'le ilgili bölümler daha eski bir Müslüman seyyahtan; Muhammed Abderl'den
çalınmıştır. Bu tür cüretkar iddiaların sahiplerinin de bileceği
üzere İbn Battııta zaman zaman seyahat rehberi türü kitaplardan
faydalanQ,ığını asla saklamamıştır. Seyyahımız, Bekri'nin Mesalik'inden bahsetmiş,33 İbn Cübeyr'den alıntı yaptığını belirtmiş
tir. 34 Dolayısfyla Abderi'den de faydalanmış olabilir. Ancak belli
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bir kitaptan faydalanmış olması, orayı gezmediği anlamına gelmez; hatta kendi sunduğunu daha dedi toplu hale getirme gayretiyle böyle davranmış olmalıdır. Zaten Dımaşk ile ilgili anlattıkla
rında da görüleceği üzere alıntı yaptığı kaynakta olmayan yeni ve
taze bilgileri kitabına eklemeyi asla ihmal etmemiştir.
İbn Battilta'ya yöneltilen ciddi eleştiriler bağlamında yukarıda işaret edilen kısımlarla ilgili olarak cevaplar veren ve RthIe'nin orijinalitesini savunan Yamamoto, Ağa Mehdi Hüseyin,
Gibb ve İmamüddin gibi uzmanların cevapları Nevval Muhammed A. İsmail tarafından üç madde halinde özetlenmiştir. 35 İbn
Battilta'nın fıkıh bilgisi, verdiği bilgilerin güvenilir olup olmadı
ğı gibi konular Arap aleminde de tartışılmıştır. 36 İbn Battilta'ya
henüz hayattayken epey itiraz yapıldığı bilinmektedir. Bilfiki
onunla alayetmiş ancak İbn Haldun'un da kaydettiği gibi onu
hayretle karşılayanlar, Merini veziri İbn Vudrar tarafından hakettikleri cevabı almışlardır.

VI) Tarih Sırasına Glire lbn Battuta ve Rthle
Hakkında Seçilmiş Bibliyografya
a) En Eski Kaynaklar
- Lisanüddin İbnü'l-Hatib (ö: 776/1374), e!-lhdta fo Ahbdri
Gamdta, Kahire, 1975, C. III, s. 273-274. Yazar, İbn Battüta'ya
değinirken onun gezilerine eleştirel bir bakışla yaklaşıyor.
- İbn Haldun (ö: 809/1406), Mukaddime, Beyrut, 1965, C. II,
s. 564-566. İbn Haldun burada gerçekleşmesi zor olayları hemen
inkar etmenin yanlışlığını vurgulayan Vezir İbn Vudrar'ın uyarı
larını aktarırken İbn Battilta ve gezilerinden bahsediyor.
- İbn Hacer Askalani (ö: 852/1449), ed-Dureru'I-Kdmine,
Haydarabad, 1972, C. III, s. 480-481. İbn Hacer, İbnü'I-Ha
tib'den aktarma yaparak İbn Battilta'yı kısaca anlatıyor.
- Temgrilti (10/16. yüzyılın sonları), en-Nefhatü'I-Miskiyye
fi's-Sifdreti't-Türkiyye, Henry de Castries neşri, Paris, 1929, s.
20-68. Temgrilti doğuya, İstanbul'a doğru çıktığı uzun seyahatinde (997/1589) bazı şehir ve bölgeleri tanıtırken İbn Battilta' dan bahsediyor. Yanında getirdiği İbn Battilta nüshalarıyla

XLi
doğu İslam dünyasına RıMe'yi ilk tanıtan yazar belki de Temgrurl idi.
- Makkarı (ö:1041/1631), N.Çfhu't-Ttb min Gusni'I-Endelusi'rRattb, Beyrut, 1968, C. I, s. 152 ve C. VII, s. 337. Yanında pek
çok kitapla d6ğuya göçen bu büyük araştırmacı, Endülüs kökenli alim ve edebiyatçıları konu aldığı deveserinde İbn Battuta'dan ve Rıhle'nin içeriğinden bahsediyor.
- Muhammed b. Fethullah b. Mahmud Beylunı (ö:
1085/1674), Münteka (Muhtasar) Rıhleti İbn Bam/ta, Yazma olan
bu eser İzmir Milli Ktp., nr. 1753'tedir. Ayrıca bkz.: Daru'l-Kütübi'l-Mısrıyye, [Mısır Milli Kütüphanesi, Kahire] Vakf-ı Teymur yazmalarından mikrofilm nr. 17732. Daha başka nüshaları
da vardır. Beylunı, Rthle üzerinde dikkatli bir çalışma yaparak iyi
bir bir özet çıkarmıştır. Samuel Lee'nin 1829'da yaptığı çevirinin kaynağı da bu özettir. İlerde değinileceği gibi meçhul biri
tarafından Türkçe'ye çevrilen bu özetin bir nüshası da İstanbul
Üniversitesi Kütüphanesi'nde mevcuttur.
- Zebıdı (ö: 1204/1790), Tacu'l-Arus, Beyrut, 1980, "b-t-t"
madd., C. XIX, s. 159-165. Yemenli büyük dilci Zebıdı, "b-t-t"
kökü hakkında bilgi verirken İbn Battuta'nın Beylunı tarafın
dan yapılan özetine değiniyor; bu ismi "Batuta" değil, şeddeli
"Tı" ile "Battuta" şeklinde okumak gerektiğini söylüyor.

b) Batı Dillerinde Yapılan Çalışmalar
- Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac; "Review of Kosegarten,
Johann Gottfried Ludwig: De Muhammed Ebn-Batuta Tingitano, Jena 1818", Journal des Savans Paris, 1820, s. 15-20.
- Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac; "Review of Lee, Samuel: The travels of Ibn Batuta, translated from the abridged arabic manuscript copies, London 1829", Journal des Savans, Paris,
1829, s. 475-484, 552-559.
- Kosegarten, Johann Gottfried Ludwig; "Review of Lee,
Samuel: The travels of Ibn Batuta, translated from the abridged
arabic manuscript copies, London 1829", Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik, Berlin, 1831, i. s. 1-8, II. s. 9-16 ve III. s. 17-19.
- Ammim bir çalışma, "Ueber den Lauf des Nigers und einige Puncte der Geographie des inneren Afrika's", Neue Allgemeine Geographisdie Ephemeriden, S. 7, Weimar, 1820, s. 468-420.
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- Wappaus, Johann Eduard; "Review of de: Santo Antonio
Moura, Jose; Viagens extensas e dilatados do celebre arabe AbuAbdallah, mais conhecido pelo nome de Ben-Batuta, Lisbon
1840", Gô'ttingische gelehrte Anzeign, S. 201, 1842, s. 2001-2009.
- de SI ane, Mac Guckin; "Voyage dans le Soudan par Ibn
Batouta", Journal Asiatique, 4eme serie 1., Paris, 1843, s. 181240.
- de SI ane, Mac Guckin; "Letrre a M. Reinaud", Journal
Asiatique, 4eme serie 9., Paris, 1843, s. 241-246.
- Defremery, Charles; "Note sur deux passages d'Ibn Bathouthah", Journal Asiatique, 4eme serie 10., Paris, 1847, s. 168-

172.
- Dulaurier, Edouard; "Description de l'Archipel d'Asie,
par Ibn-Bathoutha", Journal Asiatique, 4eme serie 9., Paris, 1847,
s. 93-134 ve 218-259.
- Dulaurier, Edouard; "Letrre a M. le redacteur du Journal
Asiatique", Journal Asiatique, 4eme serie 11., Paris, 1848, s. 92-95.
- Cherbonneau, Auguste; "Vayage du cheikh Ibn Batoutah", Nouvelles Annales des Voyages, Paris, 1852, 1. s. 129-161; II.
s. 5-33 ve 177-204.
- Peschel, Oscar; "Ibn Batuta, der Vater der Reisen", Das
Ausland, S. 26, Stuttgard, 1853, s. 1225-1227.
- Meyer, Ernst H. F.; "Ibn Bathuthah", Geschichte der Botanik Studien, Königsberg, 1856, C. III, s. 309-325.
- Peschel, Oscar; "Ibn Batuta am Hofe von Delhi", Das
Ausland, S. 29, Stuttgard, 1856, s. 441-446.
- Peschel, Oscar; "Ibn Batuta in Central Afrika", Das Ausland, S. 31, Stuttgard,1858, s. 1109-11 13.
- Defremery-Sanguinetti, Voyages d'Ibn Batoutah, (Fransızca
çeviri ve nodandırma ile Arapça metin bir arada) I, II, III, IV,
Paris, 1874.
- Yule, Henry; "The geography of Ibn Batuta's travels in
India", The Indian Antiquary, S. 3, Bombay, 1874, s. 114-117,
209-212 ve 242-244.
- Renan, Ernest; ıbn Batoutah, Mtflanges d'Histoire et de Voyages, Paris, 1878, s. 291-303.
- Haig, R. Maleolm; "Ibn Batuta in Sindh", JROAS, N.
S. 19, London, 1887, s. 393-412.
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- Saletore, Narayana Rajarama; "Haryab of ıbn Battuta",
The Quarterly Journal of the Mythie Soeiety, N. S. 31., Bangalore,
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VII) Seyahatname'ye İlişkin Literatürün
Değerlendirilmesi

a) Arapça ve Türkçede Defremery-Sanguinetti
Öncesi ilk Çalışmalar
Eser üzerine yapılan ilk çalışma, Muhammed b. Fethullah
b. Mahmud Beyllini (ö:1085/1675) tarafından hazırlanan Münteka yani ayıklanmış özettir. Meşhur dilci Murtaza Zebidi
(ö:1205/1790) ansiklopedik sözlüğü Tac'da bu özete değinmiş
tir37 . Bu özetin Brockelmann tarafından bildirilen nüshaları dı
şında 38 bir nüshası da İzmir Milll Kütüphanesi'ndedir. 39 Ancak
bu özet Avrupa'da tanınıp Rıhle'nin öncüsü ve müjdecisi olarak
bilindikten sonra İslam dünyasında basılmıştır. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde de Beyllini özetinin yazma çevirisi mevcuttur; sayfa kenarlarına düşülen notlarda metindeki şehirler ve
dini gruplar Arapça yahut Farsça açıklanmış; Merasıdü'l-lttıla'
gibi kaynaklara atıf yapılmıştır. Çevirinin kim/kimler tarafından
ve ne zaman yapıldığı meçhuldür. 4o
b ) Avrupa Dilleri
Kraçkovsky'nin de belirttiği gibi Rıhle'nin bu muhtasarını
Avrupa'da ilk defa bilim adamları değil gezginler keşfetti. Seetzen ve Buftkhardt bu muhtasarı 1808'de Gotha ve Cambridge'e
getirdi. BöyleceŞarkiyat çevrelerinde esere dair ilk incelemeler
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belirmeye başladı. 41 Kraçkovsky'nin belirttiğine göre Rıhle'yi etraflı bir şekilde ele alan ilk Şarkiyatçılar Alman asıllı Kosegarten
ile öğrencisi Apetz'dir. Kosegarten İran, Maldiv adaları ve Afrika'yla ilgili kısımları inceledi (lter Persicum, lter Maldivicum, lter
Ajricmıum, Paris, 1818), Apetz ise Malabar sahili ile ilgili kısmın
incelemesini bir sene sonra 1819'da Paris'te yayınlattı. Nihayet
Samuel L"ee, Beyllinı muhtasarı111 olduğu gibi İngilizceye çevirdi (London, 1829). Daha sonra Fas'ta 1797'de bulunan bir yazmaya dayanan Moura, Rıhle'yi bu eksik nüshadan Portekizceye
çevirdi. 42
Bazı Avrupalıların bir seyahat kitabı hakkında bu denli etraflı çeviri ve incelemelere girişmelerinin bir sebebi de sömürgeci ruhuyla hareket etmeleri olabilir. Hindistan, Seylan ve İç
Afrika, Batı'nın iştahını kabartan bölgelerdi; bu yüzden Rıhle'de
zenginlik ve altın kelimelerinin geçtiği kısımlar yoğun bir şekil
de incelenmiştir. Ancak, gerçekten saf bilimsel merak güdüsüyle hareket eden ve eriştiği neticeleri ayrıntılı bir şekilde incelemelerine yansıtan bilim adamlarının hakkını yememek gerekir.
Oryantalizm eleştirisi, saçma bir "düşmanlaştırma" ve acındırma
edebiyatına dönüştürüldüğü takdirde, ne büyük oryantalistlerin
muazzam birikimlerini sağlıklı bir kafayla inceleyebilir ne de
"kendimize dair bilgiyi inceleme işinin sadece kendimizin tekelinde olduğu" gibi bir dogmadan yakamızı sıyırabiliriz.
Fransızların Cezayir'i işgal etmesiyle Kuzey Afrika kütüphaneleri sömürge yönetiminin eline geçti ve Rıhle'nin beş özel
nüshası Paris'e, Fransız Milli Kütüphanesi'ne getirildi. Bu nüshalardan ikisi Katip İbn Cüzeyy Kelbı'nin elinden çıkmıştı.
Defremery ile Sanguinetti uzun süren bir çalışma yürüttüler;
Rıhle'nin tümünü çevirip kıymetli notlarla zenginleştirdiler ve
1853-1858 yılları arasında -Arapça metni sayfa üstüne koyarakParis'te bastılar. Giriş'te Ernest Renan'ın İbn Battlita ve üsllibu
ile ilgili övgü dolu bir yazısı vardı. İşte, o tarihten bugüne İbn
Battlita üzerine yapılan incelemeler, karşılaştırmalar ve eleştiri
lerde Defremery-Sanguinetti ikilisinin bastırdığı nüsha temel
alınmıştır. 43

Bu temel

nüshanın neşrinden

kitabın tamamı hakkında Batı

sonra çeşitli bölümler yahut
dillerinde epey inceleme yayım-
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lanmıştır. Bu incelemelerin açık künyelerini yukarıda verdiği
miz için sadece konularını ve sırasını verelim: Ernest Meyer,
Rıhle'yi botanik tariJ:ıi bakımından incelemiş (Paris, 1856); Oscar
Peschel, Rthle'deri-hareketle Hindistan tarihini ele almış (Stuttgard, 1856); HenryYule Hindistan, Bangladeş ve Çin coğrafya
larına dair Rıhle'deki verileri incelemiş ve ağır ithamlarda bulunmuş ( Bombay, 1874 ve London, 1916); Sint bahsi Maleolm Haig tarafından (London, 1887); Güney Hindistan bahsi L. Fletcher tarafından (Madras, 1889) incelenmiştir. August Fischer,
"Batuta değil Battuta" başlıklı araştırmasında "Tı" harfinin niçin şeddeli olması gerektiğini izah etmiş (Leipzig, 1918); Stephen Janicsek, RıMe'nin Ardu'z-Zulmet ve Bulgar şehriyle ilgili
bölümünün düzmece veya kötü bir çalıntı olabileceğine dair
makalesini JROAS'te (London, 1929) yayımlatmıştır. Ünlü Şar
kiyatçı von Mzik'in kısmı çevirisinin (Viyana, 1911) ardından H.
A. R. Gibb'in zengin notlarla bezeli Rıhle'den Seçme/er (=Selections) başlıklı kitabı yayınlanmıştır ki İbn Battuta'nın verilerini
genellikle doğrulayan bir çalışma olması nedeniyle eserin ciddiyetine ilişkin kuşkuları epey azaltmıştır. 44 Batı dillerindeki ilk
çalışmalarda esere karşı güven varken zamanla Yule gibilerinin
çıkışlarıyla Rıhle'nin önemine gölge düşmüş; fakat von Mzik ve
Gibb'in çalışmaları kitabın güvenilirliği doğrultusundaki kanaati yeniden güçlendirmiştir. Nitekim Agha Mahdi Husain'in
Delhi Sultanlığı üzerine yürüttüğü çalışma (Paris, 1936); Japon
araştırıcı Yamamoto Tatsura'riın Tavalisi meselesiyle ilgili yorumu (Tokyo, 1936); Hintli Narayana Seletore'nin Kral Haryab
üzerine yürüttüğü çalışma (Bangalore, 1940-41); Abdul Majed
Khan'ın RtMe'de F1ruz Şah ile ilgili bölümler üzerine yaptığı inceleme (Caleutta, 1941) ve Richard Hennig'in, Nijerya ile ilgili
kısım üzerine yaptığı inceleme (Leiden, 1953) ve benzerleri,
İbn Battuta'yı iyice kıymetlendirmiştir. Zaman zaman Amikam
Elad (London, 1987) gibi sert eleştirilerde bulunan araştırıcılara
rastlansa da yeni çalışmaların çoğunlukla İbn Battuta'yı onaylayıcı veya tamamlayıcı nitelikte olduğunu söyleyebiliriz.
Bu yüzyılın ikinci yarısından sonra Rıhle üzerine yapılan en
zengin şerh-çeviri H. A. R. Gibb'e (1895-1971) aittir. Gibb
1958' de L cildini çıkardığı Rıhle çevirisine iğneyle kuyu kazar
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gibi devam etmiş, 1962'de II. cildi, 1971 'de ise III. cildi çıkara
bilmiştir. Ancak Gibb'e IV. cildi çıkarmak nasip olmamış, haIefı Beckingham 1994 yılında ıV. cildi bitirerek bu uzun çeviri
macerasına son noktayı koymuştur. Şu anda Rthle'nin en kaliteli ve detaylı şerh-çevirisi bu kitaptır; Hakluyt Society tarafından
basılan eser toplam 983 sayfadır. Gibb, başarısını İbn Battuta'ya
yakın zamfinlarda yaşamış İbn Dukmak ve İbn Hacer gibi biyografı ve tarih yazarlarına başvurabilmesine; Anadolu, Orta Asya ve Hindistan'la ilgili yeterli kaynak ve çalışmaya ulaşabilme
sine boçludur.
Yine ellili yıllardan sonra Çek asıllı araştırmacı Ivan
Hrbek'in çalışması yayımlanmıştır (Prag, 1962). Rthle'deki olayların tam olarak ne zaman ve nerede gerçekleştiğini; mesafelerİn nasıl hesaplanması gerektiğini diğer kaynaklarla mukayeseli
olarak ele alan bu çalışma, hayranlık uyandıran bir sabrın ve dikkatin ürünüdür
Ross E. Dunn'ın çalışması da önemlidir. 4s Bu eser, Rıhle'nin
hangi bölümlerinin hangi kitapıara ve araştırmalara başvurularak
değerlendirilmesi gerektiğini göstermesi bakımından kıymetli
dir ve çok zengin bir kaynakça sunmaktadır.
Stephane Yerasimos tarafından Defremery-Sanguinetti çevirisi gözden geçirilmiş, yeni bir giriş yazılmış; böylece eski çevİri yeni notlarla' daha zengin hille getirilmiştir (Paris, 1990). Üç
ciltte tamamlanan bu Fransızca yeni versiyonda Gibb'in notlarından faydalanılmakla beraber Anadolu, Balkanlar ve Kırım gibi bölümlerde yeni ve orijinal açıklamalarda bulunulmuştur.
Son olarak Thomas ]. Abercrombie, National Geographic'in
sponsorluğunda yüzbin dolarlık bir bütçeyle yola koyularak İbn
Battuta'nın gezdiği yerleri dolaşmış ve izlenimlerini fevkalilde
güzel fotoğraflar eşliğinde 1991 'de bu dergide neşretmiştir. 46
Rıhle, Mzik tarafından Almancaya (1911), Ivan Hrbek tarafından Çekçeye, Gabrielli tarafından İtalyancaya (1961) çevrilmiştir.

c) Arapça Çalışmalar
En son TazI neşri ve birkaç ciddı araştırma hariç tutulursa
Arapların bu konuda detaylı bilgi ve karşılaştırmaya dayalı oriji-

nal çalışması yok gibidir. Eser Defremery-Sanguinetti neşrinden
yirmi yıl sonra 1871-1875 arasında ilk defa Kahire'de basılmış,
1904 yılında da ikinci baskısı yapılmıştır. Ancak bu baskılarda
ciddi hatalara tesadÜf edilmektedir; üstelik Fransızca çeviride
bulunan değerlidtpnot ve açıklamaların hiçbiri yoktur. Fuad E.
Bustani 1927 yılında kitabın bazı bölümlerini Beymt'ta okul çocukları için seri halinde basmıştır. Mısır MaarifVekaleti'nin, eserin notlandınlarak basılması işini Ahmed Avamiri ve Muhammed Cadülmevla'ya yüklemesiyle Kahire'de 1934 yılında iki cilt
olarak Mühezzebü Rıhleti ıbn Battfda basılmış ise de coğrafyacı M.
Fahreddin'in bir-iki kıymetli haritası dışında ciddi bir şeyortaya
konmamış, pek çok yabancı kelime hiç açıklanmadan olduğu gibi bırakılmış, herhangi bir karşılaştırma da yapılmamıştır.
1968'de Mahmut Şarkavi'nin Kahire'de, 1971 'de Şakir Hasbak'in Necefte, 1980'de Hüseyin Munis'in Kahire'de yayımla
nan çalışmalarıyla Rıhle, kültür ve tarih bakımından ele alınmış
ise de ya seyahatlerin yeni bir tertibi ve tekrarı; yahut Şarkiyatçı
ların bazı açıklamalarının çevrilmesinden öteye gidilememiştir.
Arap dünyasında Rıhle'deki yabancı kelimelerl 7 ve bazı bölgeler üzerine detaylı araştırmalar yeni yeni yapılmaktadır. 48
1997 yılında Faslı diplomasi tarihi uzmanı Dr. Abdülhadi
Tazı tarafından tamamlanan beş ciltlik edisyon-kritikte dipnotların bir kısmı, Gibb-Beckingham neşrinden alınmış ise de Tazi'nin orijinal katkıları asla azımsanamaz. Kuşkusuz Faslı olmanın avantajıyla Tazi, otuza yakın yazma nüshaya bakmış, zaman
zaman Defremery-Sanguinetti nüshasında bulunmayan farklı ifadelere ulaşmış, girişte çok zengin bir malzeme sunmuş, ıV. cildin
sonundaki yüz küsur sayfalık ekte ise esere ilişkin bazı belgelerden ve diplomatik kaynaklardan bahsetmiştir. Tazı neşrini çok
önemli kılan bir nokta da beşinci cildin; kişi adları, yer adları, siyası-kültürel kavramlar, giyim-kuşam adetleri, yemek ve hayvan
adları gibi alanlarda otuzdört ayrı fihrist içermesidir ki tamamen
Arapça oluşu bu fihristlerin değerini daha da artırmaktadır.
Nihayet Fas Devleti 1996-1997 yılını İbn Battuta yılı olarak
ilan etmiş, bu münasebetle gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde, İsl~m Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı (ISESCO) Tanca'da İbn Battuta adına bir müze kurmuştur.
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d) Farsça ve Urduca
Eser M. Hüseyin tarafından 1898'de Urducaya çevrilip Lahor' da; M. Ali Muvahhid tarafından da 19S8'de Farsçaya çevrilip Tahran'da basılmıştır. Daha sonraki yıllarda Dairetülmaarij-i
Buzurk-i Islamı gibi Farsça ve Urduca ansiklopedilerde seyahatname ve seyyaha kısaca değinilmiştir.
e) Türkçe
Rus Şarkiyatçı Kraçkovsky'nin de belirttiği gibi daha 19.
yüzyılın altmışlı yıllarında esere karşı ciddı bir ilgi uyanmış, kötü ve eksik bir nüshadan da olsa ilk çeviriler Kemal Efendi'nin
sermuharrir olduğu Takvım-i Vekayi gazetesinde (Mayıs 1862)
neşredilmiş, ilk çeviri 28 Şevval1290'da Süleyman Efendi Matbaası'nda kitap olarak basılmıştır. Rıhle'nin içerdiği kısımlar arasında Anadolu'nun hatırı sayılır bir yekün tutması; üstelik Türk
tarihi bakımından önemli bir dönemi işliyor olması herhalde bu
ilginin asıl sebebidir. Arap yazar Dr. Muhammed M. Sayyad da
takdirkar bir ifadeyle, Rıhle araştırmalarında "Türklerin Araplardan erken davrandığını" belirtir. 49
Nihayet Defremery-Sanguinetti nüshasının tam çevirisini
yapan Damad Mehmed Şerif Paşa, eseri üç cilt olarak 13151319/1897-1901 arasında İstanbul'da bastırmıştır. Seyahatname-i
ıbn Battuta başlıklı bu çevirinin üçüncü cildi genel fihristtir. Bu
arada gözden kaçan bir çalışmayı da hatırlatmadan geçmek olmaz; Osmanlı'nın son demıerinde 1917 yılında MaarifVekaleti
tarafından oluşturulan bir heyete Rıhle tercümesi yaptırılmıştır.
Bu çalışma 26 sayfalık bir mukaddime ve detaylı bir fihrist (5.
cilt) içermekte olup beş cilttir. Yazması, İstanbul Üniversitesi
Kütüphanesi'nde bulunan bu eserin ciddı bir zaafı, fihrist kıs
mındaki bazı isimlerin yanlış imla ile verilmiş olmasıdır. Bu kitap Defremery-Sanguinetti nüshasının aynen çevirisidir. Metin
içinde zaman zaman bazı şehir isimleri, Fransız kültüründe bilinen tarzıyla yazılmış, bazı kelimelerin Fransızca karşılığı (mesela "sutun=piIastre", bkz.: s. 200) Latin hurufatıyla yazllmıştır. So
1935'de M. Cevdet, Rıhle'nin Ahılıkla ilgili kısmına Arapça bir
Zeyl hazırlamış ve bu kurumu Araplardaki Fütüvvet ile karşılaş
tırmıştır. Mehmed İzzeddın'in Rıhle'de nitelendirildildiği şek-
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liyle Bizans

topografyasını

ele alan

çalışması

(Paris; 1951) Fran-

sızcadır. İ. Kafesoğlu'nun, çeviri-ikmal yoluyla hazırlanan eski
Jsl!im Ansiklopedisi'iıe verdiği İbn Battuta maddesi kendi zamanı için doyuruı;.u ~ayılabilse de yeni bulguların ışığı ile bakılınca
son derece eksik görülmektedir.
Türkçede bu çalışmalardan sonra ciddi bir incelemeye tesadüf edilmez. Dr. Mehmed Şeker tarafından Rıhle'nin Anadolu
kısmı; özellikle Denizli ve Ahılar konusunda yapılan çalışmalar
(Ankara, 1993) Osmanlıca çevirinin bazı bölümlerinin yeniden
tertip ve tekrarından ibaret kalmıştır. Nurettin Bürol, "İbn Battuta'ya Göre Deşt-i Kıpçak" başlıklı bir tez hazırlamıştır. SI
Üçdal Neşriyat tarafından Mehmed Şerif çevirisinin sadeleştirilip güya tam metin (!) basılması ise folklorik bir hazine değerindeki İbn Battuta'nın harcanışıdır; tam bir faciadır. s2 Yüzlerce kelime yanlış okunmuş, sayfalar dolusu şiir ve açıklama atlanmış, zaman zaman paragraflar birbiriyle yer değiştirmiştir. İsmet
Parmaksızoğlu'nun 1000 Temel Eser serisi için hazırladığı bir
kitapçıkta Rıhle'nin Türklerle ilgili birkaç bölümü yayınlanmış
ise de orada da Mehmed Şerif çevirisinin sadeleştirmesiyle kalınmış; üstelik "dukı" gibi Anadolu'da şimdi dahi bilinen bir kelime "davkı" şeklinde okunmuştur!S3
Yabancı dillerde 1970'li 80'li yıllara gelinceye kadar Rıhle'yle,
özellikle de Anadolu ve Asya bölümleriyle ilgili ciddi notlandır
malar ve başlı başına incelemeler yayımlandığı; yapılan araştırma
lar binlerce sayfaya ulaştığı halde bizde şahit olunan bu kolaycılık
ve gaflet, tarihi coğrafya alanında bilimsel tecessüs ve merakın
hala ilkel seviyelerde seyrettiğini göstermektedir. "Bu alanda
Mehmed Şerif Paşa'nın bıraktığı yerde kaldık" dense yeridir.

VIII) Bizim çalışmamız ve Özellikleri
• Dr. Abdülhadi Tazl'nin beş ciltlik Arapça neşri (Fas, 1997)
olmak üzere klasik Defremery-Sanguinetti (D/S) nüshasını
ve M. Uryan neşrini temel alarak metni eksiksiz çevirdik.
• Notlandırmalar kısmında; sadece Tazi ve Gibb-Beckingham'ın çafışmafarından faydalanmadık; Rıhle' deki tarihi adları
başta
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olayları, Kaymazoğlu (=İbn Kaymaz) Zehebı Türkmanı,
Dukmakoğlu (=İbn Dukmak) İbrahim Aydemür, Aybekoğlu

ve

(=İbn Aybek) Salahaddın Safedı, İbn İyas, Ebu'l-Fida, İbn Hacer Askalanı, İbn Fadlullah Ömerı gibi İbn Battilta'nın çağdaşı

veya çağına yakın yaşayan Türk, Çerkes, Kürt ve Arap asıllı tarih, coğrafya ve biyografi uzmanlarının eserlerinden yararlanarak
aydınlatmaya çalıştık. Bu tarih ve coğrafya eserlerinin bir kısmı
veya bazı ciltleri, evvelce kütüphanelerde yazma halindeyken
1999 ve 2000 gibi çok yakın zamanlarda bilimsel edisyon-kritik
yoluyla basıldığı için bizim çalışmamız önceki tüm çalışmalar
dan farklıdır ve yeni bilgiler içermektedir. İşte çeviri ve ince lememizin asıl değeri bizce buradadır. Kaldı ki Türkçe kelimeler
vs. ile ilgili sunduğumuz bilgiler ve yorumlar, uluslararası İbn
Battilta literatürüne katkı sağlayacak mahiyettedir. Ebu 'I-Ala
Maarrı, Memlilk sultanı Nasır, Ebil Hanife gibi o devirdeki yeri ve geride bıraktığı etki bakımından önemli sayılabilecek kişi
leri, Kalavunoğulları gibi hanedanıarı ve İskenderiye Feneri gibi ilginç mekanları uzun anlattık; siyaset, töre, ekonomi, gıda rejimi gibi temelde antropoloji ve tarihle ilgili kültürel terimleri
olabildiğince birincil kaynaklara başvurarak açıkladık; diğer
maddeleri kısa tutmaya çalıştık. Kitabın son kısımlarını ise -dönüş yolculuğunu anlattığı için- fazla notlandırmadık.
• Kitabı, Gibb ve Tazı gibi bölümlere ayırırken genellikle
coğrafi sınırları esas aldık ve öncekilerden daha ayrıntılı bir taksim yaptık; asıl metinde olmayan ifade ve küçük başlıkları köşe
li parantez [... J içinde verdik.
• Tarihleri verirken Hicrl ve Miladı tarih arasına sağa eğil
miş taksim çizgisi koyduk, mesela (ö: 809/1426) ifadesi, metinde geçen kişinin hicri 809 yılına denk düşen miladı 1426 yılın
da vefat ettiğini belirtmektedir.
• Özel isimlerin imlasında DİA'nın (Türkiye Diyanet Vakfı IslômAnsiklopedisi'nin) konu başlıklarında uyguladığı tarza yakın
durduk. Ancak soyadı ve aidiyet bildiren kelimelerdeki harf-i
tarifi (=artikel; elif-Hım) attık. Örneğin, "el-Mansilri" kelimesini "Mansilri" şeklinde verdik; çünkü gerektirici özel bir durum
olmadıkça yabancı dildeki tarif edatını aynen vermenin bir anlamı yoktu; üstelik tarif edatının atılması fihrist düzenleme es-
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nasında

avantajlı bir durum sağlamaktaydı. Arapçada "oğ
gelen "ibn" veya "bin" kelimelerini, iki isim arasında kaldığı dununlarda uluslararsı literatüre uygun olarak "b."
şeklinde verdik. Örneğin Muhammed b. Hüseyin, "Hüseyin oğ
lu Muhamm;d"~demektir. "İbn" kelimesini, "İbni" şeklinde
okumalıyız. Bazen unvanın kazandığı şöhreti göz önüne alarak
iki isim arasında kalsa da "İbn" şeklinde verdiğimiz oldu. Apostroflu ve tireli kişi adları da bizi korkutmamalı; kelimenin aslının
ne olduğu bilinsin diye yaygınlaşan bu imla aslında çok da zorluk
çıkarmaz telaffuzda. Mesela İbnü'l-Emin kelimesi "İbnül
Emin" şeklinde okunur. Eskiden bu kelime yabancı araştırmacı
ların önerdiği şekilde "Ibn al-Amin" diye yazılırdı ve ilgili konuda akademik bilgisi olmayan bir Türk için bu imlanın pek bir anlamı yoktu; üstelik "amin" kelimesiyle de karıştırılabilirdi.
Bu çalışmada takip ettiğimiz yollardan biri de isimlerin okunuşunu harfi harfine aktarmaya çalışmamak oldu. Bunu böyle yapsaydık metin çok ağır ilerlerdi. Bu kitap, bir yönüyle genel okuyucu kitlesine seslendiği için metinde detaya girmek, birden fazla
okunma ihtimali bulunan sözcüklerle uğraşmak, çok özel ve derin
bir inceleme yapmadan belirli bir tarzı seçmek doğru olmazdı.
"Ahı" kelimesi ise -üzerinde ayrıntılı inceleme yaptığımız içinaynen metindeki gibi değil bizim belirlediğimiz gibi okundu.
• Metnin düz yazı kısımlarının çevirisi kolayoldu. Gayet eski; neredeyse 750 yıllık bir metin de olsa klasik Arapçaya riayet
edildiği sürece bu tür metinleri çevirmek bizim için zor değildir.
Bir eski metin doktoru olarak Rıhle'nin -tümüne bakıldıkta- son
derece rahat bir üslup ve zengin bir kelime dağarcığıyla kaleme
alındığını söyleyebiliriz. Endülüslülere, Faslılara özgü canlı ve
eskimez hikaye tarzını seçen İbn Battuta'yı çevirmek; hem uzak
ülkeleri ve tarihteki uzak beni tanımak, hem de yıllar süren edebi ziyafet sofralarının başmüdavimi olmak anlamına geliyordu
bizim için.
N e kafamızın bir köşesinde yer etmiş abartılı Oryantalizm
eleştirileri ne de kuru bilginin soğuk duvarları bize geri adım attırdı; İbn Battuta dünyasının sırlarını araştırmaktan bıkıp usanmadık. Çünkü seyyah sihirliyordu kendini okuyanı. Bu yüzden bazı
notları uzun tuttuk.

lu"

daha

anlamına
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• Şiir çevirilerinde harfi aktarma (=literal çeviri) usulünü takip etmedik ama metinden de kopmadık. Asıl dilde bulunup
kendisine çeviri yapılan dilde bulunmayan veya az rastlanan
edebi ifade tarzlarını, garip benzetmeleri fazla ehllleştirmeye
kalkmadık; zira asıl dilin aktarılma yapılan dile kazandıracağı
yeni üslup ve söyleyiş biçimlerini tamamen reddetmek manası
na gelirdi bu; ve o zaman, çeviri felsefemizin dışına çıkmış olurduk. Bize göre çeviri; farklı bakışları, benzetişleri, başlangıçta
çiğ gibi görünen ama zamanla sevilen sürpriz ifadeleri sırtında
taşıyan göçmen kuş gibidir ve vardığı dilde/ülkede yeni kazanımlara, güzel manzaralara kapı aralamalıdır. Ancak "çevirmek";
girdiği yeri talan eden, bozan ve hiçbir yerli/yeterli kaynak bı
rakmadan çekip giden amansız çekirge sürülerini andırırcasına
serazat hareket etmek de değildir.
• Bu çeviri, kitabın metni ve içerdiği terimler üzerine yoğun
laşmış bir çeviridir. Dolayısıyla, Seyahatname'yi belli bir yöntemle özetleme; antropolojik veya sosyo-kültürel vs. alanlarda analizlere girme yoluyla üretilen diğer İbn Battuta çalışmalarıyla karış
tırılmamalıdır. İngilizcede yöntem ve içerik olarak Dunn'ın yaptığının benzerlerinin Türkçede üretilebilmesi için; evveHi sağlam,
iyi notlandırılmış bir metne ihtiyaç vardır ve bizim çalışmamız bir
yönüyle bu tür araştırmalara zemin hazırlayabilir.

IX) Aht Kelimesi:
Öteden beri "Ahı" kelimesinin kökeni hakkında tartışmalar
Bir kısım araştırmacı kelimenin Arapça olduğunu savunup İbn Battuta'ya atıf yaparken diğer bir kısım araştırmacı o
çağda yaygın olan Arapçalaştırma gayretiyle kelimenin değişti
rildiğini, aslı "akı" iken "ahl"ye dönüştüğünü savunur. Oysa
Anadolu şivelerine bakılırsa "Akı" lafzının yazımını en iyi karşı
layacak formülün A (=A, yani "elif'), H (=hırıltılı boğazsı "Hı",
batı dilerindeki KH'ya yakın bir harf) ve Y'dan (= "Ya" harfi; harekesi yoksa i'ye veya ı'ya tekabül eder) ibaret olduğu anlaşılır;
yani Arapçalaştırma gayreti söz konusu değildir.
Burada Ahılığın menşeinden ve gelişiminden bahsedilmeyecektir. Gerek M. Cevdet'in kitabı 54 gerekse]. Deny gibi Oryapılır.
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yantalistlerin araştırmaları ve son olarak Neşet çağatay'ın çalış
ması konu hakkında doyurucu malumatı vermektedir. Biz sadece kelimenin kaynağı vesöylernşi üzerinde duracağız.
Yaptığımı]: iıı.çeleme, kelimenin Arapça "AH(V)" (=kardeş)
kökünden gelmediğini, dolayısıyla "H" harfini med ile (=çekere k) ahı şeklinde okumamıza gerek kalmadığını göstermektedir. Aynı şekilde, "A" harfini de çekerek "Ahi" diye okumamı
za da gerek yoktur. Kuşkusuz evvelce bazı araştırmacılar tarafın
dan bu kelimenin aslının cömert, bahadır anlamındaki "akı" olduğu zayıf bir şekilde savunulmuştur. Ancak kelimenin Arapça
"AH (V)" den geldiğini ve ahı tarzında okunması gerektiğini savunanlar İbn Battuta'yı tanık göstermişler ve Rıhle'deki ifadeleri yeterince te tki k etmemişlerdir. Oysa Rıhle'de bu tezi destekleyecek hiçbir işaret yoktur. Kendi tezimizi birkaç yönden kanıtlayabiliriz.

Metni incelediğimizde seyyahın "ahı" kelimesiyle ilgili
tahlilini, özetle, Anadolu bölümünde "Genç Ahılara Dair" başlı
ğıyla verilen anekdotun ilk paragrafında görürürüz:
"Ahıyye; bu kelimenin tekili 'ahı'dır. Arapça 'ah (v) , kelimesi, birinci şahıs zamirine izaje edilirse [=kardeşim anlamında akhy denirse] ortaya çıkan kalıp bu kelimenin tekilidir"55
1) Burada İbn Battuta, kelimenin kalıbını, yani şeklini, benzerini vermektedir. Nitekim bu kelimenin "AH(V)" (=kardeş)
manasına geldiğini asla söylememiş, hatta, ahıları tarif ederken
"bir zanaatın erbabını toplayan adam; işi olmayan genç bekarları toplayan adam" demiştir. Kısaca; işleri yürüten, grup içinde
sözü emir telakki edilen bir "büyük"; bir "akı", bir "aga", yani
"ağa" söz konusudur.
2) Daha da önemlisi, İbn Battuta bu kelimeyi (=Ahı 'yı) çoğul yapacağı zaman Ahıyye demiş; Arapların kardeş anlamında
ki AH(V) kelimesinin çoğulu olarak kullandıkları "ıhvan" kalı
bını hiç kullanmamıştır. Ancak asıl metindeki el-Ahıyyetü'l-Fit
yan başlığı, Mehmed Şerif çevirisinde "Genç Kardeşler" diye
çevrilince sonraki araştırmacılar için yanlış bir anlayışa kapı açıl
mıştır. 56 "

3) Burada

Ahıyye'nin,

Arapça AH(V) kelimesinin bir

diğer

çoğul kalıbı öli:ıbileceği; dolayısıyla İbn BattOta'nın özellikle
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"kardeş" anlamını vurgulamak için "Ahıyye" kalıbını seçtiği iddia edilirse bu iddianın hiçbir bilimsel desteği olmadığını, hatta
karşıt kanıtların mevcut bulunduğunu söyleriz. İbn Battiita, Seyahatname içinde "abdar", 57 "argiid", 58 "perdedar", 59 "tenbiildar" ,60 "candar", 61 "keyvan", 62 "nizedar", 63 "silahdar", 64 gibi
Arapça olmayan onlarca sıfatı çoğul yaparkan son taraflarına "iyye" eki getirerek "abdariyye", "argiiciyye", "perdedariyye",
"tenbiildariyye", "candariyye", "keyvaniyye", "nizedariyye",
"silahdariyye" demiştir; aynı "Ahıyye" gibi! Aslında "i" yani
medli ya, Arapçada aidiyet bildirir. Bu harfin ardına yuvarlak bir
"t" (=he'ye dönüşebilen t, yani dişil eki) getirilmekle o sözcük
artık çoğul bir sıfat veya grup ismi olarak kullanılabilmektedir
ve yazarın tercihine göre bu ek, -Arapça olsun veya olmasın
her ismin arkasına takılabilir.
4) "Niçin bu kelimeyi, Arapça kardeş anlamındaki
AH(V)'den yola çıkarak örneklendirdi; başka bir benzer bulamadı mı?" tarzında bir itiraz gelirse şöyle cevap verilebilir: İbn
Battiita'nın Seyahatname boyunca sürdürdüğü bir kuraldır bu;
yabancı bir kelime görünce onu derhal Arapların çok iyi bildiği
bir kelimeye benzeterek açıklar. Böylece okuyucular için telaffuzda kolaylık sağlayacaktır. Nitekim Antalya kelimesini izah
ederken "Antakya kelimesinin kalıbında; yalnız 'k' yerine '1'
olacak" der. 65 Sakarya kelimesini izah ederken de "Burası büyük bir akarsu; Sakary diyorlar ona, sanki cehennem vadilerinden 'Sakar'a nispetle böyle denmiş!"66 der. Çin'deki bir şehir ismini de Arapların meşhur kadın şairlerinden Hansa'ya benzetir.
Bunun gibi daha pek çok benzetmesi vardır. İbn Battiita'nın
böyle yapması doğaldır; hem kendi okuyucusuna kolaylık sağla
mak; hem de üsliibunu benzetme ve çağrışımlarla zenginleştir
rnek istemiş olabilir. Aynı eğilimler, bizim seyyah-ı alemimiz
Evliya Çelebi'de de vardır. 67
S) Seyyahın Ahı kelimesini izah ederken Arapçanın kalın ve
hırıltılı "H" (=kh) harfini seçmesi de kelimenin aslının Türkçe
akı olduğunu gösteren iyi bir delildir. Zira Anadolu ağızlarının
çoğunda akarsu, soğuk, aruk, dalak gibi kelimelerdeki kalın K
(=Kaf), kelime ortasında ve sonunda "h"ya dönüşür. Bu konuda
ahı'ya tıpatıp benzeyen pek çok örnek vardır: İstanbul ağzında

ux
"cepte taşınabilen kılıflı küçük bıçak" anlamındaki "çakı" kelimesi, Anadolu'nun çeşitli yörelerinde "çahı", "çahu" şeklinde
teHiffuz edilir vebıınu Arap harfleriyle yazmak istediğinizde ortadaki boğazşı "J:ı"yı ve sondaki "ı" sesini karşılamak için "kh"
sesinin Arapça mukabili olan "Hı"yı, ardından da "Ya" harfini
yazmak zorunda kalırız.
6) Bu meseleyle ilgili olarak, 32. bölümü n 15. notunda belirttiğimiz bir başka gerçek vardır: Evliya Çelebi'nin çok daha
sonra "Ak Sinan" diye kaydedeceği tarihi bir şahsiyeti aynı coğ
rafyada İbn Battuta, "Ah ı Sinan" diye kaydetmiştir! Demek ki
İstanbul ağzındaki kalın "K" Anadolu'da o dönemde de "Kh"
gibi boğazsı H ile telaffuz ediliyordu ve seyyahımız da gerektiği gibi kaydetti Ahı kelimesini.
Sonuç olarak diyoruz ki; bu kelimenin "ahl" veya "ahi"
olarak okunması gerekmektedir. Ahi tarzında okunması gerektiği ve Arapça AH(V) kökünden geldiği
iddiası asla Rthle'ye dayandırılamaz. Ayrıca, o dönemin Anadolu
insanının bu kelimeyi Arapçalaştırma derdi taşıdığına ilişkin
hiçbir bilimsel kanıt da yoktur.
şeklinde değil "ahı"
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uyarılarını eksik etmeyen editörüm M. Sabri Koz beye; kaynak temini ve
iyi bir çalışma atmosferi sunma konusunda müspet tavırlarına tanık olduğum Türkiye Diyanet Vakfı lSAM Kütüphanesi dokümantasyon müdürlüğüne, özellikle Mustafa Birol Ülker beye; İbn Battuta maddesini ansiklopedi için hazırlayışım esnasında gerekli yönlendirme ve ilmı tenkitlerini esirgemeyen kıymetli hocam Doç. Dr. Ahmet Özel beye; YKY'den
Selahattin Özpalabıyıklar, Arzu Çakan, Akgül Yıldız, İncilay Yılmazyurt,
Mahmure İleri ve Banu Kaşıkçı'ya, Dizin'i hazırlayan Dr. Yücel Dağlı'ya
teşekkürü borç bilirim.
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İBNBATTOTA

SEYAHATNAMESi
i. CİLT

BİRİNCİ BÖLÜM

GİRİş
Çok

Şefkatli

ve Merhametli

Allah'ın Adıyla

Nesir ve nazırnda usta, bilimin birçok dalında uzman, Gır
natalı Fakih Ebu Abdullah Muhammed İbnü'ş-Şeyh Ebu'l-Kasım İbn Cüzeyy Kelbi-Allah onu bağışlasın- der ki:!
Tüm övgüler, yeryüzünü kullarının hizmetine veren AIlah'adır. Onun izniyle derin vadilerde, geniş yollarda yürür bu
insanlar. Yüce Allah kullarını yerden bitirdi, yere gönderecek ve
yine oradan çıkaracaktır. Toprağı kudretiyle kullarına yatak
eden, çivi gibi yüksek dağlarla yeryüzünü pekiştirerek üstüne
direksiz göğü diken, yıldızları karanın ve denizin karanlıkların
da insanlara rehber eden O'dur. Ayı ışık, güneşi çıra eden; gökten suyu indirip ölü toprağı dirilten O'dur. Toprakta her türlü
meyveyi bitiren, çeşit çeşit bitkileri yaratan O'dur. Biri tatlı ve
leziz, diğeri tuzlu ve acı olan iki deryayı birbirinden ayıran
O'dur. Denizin sırtında ve taşların üstünde yürüsünler diye dağ
gibi gemileri, sürü sürü binek hayvanlarını kullarının hizmetine
sunarak iyiliklerini doruğa ulaştıran O'dur.
Yüce Allah, efendimiz ve kayırıcımız Muhammed'i esen kıl
sın. Kullara yol gösteren, kılavuzluğuyla meşaleyi andıran odur.
Yüce Yaradan onu alemlererahmet olsun diye gönderdi, elçilerin
sonuncusu kıldı. Allah'a ortak koşanlar pes ettiler önünde. İnsan
lar Allah'ın dinine bölük bölük girdiler. Yüce Yaradan, elçisini
hayret uyandıran mucizelerle destekledi. Cansız varlıklar dile
geldi, onıvdoğruladı; onun duasıyla Allah kupkuru kemikleri diriltti. Onun parmaklarından gür sular akıttı.
Yüce A.1lalı ona yetişme ve dinine girme üstünlüğüne kavu-

şan Ehl-i Beyt'inden, eşlerinden ve dostlarından hoşnut olsun.
Onlar bu dinin ilk savunucularıdır. Düşmana karşı savaşıp aydınlık dini yayan, bu dinin temellerinden olan hicret, nusret ve
himaye ilkeleriniz ayakta tutarak Peygamberimizi yalnız bırak
mayanlar onlardır. Onun önünde ateşten kalkan oldular. Onun
yolunda ölüm denizine daldılar. Artık onların peşinden gidersen
sapıtmak kaygısına kapılma!

Hak Teala, müminlerin önderi, emirimiz Ebu İnan Faris'e
ahalisini güldürecek, dünyayı sevindirecek zaferler nasip eylesin. 0, doğru yola eriştiren imamların, raşit halifelerin soyundandır. Allah'ın yardımıyla güçlenmiş, onun yolunda cihat etmiştir.
sadece kainatın efendisi olan Allah'a güvenir. Yüce Yaradan onun talihini açık etsin, zamanın felaketlerine karşı onu
korusun, ona güç versin; onu azdırmasın ve hiçbir azgına boyun
eğdirmesin! Ona zenginlik versin; fakat fakirleri kapısından çevirmesin o ve Allah kimseye muhtaç etmesin onu! Kılıcı ve hazineleriyle zoru kolayetsin o.
İmdi aklın ve akıllıların kabul ettiği, fikrin ve naklin onayladığı gibi Fas kökenli Sultan Ebu İnan Faris'e ait bu yüce hilafet, Allah'ın kullara uzanmış gölgesi ve tutulası ipidir, boyun
eğilmelidir ona. Hastalanmış dini iyileştiren, kınından sıyrılmış
düşman kılıcını kıran, bozulmuş zamanı düzelten, verimini kaybetmiş bilim çarşısını şenlendiren; iyiliğin silinmeye yüz tutmuş
ve üstünü otlar bürümüş yolunu aydınlatan, sarsılan ve kana bulanan ülkeleri huzura kavuşturan, ölmüş güzel gelenekleri dirilten, kanlı canlı zulüm ve cefa merasimlerini kaldıran, tutuşmuş
fitne ateşini söndüren, bağımsızlığını ilan etmiş eşkıya reisIerine haddini bildiren; iyilik, güzellik ve takva temeli üzerine hak
sarayını inşa eden, en güçlü sebebe, Allah'a dayanıp tevekkül
eden sultanın devletidir bu! Bu hilafetin şeref tacı ikizler burcudur. Etekleri Samanyolu'na takılmıştır. Öylesine talihli ki ihtiyarlayan zamana karşı üağ gibi dik ve diri, öylesine adil ki tüm
iman ehline yardımcı, öylesine cömert ki altın ve gümüş yağdı
ran bulutlar gibi! Kızdığı zaman düşmanını önüne katıp sel oluyor. Tümen tümen ecel orduları ona zafer va'dediyor. Art arda
yıkılan devletler onun gücüne güç katan zenginliğinin küçük bir
parçasını teşkil ediyor. ünun şiddet kılıcı, siteminden önce ge-
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lir. Onun vakar ve kararlılığından ötürü ümitler sönmez. Öylesine disiplinli ve akıllı ki düşmanlar bir yol bulup altedemezler
onu. Askerinden.önce. hilesi v,e tecrübesiyle hasmını perişan
eder. BağışlaI1}asgıı bilir, günah ağaçlarından af devşirir. Yumuşaktır ve hoşgörülÜdür aslında. Kin ve keder dolu kalpleri sevgisinde eritir. Bilgisinin ışığıyla karanlıklar aydınlanır. İçtendir; bu
yüzden yararlıdır işleri. Ve bilinmeli ki bir işin güzelliği, ne
amaçla yapıldığına bağlıdır. 3
Onun payitahtı, insanların arzuladığı bir doruk, becerilerin
sergilendiği bir alan, erdemlilerin konakladığı bir mekan, endişelinin kalbini huzurla dolduran ve nice ümitle yola düşen gariplerin yüzünü güldüren bir makam olunca; bu çağın evlatları
ona hizmetkar oldu, bilim adamları ve edebiyatçılar yarış edercesine onun huzuruna koştular. Arifler onun yüce korunağına
geldiler. Gezginler onun payitahtını görme gayretiyle hücum ettiler. Tir tir titreyen zavallılar onun şefkat kanatlarına sığındi.
Hükümdarlar onun kapısında köle oldu. Dünyanın kutbu odur.
Onun devletinin yüceliği konusunda bilgili ve cahil; herkesin
aklı aynı kanıya varır. Her Müslüman yaptığı güzel işleri onun
aldığı tedbirlere bağlar. Her öğretmen anlatmak istediği şeyi
onun harikulade işleriyle örneklendirerek izah eder.
Onun ulu kapısına gelen, diğer ülkelerin uzak yörelerinden
geçip onun tükenmez deryasına dalanlardan biri de doğru sözlü
fıkıh bilgini, büyük Üstat, yeryüzünü arşınlayan ve enine boyuna dünyanın tüm ülkelerini dolaşan; Levata kabilesinden, İbra
him soyundan, kendi yöresinde İbn Battuta, doğu beldelerinde
Şemseddln diye tanınan Ebu Abdullah Muhammed'dir. Odur
dünyayı ibret alarak gezen, nice maceralarla şehirler aşan; [çeşit
li] dinlerin fırkalarını araştıran; Arabın ve Arap olmayanların
huylarını [öğrenip] notlarını veren ...
O nihayet seyahat asasını bu ulu payitahta bıraktı; zira buranın kayıtsız şartsız vericilik meziyetine sahip olduğunu biliyordu. Tüm doğu [ülkellerini katedip bu devletin dolunay gibi
ışıdığı batıya yöneldi ve burayı bütün memleketlerden üstün
görerek altının toprakla kıyaslanamayacağını anladı; diğer ülke
ve halkları.uzun uzun araştırdı, Hakk'a güvenen seçkin cemaate
katılma ar~us~yla yandıktan sonra bu karara vardı.

6
Böylece Sultan Ebu İnan ona geçmişi unutturacak çapta ardolu dolu nimet verdi. 4 Onu, uzun yolculuklara tenezzül etmeyecek hale getirdi. Daha önce dev sandığı hükümdarların küçücük olduğunu hissetti ve kalbinden geçirdiği
tüm armağanları aldı onun huzurunda. Ve unuttu ülkeler gezmekten doğan alışkanlığını; seyahat aşkını. Uzun uzun arzuladıktan sonra bereketli meraya vardı çünkü.
Gezileri sırasında gördüğü şehirleri, belleğine kaydettiği az
bulunur hikayeleri yazsın; karşılaştığı ülke hükümdarlarından,
erdemli bilginlerden, yüce ermişlerden bahsetsin diye buyruk
çıkınca ulu makamdan; kulaklara ve gözlere şenlik veren, gönülleri eğlendiren, üzerinde duruldukça sürprizler doğuran, açığa
çıkması yarar getiren her şeyi kağıda döktürdü.
Ve zatıalilerinin yüksek makamının bendesi, yüce kapıları
nın ayrılmaz bekçisi; huzurlarında eğilmekten şeref duyan Muhammed b. Muhammed İbn Cüzeyy Kelbl'ye -O, Cenab-ı
Hakk'ın yardımıyla daima Haşmetmeabın hizmetine amade,
iyiliklerine müteşekkirdir- buyruk verildi; üstat Ebu Abdullah'ın yazdırdığı hatıraları bir kitapta etraflıca derleyip toparlasın
diye ...
Söz konusu kitap, müsveddelerin yararlı olanlarını kapsamalı, güdülen hedefe erişmede yardımcı olmalıydı. Ayrıca sözün
arı-duru olmasına özen göstermek, izah ve takribine s gayret etmek gerekliydi; ta ki bu yönüyle de çok lezzetli ve sedetinden
çıkarılmış inci gibi parlak olsun.
Acizane verilen buyruğu derhal uyguladı, arzu edileni yapmak üzere Allah'ın yardımıyla bu işe girişti.
Üstat Ebu Abdullah İbn Battuta'nın sözünü aktarırken
"onun söylemek istediği şeyleri veren" kelimeleri kullandım;
onun kastettiği şeyleri açıkladım. Ancak çoğu kez nasıl söylediyse öyle bıraktım, köküne ve dalına dokunmadım.
Aktardığı hikaye ve haberleri olduğu gibi kaydettim; aslı
nedir diye araştırma ve sınama girişiminde bulunmadım. Çünkü
o bunların doğru olanlarını saptamada en iyi yolu tutmuş, gerektiğinde güvensizliğini bildiren sözcükler kullanarak aslı astarı olmayanlara imada bulunmuştur.
Yer ve kişi adlarından problemli olanları halletmek ve
mağanlar yağdırdı;

7
"zabt" yoluyla daha verimli hale getirmek için epey çaba gösterdim; okunuş şeklini belirten kayıtlar koydum. 6
Yabancı adlagolabildiğin~e açiml;ıdım. Çünkü bunlar yabancılıklarından ötürü genel kitleye karışık ve anlaşılmaz geliyor. Ayrıca, boyleayrıksı sözcüklerin muammasmıçözmede bildik kurallar da yanlışa sürükler insanı.
Allah ondan desteğini çekmesin, yüce makarnda maksudumuzun kabul görmesini ummaktayız. Ayrıca muhtemel yanlışla
rm görmezden gelinmesi de niyazımızdır. Zatıalilerinin hoşgö
rüsü sonsuzdur, hataları bağışlayıcılığı ile ilgili menkıbeleri [her
şeye] kefildir.
Hak Teala daima zafere alıştırsm, güç ve imkanla donatsın
onu! Apaçık bir galibiyetin işaretlerinden mahrum etmesin onu!

Notlar
Giriş kısmının

yazan: Başlangıçtan birinci bölümün sonuna kadar tüm ifadeleri n
Battiita tarafından söylenip İbn Cüzeyy eliyle yazıya geçirildiği tezi DefremerySanguinetti edisyonundan bu yana çoklarınca savunulmuş, (mesela; M.
Abdülmün'im el-Uryan'ın neşrettiği Rıhle/ii ıbn Bottilto, Beyrut, 1992, s. 29) sadece
Gibb bu kısmın İbn Cüzeyy'in girişi olduğunu belirtmiş ama bir açıklama yapmamış
tır (Bkz.: H. A. R. Gibb, The Trovefs of ıbn Bol/uto, Cambridge 1958, C. 1, s. 1). Zira
Tazı neşrine kadar hiçbir baskıda girişin başlangıcında "Kale'ş-şeyh İbn Cüzeyy e1Kelbı" (=İbn Cüzeyy der ki) ifadesi yer almamaktadır. Dolayısıyla yer yer İbn Battiita'dan üçüncü şahıs olarak bahseden bu girişin kime ait olduğu 'Rthle'(=rbn Battiita Seyahatnamesi) şarihlerince epey müşkil bir mesel e olarak görülmekteydi. Nihayet AbdÜıazız Tazi'nin "Kale'ş-şeyh İbn Cüzeyy" diye başlayan h. 757/m. 1356 tarihli -belki de en eski- nüshayı bulmasıyla durum açıklığa kavuşmuştur. Bkz.: Abdülhadı Tazi'nin Fas Krallık Akademisi'nin desteğiyle yaptığı neşr: RıMe/ii ıbn Bo/tilto, Akadımiyyetü'I-Memleketi'I-Mağribiyye, Mağrib-Ribat 1417./1997. C. 1, s. 149
*lbn Cüzeyy el-Kelbf'ye gelince, Lisaneddın rbnü'I-Hatıb, IM/a adlı eserinde; elMakkarı, Nefhu'/-Tib'da ve rbn Hacer, ed-Durerul'l-Kômine'de rbn Cüzeyy adlı birinden bahseder. Bu eserlerde anlatıldığına göre o, Arapların Kelb kabilesindendir ve
soy zinciri şöyledir: Muhammed b. Ahmed b. Muhammed b. Abdullah b. Yahya b.
Abdurrahman b. Yusuf b. Cüzeyy e1-Kelbf. Onun adını bazı yazarlar "rbn Ceziyy"
şeklinde, bir kısmı ise "rbn Cüzey" şeklinde okumuşlardır. Hepsinin müşterek noktası; bu adamın Gırnatalı olduğu, fıkıh, hukuk felsefesi ve dilde derinleştiği, ünlü sufi yazar Endülüslü Lisaneddin'e hocalık ettiğidir. Anlatılanlara göre İbn Cüzeyy'in
muhtelif konuiaida eserleri ve tasavvufi şiirIeri vardır. Oysa pek çok rbn Battiita yoİbn
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rumcusu ve çeviricisi, bu yazarların anlattığı İbn Cüzeyy ile ıbn Battfifa Seyahatnômesi'ni düzenleyen İbn Cüzeyy'i biribirine karıştırmıştır. İbn Battlita uzmanlarının en
kıdemlilerinden olan H. A. R. Gibb de bu hataya düşmüştür. Dikkatli bir inceleme
yapıldığında şu ortaya çıkar: Teracim-i ahval (= biyografi) uzmanlarının anlattığı İbn
Cüzeyy 693/1298'de doğmuş, Tarıf yarımadasını savunurken 741/1340'ta vefat etmiştir. Oysa Seyahatname'nin düzeltme ve hazırlama işini üstlenen İbn Cüzeyy
7S7/13S6'da bu işi bitirdiğini söylüyor; kitabın sonunda belirtiği gibi. Adam bu işi
mezardayk;en yapmış olamaz. İşin aslı nedir? Akla gelen en iyi ihtimal Seyahatname
ile uğraşan İbn Cüzeyy'in, biyografi katapıarında geçen İbn Cüzeyy'e akraba olmasıdır. Belki de onun oğluydu. Bu açıklamanın ana hatlarını Muhammed
Abdülmün'im el-Uryan'ın girişinden aldım. Bkz.: M. A. Uryan, Age., s. 23-24.
Hicret, Nusret ve İva (=Himaye): Hicret; Mekkeli Müslümanların Hz. Muhammed ile Mekke'den Medine'ye göçmeleridir. Nusret; Medineli Müslümanların bu
göçmenlere yardım etmeleridir. İva ise Medinelilerin doğmakta olan yeni din ve
devlete destek olmalarıdır.
Niyet hadısi: Burada, eylem ve davranışların güdülen amaca göre değerlendirileceği
ni bildiren hadıs-i şerife gönderme yapılıyor. Bunu tamamlayan bir diğer hadıs ise yapılan işlerin, neticeleri doğrultusunda anlam kazandığını vurgular. Kapsamlı yorum
için bkz.: İbn Receb Hanbelı, Cômiu'I-U/fimi ve'I-Hikem, Beyrur, (tarihsiz) s. 5-20.
Ebu İnan Faris: Merınıler hanedanının en meşhur sultanıdır. 1348 Haziranı'nda/749 Rebıulevveli'nde başa geçti; 13S8/7S9'da vefat etti. Amacı Tunus ve civarı da dahilolmak üzere tüm Kuzey Afrika'yı ele geçirmekti. Tunus merkezli Benı
Hafs (=Hafsoğulları) ile uzun çekişmelere girdiyse de bu amacına erişemeden vefat
etti. Onun döneminde Merını Devleti altın devrini yaşadı. İbn Haldun gibi bilim
adamları onun gölgesinde yetişti. Bkz.: Robert Brunschvig, La Berbirie oryantale,
Fransızcadan Arapçaya Tôrihu Ijrikıyye başlığıyla çev. Hammildı es-Sahill, Beyrut,
1988, C. 1, s. 197-209 ve C. 2, s. 406.
Takrib: Metinde geçen takrıb, konuşma dilinin yazı diline yaklaştırılması, söylenenlerin daha derli toplu ifadelerle yazıya geçirilmesi anlamına geliyor. Takrlb; anlaşılır
hille getirme anlamına da gelir.
Zabt: Arap gramerinde bir terim olarak; "Arapça sözcüğün ünlülerinin tek tek belirtilmesi" demektir. Bu ünlü (=sadaJı) belirtme işine "harekeleme" de denilir. İbrani
ce ve Arapçada olduğu gibi Sami dillerinde alfabenin tüm harfleri ünsüzdür. Bir kelime yazıldığında onun okunabilmesi için gerekli olan ünlüler, satırın üstüne veya altına "hareke" denilen çeşitli işaretler konarak belirtilir.
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Üstat Ebu Abdullah İbn Battuta der ki:
Kutsal evi haccetmek ve Yüce Peygamberimizin mezarını
ziyaret amacıyla Yediyüzyirmibeşte Tanrı ayı Receb'in ikisinde,
Perşembe günü doğum yerim olan Tanca'dan hareket ettim. Ne
sohbetiyle ferahlayacak eşim ve dostum ne de beraber yürüdüğüm bir kervan vardı. Lakin kalbime bu kutsal toprakları görme
arzusu iyice yerleştiği için dostlarımdan ayrılmayı göze alarak
kuşların yuvadan gidişi gibi terkettim yurdumu. Annem ve babam henüz hayatta oldukları için ince bir hüzne boğuldum ayrı
lırken. Ayrılıktan benim payıma düşen neyse onların payına da
düşen oydu. O zamanlar 22 yaşındaydım.!
İbn Cüzeyy der ki:
Gırnata şehrindeyken Ebu Abdullah İbn Battuta bana Onyedi Recep Yediyüzüçte Pazartesi günü [25 Şubat 1304] Tanca'da dünyaya geldiğini söyledi.
[İbn Battuta devam ediyor:]
Yola koyuluşum müminlerin emiri, dinin destekçisi, kutlu
önder Ebu Yusuf oğlu Ebu Saıd'in saltanatı zamanına rastladı.
Bu hükümdar, alemlerin sahibi Yüce Allah'ın yolunda savaş etmiş, cömertliği dünyayı tutmuş, adaleti ve yumuşaklığı ile halkın gönlünde taht kurmuştur. Onun babası kutlu önder Ebu Yusuf b. Abdülhak, Tanrı'ya ortak koşanların belini kırmış, inkarcılık ateşini söndürmüş, bölük bölük saldıran Haçlı ordularını
darmadağ~n etmiştir. Allah Tdla onlardan daima hoşnut olsun.
İslam ve Müslümanlar adına onlara büyük mükafatlar versin.
Devletlerıni kıyamet gününe kadar ayakta tutsun!2
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Kaynak: Tazi, R,hle.

II
Böylece Tilimsan şehrine ulaştım. O esnada oranın hakimi
Beni Zeyyan [=Zeyyanoğulları] soyundan gelen Abdurrahman
Ebu Taşifin idi. Qnun babası Musa b. Osman, Osman'ın dedesi
de Yağmur Esen b. Zeyyan'dır.3 Bu durağımda İfrikıyye [=Kuzey
Afrika]4 sultanı Ebu Yahya'nın iki elçisine rastladım. Biri Tunus'ta nikah kadılığı yapan meşhur bilgin Ebu Abdullah Muhammed Nefzavi, diğeri ise Üstat Ebu Abdullah b. Muhammed'dir
Bu adam Mehdiye sahilindeki Zübeyd köyünde doğduğu için
Zübeydi diye de bilinir. Hicri Yediyüzkırk yılında [m.
] vefat
etmiştir.

Tilimsan'a ulaştığım gün bahsettiğim elçiler oradan ayrılır
ken bazı arkadaşlar bana, onlarla beraber gitmemi salık verdi.
Bu konuda en hayırlı kararı almak için istihareye yattım ve gerekli hazırlıkları yapmak üzere üç gün burada kaldım. 5 Sonra yola koyuldum. Milyane şehrinde onlara yetiştim. Yaz mevsiminin
dayanılmaz sıcakları başlayınca bu iki fakih hastalandı ve 10 gün
beklemek zorunda kaldık. Tekrar hareket ettiğimizde birinin
hastalığı iyice ağırlaşmıştı. Bu yüzden Milyane'den dört mil
uzakta, sulak bir yerde konakladık. Dördüncü günün kuşluk
vaktinde adam vefat etti. Oğlu Ebu't-Tayyib ile arkadaşı Ebu
Abdullah Zübeydi, Milyane'ye dönerek cenazeyi orada toprağa
verdiler. 6 Bense aralarında Tunus tüccarlarından Muntasır b.
Mes'ud'un, Hacı Adull'nin ve Hacer b. Muhammed'in bulunduğu bir kervan ile tekrar yola koyuldum.
Cezayir şehrine vardığımız zaman Üstat Ebu Abdullah ile
Kadı efendinin oğlu gelinceye kadar şehir dışında birkaç gün
bekledik. Onlar yetişince hep beraber Mitdea yolunu tutarak
Zan dağına yöneldik'? Daha sonra Bicaye şehrine vardığımızdas
Üstat Ebu Abdullah, bu yörenin kadısı Ebu Abdullah Züvavl'nin evine; Kadı efendinin oğlu Ebu't-Tayyib ise müfessir fı
kıh bilgini Ebu Abdullah'ın evine misafir oldu. O vakit şehrin
valisi Ebu Abdullah Muhammed b. Seyyidi'n-Nas'dı; "Hacib"
[=mabeyinci] diye de tanınırdI. Milyane'den beri birlikte yolculuk ettiğimiz Tunuslu tüccarlardan Muhammed b. Hacer, üçbin
altın dinar bırakarak vefat etti. Ölürken Cezayir eşrafından İbn
Habibe adındaki birine, altınları Tunus'ta bulunan varislerine
gönderm~sirii 'vasiyet etmişti. Ama bu olaylardan haberdar olan
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İbn Seyyidi'n-Nas altınları alelacele adamın elinden kaptı. İşte,
Muvahhidı

kökenli valilerden gördüğüm ilk zalimane hareket
bu oldu.
Biciiye'ye geldiğimizde sıtmaya tutulmuştum. Dostum Ebu·
Abdullah Zübeydı hastalığı tamamen atlatıncaya kadar burada
kalmamı salık verdi. Ama ben:
"Eğe~ Hak Teiila ölmemi takdir etmişse ecel meleği Hicaz
yolundayken gelip yetişsin!" diyerek razı olmadım. Bu kararım
üzerine o da şöyle dedi:
"Madem gitmeye kararlısın, öyleyse fazla eşyanı ve bineğini
sat! Ben sana ödünç olarak bir binek, bir de çadır vereceğim. Bize katılacaksın, lakin yükün az olacak. Yolda çöl Araplarının saldırısına uğrama korkusu olduğu için hızlı gitmeye mecburuz!"
Onun öğütlerine uydum. Üstat Ebu Abdullah söz verdiği
şeyleri tek tek bana ikram etti. Hak Teala ona güzel armağanlar
yağdırsın! Hicaz seyahati esnasında aldığım ilk ihsan buydu.
Kusantıne'ye varıncaya kadar hiç durmadan yol aldık. Bu
şehrin dışında konakladık. 9 Lakin öyle şiddetli bir sağanağa yakalandık ki çamaçar geceleyin çadırlarımızdan çıkıp çevredeki
evlere sığınmak zorunda kaldık. Ertesi sabah gün ışırken şehrin
erdem sahibi asil valisi Ebu'l-Hasan yanımıza geldi. Bu adam
şeriftir [=Hz. Hasan soyundan gelir.]. Yağmur çamuruyla kirlenmiş elbiselerimizi görünce kendi konağında temizlenmesini salık verdi. Üzerimizdeki ihram iyice yıpranmış, parçalanayazmış
tı. Vali onun yerine bana Baalbek kumaşından dokunmuş kaliteli bir ihram gönderdi. ıo Ucuna da iki altın dinar takmıştı. Bu
hadise, yüzüme açılan talih ve ihsan kapısının ilk meyvelerindendir.
Sonra Kusantıne'den kalkıp Bune şehrine vardık. II Birkaç
gün kaldık. Seyahat esnasında başımıza gelecek muhtemel tehlikeleri hesaba katarak beraber yolculuk ettiğimiz tüccar dostları orada bıraktık, süratle yolumuza devam ettik. Hastalık yakamı bırakmıyordu. Tekrar sıtma oldum. Öyle halsizleştim ki düş
memek için kendimi sarıkla hayvanın eğerine bağlıyordum. Tunus'a ulaşıncaya kadar hayvandan inmedim; bir daha binemem,
yığılıp kalırım korkusuyla! Halk, Üstat Ebu Abdullah Zübeydı
ile Kadı Ebu Abdullah Nefzavl'nin oğlu Ebu't-Tayyib'i karşıla-

maya çıktı. İki taraf birbirine hal-hatır sordu. Hiç kimse yanaşıp
da bana selam vermedi. Çünkü hiçbirini tanımıyordum. Yalnız
lığım bana öyle d<*undu ki keJldimi tutamayıp hıçkıra hıçkıra
ağladım. Hacılardan biri benim garip kaldığımı hissedip yanaştı,
selam verdi, gonlTImü aldı. Şehre girerken güzel sohbeti ve teselli dolu sözleriyle beni memnun etti.
Orada Kütbiyyin Medresesi'nde konakladık.
İbn Cüzeyy der ki:
Halkın kadısı, hatiplerin önderi İbn Hacc Bilfiki diye ünlenmiş Üstat Ebu'l-Berekat Muhammed de kendi başından
böyle bir olayın geçtiğini ifade ederek şunları anlatmıştı:
Ramazan bayramıyla ilgili olarak, Ebu Abdullah b. Kemad'dan aktarılan Peygamber sözünü -Allah Teiila onu rahmetiyle kuşatsın- eksiksiz bellemek ve kaydetmek için Endülüs
şehirlerinden Belleş'e [=Velez] vardım arefe günü. IZ Geceleyin
oraya ulaşabildim. Camide halkla beraber bayram namazı kıl
dıktan sonra baktım ki herkes biribirine yanaşıyor, musafaha yapıyor, esenlikler diliyor. Ben bir köşede garip, sessiz bekliyorum. Kimse bana selam vermedi. Yalnız ahaliden bir pirifani
yaklaşıp hatırımı sordu: "Uzaktan baktım, halktan ayrı durup
kimsenin selamına rimhatap olmadığını görünce gurbette olduğunu anladım. Yanına gelip yalnızlığını unutturayım istedim!"
dedi. Yüce Tanrı bu ihtiyarı en güzel şekilde mükafatlandırsın!
İbn Battuta devam ediyor:

Tunus Sultanı
Tunus'a girdiğimde buranın sultanı Beni Hafs'dan [=Hafsoğullarından] gelen Ebu Yahya idi. 13 Onun soyu şöyledir: Sultan
Ebu Zekeriyya Yahya b. Sultan Ebu İshak İbrahim b. Sultan Ebu
Zekeriyya Yahya b. Abdülvahid b. Ebu Hafs. Allah onu rahmetiyle kuşatsın. Tunus'ta birçok ulu bilgin vardı. Bunlar arasında Kadilcemiia[=başkadı] Ebu Abdullah Muhammed Ensar'i'yi, beş hükümdar boyunca başkadılık yapmış olan H!ltip Ebu İshak İbra
him Ribi'l'yi, Tunus kadılığında da hizmet vermiş Ebu Ali Ömer
b. Ali b. I):addah Hevar'i'yi sayabilirim. İlk sözünü ettiğim Ebu
Abdullah, Hazrec kabilesinden olup Endülüs'ün Belensiye [=Valensiya] şenrinden gelmiş; daha sonra Tunus'a yerleşip İbn Gam-
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maz adıyla tanınmıştır. İkinci adamın soyu İbrahim b. Hüseyin b.
Ali b. Abdurrefi Ribi'ı şeklindedir. Tunus kadısı diye bahsettiğim üçüncü zat ise yörenin büyük bilginlerindendir. Her Cuma
namazdan sonra Zeytfine Camii diye bilinen büyük mabedin sütu nların dan birine dayanır, halkın dertlerini dinler, çeşitli me sel elerde çözümler sunar, fetva verirdi. 14 Nihayet 40 mesele çözünce
oturduğu yerden kalkar giderdi.
Tunus'ta Ramazan bayramı yetişince açık namazgaha geldim, çok kalabalıktı. Herkes en temiz elbisesini giymişti. Sultan
Ebfi Yahya, kumandanları, yakınları ve hizmetkadarıyla at üstünde geldi. Maiyetindekiler fevkalade düzenli hareket ediyordu. Bayram namazı kılınıp hutbe okunduktan sonra herkes evine gitti.
Bir müddet sonra İfrıkıyye şehirlerinden Ikil'de oturmakta
olan Ebfi Ya'kfib Sfisı isimli bir alimin başkanlığında hac kervanı tertip edildi. Kervana katılanların büyük çoğunluğunu Mesamide taifesi oluşturuyordu.1 s Beni kendilerine kadı seçtiler. Zilkade ayı sonlarında Tunus'tan hareket ederek sahil yolu boyunca ilerleyip Sfisa kasabasına vardık. Burası Tunus'tan 40 mil
uzakta küçük, şirin bir sahil beldesidir. Oradan Safakus şehrine
geldik. 16 İslam hukukuna dair Tebsıra fi'l-ftkh adlı eserin sahibi
olan İmam Ebu'l-Hasan Lahmı rvıalikı'nin mezarı bu şehrin yakınındadır.

İbn Cüzeyy der ki:
Safakus beldesi hakkında Ali b.

Habıb Tunfilı1 şu

söylemiştir:

"Safakus huzur ve yağmurun kaynağı olsun,
ve mescidiyle safii bulsun,
Kö'tjeze akan dereciklerle çevrili şehir,
Ulu hükümet konağının başı hep göklerdedir.
Bu ne güzel şehir; yanına vardığında,
Açılır, dile gelir, 'Hoşgeldin, merhaba!'
Bir ona bir de kıyı/arı yalayıp çekilen dalgalara bak,
Sanırsın ki iişığına hevesle kırıtıyor
Rakiplerini gö"rünce cesareti kırılıyor da,
Hüzünle doluyor içi, dö"nüyor gerisin geri!"
Sanııçlan

dizeleri
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Kaliteli dizeleriyle şöhret bulmuş büyük edip EbO Abdullah Muhammed b. EbO Temım tam aksi şeyler söylüyor:

"Safakus ah S;iakuskahrolas;, halkı yokolası,
Yağmura hasrlfkalası, açlıktan geberesi!
Ne kadir bilmez bir belde! / yanı başından,
Bir garip geçse yem olur,
Ya Rum ya Arap çapulcuya!
Nice tüccarın seroeti gasbedildi burada,
Ve bu kıyıda nice/erinin zincir takıldı boynuna,
Derya utandı bu ahaliden, mahzun oldu,
Ne zaman yaklaşmak istese kalbi korkuyla doldu. "17
[İbn BattOta devam ediyor:]

Daha sonra Kabis beldesine varıp şehrin içinde konaklakesilmeyen bir yağmurla karşılaşınca on gün
burada kaldık.
İbn Cüzeyy der ki:
Bir şair, Kabis için şöyle diyor:
dık. 18 Ardı arkası

"Ah nerede Kabis kıyısındaki vadide geçen o tatlı gecelerim,
Kalbim andıkça o günleri, kor üstünde fokurdayan cezveye benzerim!"
[İbn BattOta devam ediyor:]
Kabis'ten çıkıp Atrablus'a [=Trablusgarb] yöneldik. 19 Yüzden fazla atlı ile keskin nişancıların eşliğinde birkaç menzil yol
aldık. Maiyetimizde bulunanlardan korkan çöl haydutları bize
saldırmaya cesaret edemedi. Yüce Allah onların baskınından bizi korudu. Yol üstü duraklarımızın birinde Kurban bayramı gelip çattı. Dördüncü gün Atrablus şehrine vardığımızda bir müd. det istirahat ettik. Ben Safakus'ta Tunus Devleti'nin katiplerinden birinin kızıyla nişanlanmış, Atrablus'a vardığımızda gerdeğe girmiştim bile. Yediyüzyirmialrı yılı Muharrem ayının sonrasında zo eşim ve Mesamide taifesinden bir grupla bu şehri terkettim. Kdvari bayrağını elime alıp öne geçtim. Esas kafile ise

16
soğuk

de

ve

yağmur

sebebiyle kolay hareket

edemediği

için

şehir

kaldı.

MisHite 21 , Mısrate 22 ve Kusur Sürt'ü23 geçtik. Kusur Sürt'te
bedevIler bize saldırmak istediyse de Hak Teiilii onların şerrin
den bizi muhafaza' buyurdu. Yolculuğumuzun devamında bir
koruya girdik. Ardından ermiş Barsısa kasrına ve Kubbe-i Selliim'a vardık. Atrablus'ta beklemiş olan esas kervan burada bize
katıldı. Kayınpederimle aramızda çıkan bir tartışmadan ötürü
kızından ayrıımam gerektiği için bir zaman sonra Faslı bir "Tiilib"in 24 kızıyla nikiihlandım. Zaafiye köşkünde gerdeğe girdim.
Kafıleyi bir gün alıkoyarak muhteşem bir düğün yemeği verdim!

Notlar
1 Tann ayı eşsiz Recep: Hicrı senenin 7. ayı olan Recep, bazen böyle anılır. Mübarek aylar olarak bilinen üçayların başlangıcıdır. Bu ayın faziletiyle ilgili bkz.: Nevevı,
Rıyôdu's-Sôlihfn, bölüm: 225, hadıs nr: 1250. Metinde Receb'in ikisi olarak verilen tarih, 13 Haziran-Perşembe 1325'e denk düşer. Ama takvim, ay hesabına göre olduğu
için 12 Haziran-Çarşamba daha uygun. Bkz.: Gibb, Age., s. 8.
2 Ebu Saıd Osman (73111331) Sultan Ebu Inan'ın dedesidir. Avrupalılarla geniş
çaplı bir deniz savaşı için büyük bir filo inşa ettirmiştir. Bkz.: Tazı, Cômiu'I-Karaviyyin, Beyrut, 1972, C. 2, s. 358. *Ebu Saıd'in babası Ebu Yusuf Ya 'kub
(667/1286) ise Mer'inılere kesin galibiyet getiren adamdır. Merını Hareketi, Ebu
Yusufun babası Abdülhakk (ö: 1217 m.) ve onun büyük kardeşleri tarafından baş
latılmıştır. 667/1269'da Muvahhidllerin elinden Merrakeş alındıktan sonra
1272'de Sicilmasa ve Tilfilat ele geçirilir. Yeni Fez şehri Ebu Yusufun payitahtı
olmuştur. O, saltanatının son yıllarını Kastil kralları olan 10. Alfonso ve 4. Sanço'ya karşı savaşmakla geçirir; Hıristiyanlara karşı Gırnata'yı savunmaktadır.
1275'te Ecija'da kazandığı zafer Tarifa, Cadiz vs. yerlerin kaderini değiştirdi; ardında şanlı bir mazi bırakarak 1286'da el-Cezlra'da (=Algeciras) vefat etti. Bkz.:
Gibb, Age., s. 9.
3 TilimsM, Tlemsen şeklinde de yazılır. Yağmuresen burayı başşehir yaptı. Batıda
Fez (= Fas), doğuda Tunus arasında Kuzey Afrika'nın bir iktidar şehri olarak uzun
zaman canlılığını korudu. Eski durumu için bkz.: Yakut Hamevı, Mu'cemu'I-Buldôn,
Beyrut, 1990, madde nr: 2608. Yeni Tlemsen'in kısacakonumu: Oran'ın 120 km güneybatısında, Fas sınırı yakınında bir Cezayir şehridir. Bkz.: Sami Öngör, Coğrafya
Sözlüğü, Istanbul, 1961, s. 841. *Abdurrahman Ebu'Taşifin: Kuzey Afrika'nın
önemli hanedanlarından Zeyyanılerin büyük lideri. İsmi, Şın (=Ş) harfinin ötresiyle
Ebu Taşufin olarak da okunur. 1325 'te tahta geçti; aynı tarihte Tunus'a egemen olan
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Ebu Yahya Hafsi'ye karşı savaş açtı. Ebu Taşufin, babası Ebu Hammu'nun siyasetini takip ediyordu. Kuzey Afrika'da Hafsilerden memnun olmayan Bedevi liderlerini
yanına çekti. Hafsileri tam anlamıyla yenemedi ama, Cezayir bölgesini egemenliği
altına almayı başardı.--Bkz.: Robert Brumchvig, Age., s. 178-180. *Yağmı1resen b.
Zeyyan, Zeyyaniler hanedanının kurucusudur. Merrakeş'te Sanhaca Muvahhidilerinin zayıflatılma:;;, rakıp Berberi yığınlarını (=Zenatalılar) rahatlattı. Bu gruplar Batı Cezayir'de Tilimsan'ı başşehir yaparak Yağmuresen b. Zeyyan'ın etrafında toplandılar. 1239-1283 yılları arasında hükümran olan bu adamın ismi belki de bir Türk ismidir. Onun dayandığı Abdulvadıoğulları o bölgenin yerlisi olan bir kabiledir. Büyük
Muvahhidı İmparatorluğu parçalanırken kendi aralarında birlik oluşturan kabile ve
gruplar geleceğin devletleri olan Merıni, Zeyyani ve Hafsi gibi yapılanmaları kurdular. Türkler ta 1178 yılından beri Fas ve Kuzey Afrika'da bilinen, tanınan bir ulustu.
Büyük Muvahhidı Devleti'nin ordusunda Oğuzlar en kıdemli mevkldeydiler. Yağ
muresen b. Zeyyan da, kendi devletini kurarken Oğuzlardan oluşan bir birlik almış
tı çöken Muvahhidllerden. Bkz.: İbn Ebu Zer, d-Enfsii'I-Mutrib, Ribat, 1972, s. 309;
Abdulvahid el-Merrakeşı, e1-Mu'cib Ft Tdh/si Ahbllri'I-Mağrib, neşreden: M. Saıd elUryan, Kahire, 1963, s. 366. Bu konuyu Türkçede ilk defa dile getiren Ramazan Şe
şen'in çalışması için bkz.: lbn Fazilin Seyahatnamesi (kitabın içinde "Sallihaddin Eyyubi Devrinde Libya ve Kuzey Afrika'da Tiirkler" başlıklı ayrı bir çalışma) İstanbul, 1995,
s. 281.
4 İfrfkıyye: Bugünün Tunus'u ve Doğu Cezayir'i demektir. Tarihçiler Kuzey Afrika
derken de çoğu kez bu bölgeyi kastederler. Fas Bölgesi ise Mağrib-i Aksa terimleriyle karşılanır.
5 İstihilre: Kelime manası hayırlıyı istemektir. Dini bir kavram olarak; iki seçenekten
birinin tercih edilmesi durumunda hayırlıyı isternek için kılınan namaza denilir. Şöy
le: Yatmadan önce 2 re kat namaz kılınır. Birinci rekatta Fatiha ve Kafirun Suresi,
ikinci re katta Fatiha ve İhlas Suresi okunur. Sonra uygun tercihe yöneltsin diye Allah'a dua edilir. Konuyla ilgili olarak Peygamberimizden rivayet edilen özel bir dua
metni de mevcuttur. Asıl istihare bu kadardır. Bkz.: İmam Tirmizi, Siinen-i Tirmizi,
İstanbul, çağrı yay., C. 2, s. 345-34. Bazı alimlere göre bu namaz kılındıktan sonra
rüyada görülen semboller, rüyanın verdiği huzur veya huzursuzluk, yapılacak işte etkili olur. Duru su, ana baba, mavi ve yeşil renk gibi semboller olumlu işaretlerdir. Ancak rüya yorumu Allah vergisidir. Bu yüzden ancak bilene yordurulur. Bkz.: İbn Abidın, Reddii'I-Muhtar, İstanbul, 1983, C. 3, s. 54.
6 Milyane yahut Melyane: İdrısı bu şehirden bahsederken son derece eski olduğu
nu ve topraklarının tarıma ziyadesiyle elverişli olduğunu belirtir. Hasan İbnü'l-Vez
zan da bu şehrin Romalılar tarafından kurulduğunu söyler. Denizden 4 mil içeridedir. Bkz.: Tazı, Rıhletii lbn Battuta, C. 1, s. 158.
7 Mittfca: Cezayir Şehri'nin arkasında eski bir göl yatağı olarak bilinir. Bkz.: Tazı, Age.,
C. 1, s. 161 *Zan dağlan (=Meşe dağları) Kabail sıradağlarının doğu bölümüdür.
Gibb, Age., C. 1, s. 10.
8 Bicaye: (Batı dillerinde Bougie): Kuzeydoğu Cezayir'de Kusantıne bölgesine bağlı
bir şehir bkz.: S. Ön gör, Age., s. 113. O dönemin Bic1iye'si ve vali İbn Seyyidi'n-Nas
için bkz.: R6bert-Bfunschvig, Age., C. 1, s. 183.
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(Constantine): Cezayir'de idarı bir bölge ve bu bölgenin başşehri. Bkz.:
S. Öngör, Age., s. 172.
LO İhram denilirken burada hac esnasında giyilen sade beyaz giysi kastolunmuyar;
maksat başa konulan ve omuzlara doğru sarkan bürük gibi geleneksel bir Berberi kı
yafetidir. Bkz.: Tazı, Age., s. 164.
II Bune: Eski ismi Unabe'dir. Kusantlne bölgesinde bir liman şehridir. O dönemdeki valisi Ebu Yahya el-Hafsl'nin oğullarından Emir Fadl idi. Bkz.: Tazl, Age., C., 1,
s. 164.
12 Belleş: B~günVelez diye bilinen İspanyol şehridir. Malaga'nın doğusundadır. Bkz.:
Tazl, Age., C. 1, s. 165.
13 Sultan Ebu Yahya Ebubekir adıyla tanınan bu hükümdar, Tunus'a hakim olan
Hafsıler hanedanının en meşhur şahsiyetlerindendir. BIl'de Bicaye ve Kusantlne'yi 1318'de de Tunus'u egemenliği altına aldı. Hafsl hanedanının dördüncü kuşa
ğını temsil eder. *Hafsiler, Mağrip'teki Muvahhidl Devleti dağılınca zuhur etmiş ve
ı. Ebu Zekeriyya'nın liderliğinde (1228-1249) bağımsız hareket etmeye başlamışlar
dır. Aslen Berberl'dirler. 13. yüzyıldan 15. yüzyılın sonuna kadar -çeşitli badireler geçirseler de- Tunus ve çevresini hep onlar yönetti. Onların döneminde bu bölge kültürel ve ticarı zenginliğiyle dikkat çeker olmuştur. Bkz.: Zerkeşı, Tl1rihu'd-Dcvletcyn
ef-Muvahhıdıyye ve'I-Hafsıyye, Tunus, h. 1289. Bu konuda en geniş çalışma Robert
Brunschvig'in eseridir: La Berbtrie orientale sous les Hafsides, (I-II), Paris 1940. Ben
eserin Arapça çevirisinden faydalandım. Ebu Yahya ile ilgili bölüm: C. 1, s. 175.
14 Zeywne Camii ve çevresi bugün bile Tunus'ta yüksek dinı eğitimin merkezi olma özelliğini yitirmemiştir. Bu dimie Ezher ve Karaviyyın medreselerini eklersek İs
lami ilimIerin Afrika'daki en büyük merkezlerini tamamlamış oluruz.
15 Mesamide (Masmilde'nİn çoğulu): Fas ve yakın bölgelerde ismi çok duyulan Berberi kabilelerinden biri. Masmudeler, Muvahhidilerden sonra tanınır olmuşlardır.
Bkz.: Gibb, Age., C. 1, s. 15.
16 Safakus batı dillerinde Sfax şeklindedir. Eski Sfax şehrinin 9. yüzyılda inşa edilen
kule ve surları bugün bile ayaktadır. Susa kasabası ise Sousse olarak bilinir. Başşehir
Tunus'un 70 mil güneydoğusunda kalan bu şehir, en eski kısımları 2. ve 3. yüzyıla
varan kalıntılarıyla Hıristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bkz.: Nelson 00ubleday-C. Earl Cooley, Encyc/opedia o/world Traveı, 1967, C. 2, s. 941.
17 Korku, Tunus ve Libya kıyılarını haraca boğan, yağmalayan Hıristiyan korsanlardan
kaynaklanmaktadır. Bkz.: Gibb, Age., C. 1, s. 16.
18 Kabis, Kabis yahut şimdiki yazılışla Gabes: İbnü'I-Vezzan bu şehrin Roma yapımı
olduğunu söyler. Tunus'un güneydoğusunda aynı adlı köfezin kıyısında bir vahadır.
Hurma ağaçları, muzu ve güzelliğiyle gezi severleri büyüleyen bir yerdir. Bkz.: Tazi,
R/hle, C. 1, s. 170; Encyc/opedia o/World Travel, C. 2, s. 941.
19 Atrablus; Tripoli veya eski TripoIitanya bölgesinin merkezi. Bizim tarihimizde daha çok Trablusgarb diye bilinen yer.
20 Yediyüzyirmialtı Muharrem sonları, Ocak 1326'ya denk düşüyor.
21 Misiate: İbnü'l-Vezzan bu yörede hurma ve zeytinin bol yetiştiğini vurgular. Yöre
halkı o dönemde yöneticisini seçim usulüyle başa geçirmektedir. Bkz.: Tiizl, Age.,
C. 1, s. 171.
9
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Mısrata: Bugün Mırurata diye bilinen yer; Trablusgarb'ın 200 km doğusunda
önemli bir ticaret merkezidir. Ticaret o zamanlar daha çok Venedik'le yapılmak
taydı.

23 KusUr Sürt bizim tarihimizde:: Sirte diye,bilinir. Libya'nın kuzeyinde Mirurata'nın
güneydoğusunda Sidre (=Sürt) körfezinin güney kıyısında bir kasabadır. Bkz.: Sami
Öngör, Coğrafya So'zlü1u, s. 782 ve 581.
24 Talehe (veya tekil olarak tarih); "bilgi peşinde olan" anlamına geliyor. Daha özel
bir anlam kazanarak Muvahhidı mürid-savaşçı organizasyonunda 4. dereceyi temsil
etmiştir. Talibler, Mednılerin düzeninde de önemli bir işlev görmüşlerdi; dinı ve
hukukı konularda onlara danışılıyordu. Bkz.: Gibb, Age., C. 1, s. 18.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ISKENDERIYE
Nihayet Cumadelılla ayının başlarında l İskenderiye şehri
ne vardık. Burası çok sevimli, işlek ve güvenlikli bir limandır.
Son derece düzenli bir şehir. Üstünlük, zarafet ve sağlamlığa dair ne ararsan burada bulabilirsin. Din ve dünya ile ilgili bütün
kurumlara sahip. İskenderiye şehri ışıltısıyla gözleri alan bir
zümrüde, baştan ayağa süslenmiş bakire kıza benzer. Doğu ile
batının tam ortasında bulunduğu için çeşit çeşit güzelliklerle
donanmıştır. İnsanın dikkatini çeken garip hadiseler meydana
gelir burada. İskenderiye'nin harikulade nitelikleri, ilginç hikayeleri, seçkin şahsiyetleri hakkında epey kitap yazılmış ise de
Ebu Ubeyd'in Kittibü'I-Mcstilik'i içerik bakımından bu sahada
anılmaya değer en iyi teliftir. 2
İskenderiye'nin Kapıları ve Limanı
İskenderiye beldesinin dört kapısı vardır; Babü's-Sidre, Babü'r-Reşid,

Babü'l-Bahr ve Babü'l-Ahdar adlarıyla bilinirler. 3
Batı yönüne Babü's-Sidre'den çıkılır. Babü'l-Ahdar yalnız Cuma günleri açılır ve halk oradan mezar ziyaretine gider. İskende
riye'nin limanı muazzamdır. Hindistan'ın Kavlem ve Kalikut limanları, Türk yurdunun Kırem[=Kırım] yöresindeki kafirlerin
Surdak limanı ve Çin'in Zeytun limanı istisna edilecek olursa
yeryüzünde buraya denk bir deniz ticaret merkezi görmedim.
Yukarıda bahsettiklerimi ileride anlatacağım. 4
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İskenderiye Feneri
Bu ilk seyahatimde feneri temaşa etmiş ve bir tarafını yı
kık bulmuştum. s fçner kare şeldinde göğe uzanan dev bir yapıdır. Kapısı zeminden hayli yüksektir ve onun karşısında aynı seviyede ohın başka bir yapı vardır. İki yapının arasından fenerin kapısına geçmek için tahta köprücükler uzatılmıştır.
Bunlar kaldırılınca kapıya ulaşılamaz. Girişte fener muhafızına
ait kuytuluk, içeride de pek çok oda mevcuttur. İç kısımlara
götüren geçidin genişliği dokuz karış, duvarın eni ise on karış
tır. Fenerin dört duvarının tümü hesap edildiğinde 140 karış
tutar. Yüksek bir tepenin üzerindedir. Onunla şehir arasında
bir fersah 6 uzunluğunda dikdörtgen bir şerit vardır. Deniz bu
uzun çıkıntıyı üç yandan sarıp nihayet İskenderiye surlarını
yaladığı için karayoluyla fenere, ancak şehir içinden gidilir.
Mezarlık da fenerin bitiştiği bu arazidedir. Uzun seyahatlerimin sonunda, Yediyüzelli yılında Mağrip'e dönüşümde 7 feneri tekrar görmek istedim ama tamamen harap olduğundan ne
içine girmek ne de kapısına kadar çıkmak imkanı kalmamıştı.
Melik Nasır 8 -Allah onu rahmetiyle kuşatsın- bu fenerin karşısına, ona denk bir bina dikmeye çalıştıysa da ömrü yetmediğinden girişimi yarım kalmıştır.

Ulu Sütun
İskenderiye'nin harikalarından biri de şehrin dışında bulunan ve Amfidü's-Sevarı diye bilinen mermer sütundur. 9 Bir hurmalığın ortasına dikili kalmış bu muhteşem yapı, hayretengiz
yüksekliğiyle ağaçların arasından farkedilir, çok uzaklardan görülür. Gayet ustalıkla yontulmuş tek parça bir yapıdır. Büyük
peykelere benzeyen dört köşeli taş kaideler üzerine oturtulmuş
tur. Buraya nasıl ve kimin tarafından dikildiği kesin olarak bilinmemektedir.
İbn Cüzeyy der ki:
Seyahat aşığı hocalarımdan biri bana şu hikayeyi anlattı: İs
kenderiyeli bir okçu, yayı ve sadağıyla bu sütunun tepesine çık
mış, büyük bir kalabalık onu görmek için toplanmış, lakin okçunun tepeye nasıl çıktığına kimse akıl erdirememiş. Bence korkudan yahut kendisini görüp de hayret edenlerden bir şeyler
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koparmak için böyle davranmış olabilir. Ama oraya nasıl çıktığı
ise şöyle izah ediliyor: Arkasına ince ve uzun bir iplik bağladığı
okunu tam tepeye fırlatıyor. Bu ince uzun ipin gerisinde kalın
ve sağlam bir ip var. Ok ince ipI e rahatça sütunu aşıp tekrar yere düşüyor. Okçu koşuyor, okun düştüğü yeri bulup ince ipi yavaş yavaş çekmeye başlıyor. Ta öte taraftaki kalın ip de koca sütunu aşıp bu yana geliyor. Daha sonra iş kolaydır; kalın ve sağ
lam ipin bir ucu yere bağlı, ortası sütunun tam üstünde, öbür
ucu ise bu tarafta. Adam bu taraftan yavaş yavaş tırmanıyor. Tepeye vardıktan sonra aşağıda kendisiyle bu macerayı tertip ettiği arkadaşına ipi götürmesini salık veriyor. Sonra halk toplanı
yor, işin aslını bilmediği için hayret ediyor.
İbn Battuta devam ediyor:
" İskenderiye'ye ulaştığımda oranın emiri Salahaddın adında
biriydi. Bu" esnada İfrıkıyye'nin tahttan indirilmiş eski sultanı
Zekeriyya Ebu Yahya Lihyanı de oradaydı. 10 Mısır sultanı Melik Nasır onun İskenderiye'de saltanat konağında misafir edilmesini ve kendısine günde bin dirhem verilmesini emretmişti.
Oğulları Abdülvahid, Mısrı ve İskenderı; mabeyincisi Ebu Zekeriyya b. Ya'kub ve başveziri Ebu Abdullah b. Yasın de yanın
daydılar. Daha sonra Lihyanı ile oğlu İskenderı, İskenderiye'de
vefat ettiler. Mısrl ise buraya yerleşti.
İbn Cüzeyy der ki:
İlginçtir, Lihyanl'nin çocuklarına verdiği adlar, alınyazıları
na da uygun düştü. İskenderı, İskenderiye'de öldü. Mısrı ise
burada -bir Mısır şehri olan- İskenderiye"'de uzun bir süre yaşa
dı. Abdülvahid'e gelince art arda Endülüs, Mağrip ve İfrıkıy~
ye'yi dolaştıktan sonra Cerbe adasında öldü.
İskenderiye Şehrinin Bazı Biıginleri

Bunlar arasında dilbilim üstatlarından İmadüddın Kindl'yi
sayabiliriz. Çok büyük bir sarı k sarardı. Ben Doğu'da ne de Batı'da bu kadar büyük sarık görmedim! Bir defasında onu mihrabın önünde otururken gördüm ... Sarık o kadar kocamandı ki
mihrabı dolduruyordu.İskenderiye bilginleri arasında şehrin kadılığını yapan Fahreddın Rıgı'yi de sayabiliriz. l1 Saygıdeğer,
ilim aşığı bir insandı;
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Kadı

Fahreddfn Rfgl'nin Hikayesi

Anlatılanlara göre Kadı Fahreddin Rigi'nin dedesi Riga
ahalisinden olup kendini ilme adamıştı. Bu adam Hicaz'a gitmek üzere yolaç&tı ve bir akşamüzeri İskenderiye şehrine vardı. Parası pulüolmadığı için uğurlu bir söz işitmedikçe şehre girmemeye karar verdi. Daha sonra şehrin kapısına yakın bir yerde
oturdu. Herkes içeri girip kapıların kapanma zamanı gelince
kendisinden başka kimse kalmadı orada. Kapıcı onun umursamazlığına içerleyerek, "Kadı, içeri girsene!" dedi. O da "İnşal
lah kadı olurum!" cevabını verdi. Şehirde bir medreseye sığın
dıktan sonra kendini kıraat ilmine adadı. Seçkin bilginler seviyesine yükseldi. Zamanla şöhreti etrafa yayıldı. Dünyaya değer
v~rmezliği ve Allah'ın emirlerini eksiksiz yerine getirişiyle de
ünlenmişti. Meziyetleri Mısır sultanının kulağına gitti. Bu sıra
da İskenderiye kadısı vefat etmişti. Şehirde bulunan birçok
alim, kadılığa talip olduğu halde Rigi buna rağbet etmedi. Ansı
zın sultan ona "Taklid" gönderdi. Taklid, kadılık belgesi demektir. Ulak, belgeyi teslim edince Rigi, hizmetkarına, kimin
davası varsa huzuruna gelmesi için halka davette bulunmasını
emretti. Böylece o halkın hukuki sorunlarını çözmekle uğraşır
ken diğer bilginler kendi içlerinden birinin evinde toplandılar.
İskenderiye kadılığının "kendilerinden başkasına verilerneyeceği" zannıyla, Rigi'nin atanmasının halkça tasvip görmediğini
bildiren bir raporu sultana götürmeye karar verdiler. Bu sırada
aklı başında bir müneccim meclise gelerek; "Bundan vazgeçin!
Zira ben o adamın talihine baktım, araştırdım! Kırk sene kadılık
edeceği bana ayan oldu!" dedi. Bunun üzerine onlar da Fahreddin Rigi hakkında müracaatta bulunmaktan vazgeçtiler. Hakikaten müneceimin söyledikleri doğru çıktı! Fahreddin Efendi
kadılık görevini yürüttüğü sürece adaletten ayrılmamış ve ününü dünyaya duyurmuştur...
İskenderiye'nin meşhur bilginleri arasında Vecı:hüddin
Sanhacı: ile Bintü't-Tinnisi'nin oğlu Şemseddin'i, büyük velilerden Şeyh Ebu Abdullah Fasi'yi de sayabiliriz. Şeyh Ebu Abdullah na,Jllazda selam verdiği zaman [görülmeyen varlıklar tarafından] selamına karşılık verildiği ve onun da bu selamı işittiği
dilden dile dôıaşır. Bilgisini pratiğe döken, dünyaya yüz verme-
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yen, Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkan, "keşif ehli"
Halife de İskenderiye'nin büyüklerindendir. 12
Şeyh

Şeyh

Halife'nin Bir Kerameti

dostlarından güvenilir biri bana şu olayı anlattı:
Hal1fe bir gece rüyasında Peygamberimizi görür.
-Hak Tdila onu rahmeti ve esenliği ile kuşatsın- Şeyh'e dönerek, "Halife! Bizim ziyaretimize gel!" diye buyurur Peygamberimiz. Bunun üzerine Halife, hemen Medine'nin yolunu tutar,
Peygamber Mescidi'ne yaklaşır. Selam Kapısı'ndan içeri girip
"Tahiyyetü'l-Mescid" denilen iki rekatlık namazı kıldıktan
sonra Peygamber Efendimiz'e selam verir. 13 Oradaki direklerden birine dayanır. Başını dizleri arasına koyup oturur. Tasavvuf
dilinde "tezyik" adı verilir buna. 14 Bir müddet sonra başını kaldırınca dört yuvarlak ekmek, süt dolu bir kap ve içinde biraz
hurma bulunan bir tabak bulur. Arkadaşlarıyla beraber bu güzel
azı ğı yedikten sonra o sene hac ibadetini yerine getirmeden İs
kenderiye'ye döner.
İskenderiye'nin ileri gelen bilginleri arasında kendini
Hakk'a adamış Burhaneddin A'rac'ı da sayabiliriz. Bu adam
dünya için dinini satmayan, Allah'ın sevgisini kaybetmekten
korkan iyi bir insandır. Şehirde bulunduğum sırada kendisiyle
görüştüm. Üç defa ziyaretinde bulundum.

Onun

Şeyh

Şeyh Burhaneddın'in

Bir gün

Bir Kerameti

yanına vardığımda

bana:
ülkeleri gezip dolaşmayı çok sevdiğini goruyorum!" dedi. Ben de "Evet, gerçekten pek severim bu işi!" diye
cevap verdim. O esnada Çin ve Hint gibi uzak ülkelere gitmeyi
aklımın köşesinden bile geçirmiyordum. Ama bana şöyle demesin mi!
"Sen inşallah kardeşim Feridüddin'i Hint'te, Burhaneddin'i Çin'de, Rükneddin Zekeriyya'yı ise Sint yöresinde ziyaret
edeceksin. Onlarla görüştüğünde benden selam söyle olur mu?"
Ben hayretler içinde kaldım. Ansızın içimde bu ülkeleri de gezmek hevesi uyandı. Şeyh Burhaneddin'in bahsettiği üç adamla
buluşuncaya kadar dolaştım buraları ...
"Yabancı
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Bu yüce insana veda ettiğimde bana birmiktar yol harçlığı
verdi. Ama harcamadım bu parayı. Kadere bakın, sonradan Hint
kafirlerinin deniz~_e benden gasbettiği öteki eşya ile birlikte bu
güzel hatıralar da eşkıyanın eline geçti!
Son olaraK İSkenderiye'nin büyükleri arasında Şeyh Yakilt
Habeşı'yi de zikredebiliriz. 15 Bu adam evliyadan Ebu'l-Abbas
Mürsl'nin müriderindendir. Ebu'l-Abbas Mürsı, keramet hazinesi, veliler velisi Ebu'l-Hasan Şazill'nin mürididir. 16

Büyük Veli Ebu'l-Hasan

Şazili"nin

Kerameti

Şeyh Yakilt kendi şeyhi Ebu'l-Abbas Mürsı'den naklen bana şu hadiseyi anlatmıştır: Şeyhimiz Ebu'l-Hasan her sene Saıd
[= Yukarı Mısır] yoluyla hacca giderdi. Hac zamanı gelinceye kadar -Recep ve onu takip eden aylarda- Mekke'de kalırdı. Sonra Peygamber Mescidi'ni ziyaret edip Hicaz'ı, çölü ve diğer yerleri dolaşarak memleketine dönerdi. Son hac yolculuğuna çıktı
ğı zaman hizmetçisine:
"Bir balta, bir küfe, cenaze tütsüsü, bir ölü için ne lazımsa
hepsini yanına al!" dedi. Hizmetçisi:
"Efendim, bunları niçin alıyoruz?" diye sorunca:
"Humeysera'da görürsün." cevabını verdi. Humeysera şim
di Yukarı Mısır'da Ayzab sahrasında, suyu acı ve yırtıcı hayvanı
bol bir yerdir. Bu bölgeye vardıklarında Şeyh Ebu'l-Hasan tepeden tırnağa yıkanarak iki rekat namaz kıldı. Namazın sonuna
doğru ruhunu teslim etti ve oraya gömüldü.
Ben [=İbn Battilta] bu büyük şeyhin kabrini ziyaret ettim.
Mezar taşında ismi ve Hz. Ali'nin oğlu Hasan'a kadar uzanan
soy kütüğü yazılıydı. Allah onlardan razı olsun.

Şeyh

Ebu'l-Hasan
Deniz Virdi

Şazili"nin

Yukarıda bahsettiğimiz

Sürekli

Okuduğu

gibi bu yüce insan her sene Saıd-i
denilen Yukarı Mısır'a doğru ilerler, ardından Cidde denizi yoluyla seyahat eder ve gemiye bindiği vakit her gün "Hizbü'l-Bahr~: adı verilen duasını okurdu. Şazillye tarikatına gönül
vermiş mürideri dahi bugüne kadar her gün Hizbü'l-Bahr'ı okumaktan ge'ri dUrmamışlardır.17
Mısr
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Dua

şöyledir:

"Allahım!

Ey Yüce Yaradan, ey Ulu Tanrı, ey şefkatli, merhametli Rab! Ey her şeyi bilen!
Sen benim sahibimsin! Seni bilmek, seni tanımak yeter bana! Benim rabbim ne güzel bir rab! Ve benim, seninle doygunluğa ulaşmam ne güzel!
Dilediğine yardım edersin sen! Sensin yüceler yücesi, sensin kullarını esirgeyen!
Oturuşumuzda, kalkışımızda, söyleyişimizde, isteyişimiz

de, tüm hareketlerimizde kalbirnizi gayba imandan uzak tutacak vehim ve şüphelere düşmekten koru bizi!
O kuşkular, vehimler ve gamlar; kalplerimizi, senin gayb
hazinelerinden alıkoyuyor.
Müminler, büyük bir imtihan içindedir. Zelzeleye uğramış
gibi sarsılırlar. Ve kalbierinde yamukluk bulunan münafıklar
'Tanrı ve Tanrı elçisi bize boş şeyler vadetti!' derler. 1S
Bize yardım et! Adımlarımızı sağlam basalım. Bizi ayakta

tut!
Denizi Musa'ya açtığın gibi, ateşi İbrahim'e hizmetkar kıl
gibi, dağları ve demiri Davud'a hamur ettiğin gibi, rüzgarı
ve cinleri Süleyman'a köle ettiğin gibi, şu üzerinde bulunduğu
muz deryayı da bize bende kıl!
Yerde ve gökte, melekôt evreninde yarattığın tüm deryaları bizim emrimize ver!
Dünyanın ve ahiretin denizlerini bize hizmetçi yap!
Ey, kainatın gücünü elinde bulunduran! Her şeyi kolayet
bize!
Kaf-Ha-Ya-Ayn-Sad!
Ha-Mlm-Ayn-Sln-Kaf!1 9 Bize yardım et! Sen yardım elini
uzatanların en iyisisin!
Bizim önümüzü aç! Sen, zorlukları kaldıranların, yolları
açanların en iyisisin!
Bizi bağışla! Sen bağışlayanların en iyisisin!
Bize yiyecek ver, geçimlik ver! Sen yiyecek ve geçimlik verenlerin en iyisisin!
Bizi doğru yola ulaştır! Bizi haksızlık yapan, zulmeden topluluğun şerrinden koru!
dığın
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Bilgin dahilindedir elbet, bize tatlı meltemler ver! Rahmet
hazinelerinden bir meltem kopar ve sal önümüze!
Yücelik, esen,Jik, dünya ve, ahirette ferahlık anlamına gelen
gücünle kat bizi bu rüzgarın önüne!
Senin her şeye gücün yeter!
Ulu Rabbimiz! İçimizde ve dışımızda, gönüllerimizde ve
bedenlerimizde bir sıkıntı bırakmadan işlerimizi kolaylaştır! Dinimiz ve dünyamızda başarıyı, sağlığı ve esenliği nasip et bize!
YolCuluğumuzda bize arkadaş ol! Bizim ehlimizden olanlar, [bizim ilkelerimizi paylaşanlar ve akrabalarımız] için koruyucu ol!
Bize düşmanlık edenlerin yüzlerini sil! Oldukları yerde onların şeklini boz! Ne geriye kaçabilsinler ne de bize yetişebilsin
ler!
'Dilesek onların gözlerini büsbütün kör ederdik. O zaman
doğru yolu bulmaya koşuşurlar, ama nasıl göreceklerdi?
Eğer dilesek oldukları yerde onların şekillerini değiştirirdik
de ne ileri gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye!'ZO
'Ya sin,
Hikmetli Kur'an hakkı için,
Sen, kuşku yok, peygamberlerdensin,
Dosdoğru bir yol üzerinde!
Güçlü ve merhametli olan Allah'tan indirilmedir bu!
Ataları uyarılmadığından, kendileri de aymaz olan bir toplumu uyarasın diye!
Andolsun kesin söz çıktı onların çoğu hakkında! Artık inanmazlar.
Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik.
O halkalar çenelere dek uzanmakta, bu yüzden başları yukarı kalkık!

Bir set çekti k önlerine ve arkalarına da bir set,
Perdeledik onları, göremezler artık.'Z!
Yüzleri bozuldu, yüzleri bozuldu, yüzleri bozuldu!
'Yüzler yeri göğü ayakta tutan dipdiri Allah için eğildi. Haksızlık eden, zulüm yüklenen hüsrana uğradı!'ZZ
Ta-sin, Ta-Sin-Mim,
Ha-Mini, Ayn-Sin-Kaf,

~.'.
r:

r
iı

~
'İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıverdi.
Aralarında

bir engel var, birbirine geçip karışmazlar. '23

Ha-Mım, Ha-Mım, Ha-Mım, Ha-Mım, Ha-Mım, Ha-Mım,
Ha-Mım,

İş

bitti, zafer geldi, bize

karşı

onlara yardım edilmez!

'Ha-Mım,

Bu kitap, mutlak galip, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı çetin, lütfu geniş Allah'tan indirilmedir.
Ondan başka Tanrı yok, dönüş ancak ona! '24
Bismillahtır kapımız,

Tebareke

duvarlarımız,

Ya-Sın tavandır

bize,
Kaf-Ha-Ya-Ayn-Sad bize yeter!

Ha-Mım, Ayn-Sın-Kaf korunağımız.

'Onlara karşı seni korur, sana yeter Allah,
O her şeyi bilen, o her şeyi duyan!'2S
Arş'ın örtüsü sahndı üzerimize, Allah'ın gözü bizi gözlernede, Allah'ın yardımıyla yenilmez oluruz biz!
'Allah onları arkalarından kuşatmıştır.
Hakikatte o inanmayıp yalanladıkları şey, Levh-i Mahfuz'da bulunan şerefli Kur'an'dır.'26
'Allah en güzel koruyucudur. O merhametlilerin de en merhametlisidir! '
'Şüphesiz ki benim dostum Kitab'ı indiren Allah'dır. O bütün sadık kullarını korur, gözetir. '27
'[Ey Muhammed]! Yüz çevirirlerse de ki; Allah yeter bana,
ondan başka Tanrı yol Ben sadece ona güvenip dayanırım. O
yüce Arş'ın sahibidir.'28
Allah'ın adıyla, onun adı anıldıkta gökte ve yerde hiçbir şey
zarar veremez! O her şeyi duyan, o her şeyi bilen!
Tüm güç, hareket ve eylemin kaynağı Yüce Allah'ın adıyla!.
Ya Rab, Efendimiz Muhammed'e, onun Ehl-i Beyti'ne ve ashabına rahmet yağdır, esenlikler ver!"

Birblay
Yediyüzyirmiyedi senesinde 29 İskenderiye'de bazı olaylar
meydana gelmiş. Haberini Allah'ın yücelttiği Mekke'de aldım:
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Müslümanlarla Hıristiyan tacirler arasında bir kavga çıkmış.
O esnada İskenderiye valisi olan Kereki,3o Hıristiyanları himaye
eder bir tutum içine girerek Müslümanları şehir kapısının dış
duvarları arasında-toplayıp işke;ce etmek üzere her yandan kuşatmış. çevreSınôeki kapıları da kapatmış.
Bu olaya sinirlenen halk derhal kapıyı kırarak valinin konağına hücum eder. Vali, halkın hücumu karşısında evinin damı
na sığınarak oradan savaşır. Bu esnada posta güvercinleri vasıta
sıyla olanları Melik Niisır'a bildirir. Bunun üzerine Melik Niisır
önce Cemiill adındaki emiri,31 sonra da zalim, kötü kalpli olan
ve güneşe taptığı söylenen Doğan adındaki başka bir emiri
gönderir. 32 Bu iki yönetici İskenderiye'ye girip şehrin ileri gelenlerini, Evliid-ı Kfibek [=Köpekoğulları] vs. gibi namlı tüccarları yakalayarak ellerindeki malı zorla alırlar. Kadı İmiidüd
din'in boynuna demir halka geçirerek işkence ederler. Daha
sonra da şehir sakinlerinden 36 kişiyi kılıçla ikiye bölüp cesetlerini iki sıra halinde asarlar. Bu hiidise Cuma günü vukfi bulur.
Halk her zamanki gibi Cuma namazını müteakip kabirleri ziyarete giderken bu cesetleri görünce derin bir üzüntüye kapılır.
Asılanlar arasında İbn Reviiha diye bilinen değerli bir tacir de
bulunmaktadır. Onun özel bir siliih deposu olup ne zaman tehlike veya savaş zuhur etse 100-200 kişiyi anında siliihlandırır
mış. Şehir sakinlerinden birçoğunun da aynı şekilde siliih depoları varmış. İbn Reviiha'nın dili sürçmüş, demin sözünü ettiği
miz iki emire hitaben; "Bu şehre ben kefilim. Ne zaman vukuat olsa bana danışılır. Ben düzenli asker ve piyadelerin maaşını
gerektiğinde ödeyerek sultanı korurum." demiş. Fakat onlar
İbn Reviiha'nın samimiyeti konusunda şüpheye düşerler, "Senin sultana isyan etmekten başka amacın yok!" diyerek katlederler. Oysa İbn Reviiha'nın sultana hizmet etmek ve sadakat
göstermekten başka hedefi yoktur. Allah rahmet eylesin, ölümü bundan oldu.
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Notlar
1 O yılın cumadelula başları, 5 Nisan 1326'ya denk düşüyor.
2 Şeyh Ebu Ubeyd Abdullah el-Bekrf (ö. 48711094): İslam dünyasında kapsamlı
coğrafya eserleri sunan ilk bilginlerdendir. Endülüs kökenli olan bilginin, Kitôbu'lMesôlik diye bilinen eserinin büyük bir kısmı kayıptır. Üslfibu biraz kuru olsa da son
derece önemli bilgiler içeren bölümleri vardır. Elyazması olarak günümüze kadar
muhafaza ec;lilen kısımlar, Kuzey Afrika, Mısır, Irak, İspanya ve Hazar denizinin çevresinde yaşayan Türk, Kafkas, Slav gibi unsurlardan bahseder. Mısır'la ilgili bölüm,
Kuveytli Abdullah el-Ganim tarafından 1980 yılında ed-kritik edilerek basılmıştır.
Kidbu'I-Mesalik'in en yeni baskısı A. P. Leeuwen ve A. Ferre'nin ed-kritiğiyle
1992'de Tunus'ta yapılmıştır. Daru'I-Garbi'I-İslaml tarafından basılan kitap, kapsamlı bilgi veren bir giriş, edisyon-kritik esnasında yararlanılan kaynaklar, kitabın
metni ve geniş bir özel isim ve mekan diziniyle son bulmaktadır. Kitap bu baskıda 2
cilde ayrılmış ve 1000 sayfayı bulmuştur. İspanya ve Avrupa ile ilgili bölümler ise daha evvel; 1968 yılında neşredilmiştir. Ayrıca bkz.: Ignati Iulianovich Krachkovski, lstona Arabsko Geografichesko Literatu!)', Moskova-Leningrad, 1957 (Arapçayaçev. Salahaddın Haşim, Tôrihu'I-Edebi'I-Cuğrôfl ei-AraN, Beyrut, 1987,2. baskı) s. 297-302.
3 Bu kapılar 19. yüzyılda harap oldular. Bkz.: Gibb, Age., s. 19.
4 Kavlem, "Kuilon" şeklinde, Kalıkfit, "Calicut" şeklinde, Zeytfin ise "Kuanzhou"
şeklinde bilinir Batı dillerinde. Kırım yöresindeki "Gavurlar" da Cenevizli denizci
ailelerdir.
5 İskenderiye Feneri: Avrupalılarca Pharos, Müslümanlarca Menar diye adlandırılan
bu yapı, tüm İslam coğrafyacılarının kitaplarına geçmiştir. Kazvını, Asôru'I-Bilôd adlı eserinde, ansiklopedist yazar Kalkaşandı, Subhu'I-A 'şô'sında bu yapıdan bahseder
ve 1 ı. yüzyıl yazarlarından olan Kudaı'den alıntı yaparak anlatır feneri. Zirvesindeki
meşhur ayna 705-715 yılları arasında Velıd'in halifeliği esnasında kırılmıştır. Hicrı 7.
yüzyılın (M. 14) ortalarına dek sürer fenerin yavaş yavaş yıkılması. Bu tarihlerde tamamen çökmüştir. Bkz.: Kalkaşandı, Subhu'I-A'şô, Kahire, 1913-1919 (14 cilt), C. 3,
s. 321-322. Mes'fidı de MUrUcu'z-Zeheb'de İskenderiye Feneri'nden uzun uzadıya
bahseder. Ülkeleri hakkında bir hayli zengin malfimata sahip Mısır ve İskenderiye
kökenli tarihçiler Mes'fidı'ye bu fenerin Makedonyalı Filipus oğlu İskender tarafın
dan inşa edildiğini söylerler. Şehir kurulurken fener de dikilmiştir bir yandan. Bazı
bilginler fenerin ihtiyar kraliçe Deloka tarafından, düşmanları gözetlemek amacıyla
inşa ettirildiğini söylerler. Mes'fidı sözlerinin devamında fenerin üstüne İskender tarafından heykeller yaptınldığın!, bu heykellerden birinin işaret parmağının, güneşin
ve yıldızların, hatta ufuktaki düşmanın konumuna göre hareket edecek tarzda inşa
edildiğini belirtir. Yine Mes'fidl'nin anlatttığına göre Bizans kayseri, Emevı halifesi
Velıd b. Abdülmelik zamanında Emevı Sarayı'na bir casus gönderir. Adam Müslüman olmuş gibi gösterir kendini. Halife nezdinde itibar sağladıktan sonra, "İskende
riye Feneri'nin altında hazine var!" diye kandım Velıd'i. Amacı feneri işe yaramaz
kılmak; böylelikle İskenderiye'yi Bizans önünde zayıf düşürmektir. En üst kısmın
yarısı yıkılır, güzelim büyük ayna kırılır. İskenderiyelileri bir korku sarar. Bunun bir
tuzak olduğu nihayet anlaşılır ama casus paçaları sıvayıp kaçmıştır. Mes'fidl'nin Fe-

bilgiler için bkz.: el-Mes'ildı, MurUc., 2 s. 104-109. Beyrut
(Lübnan Üniversitesi Neşriyatı) 1996; İskenderiye Feneri'nin tarihı hikayesi ve planı için ayrıca şu eserek·bkz.: E. M. Forsxer, Alexondria, Mısır-İskenderiye, 1922.
6 Bir fersah, 3 mil yani 4 km'dir.
7 Hierf yediyüzelli,Mlıadl 1349'a denk düşüyor.
8 Nasır ve Memlı1k Devleti: Melik Nasır diye bilinen Memlilk hükümdarının uzun
adı: Kalavilnoğlu Nasır Nasıreddın Muhammed'dir. 1293 yılında 9 yaşında tahta
oturdu. 1294'e kadar süren bu ilk dönem, sadece tanışma ve ısınma dönemi olmuş
tur. Devlet, Ketbuğa tarafından yönetiidi. 1294 ile 1299 arasında halkın da rağbetiy
le 2. defa başa geçti Melik Nasır. Fakat diğer memlilk emirleri boş durmadılar, kulis
yapmaya devam ettiler. Böylece Melik Niisır, Emir Baybars'a ve Emir Salar'a mektup yazarak 15 Nisan 1309'da tahttan çekildiğini bildirdi. Ancak halkın ve ekseri
memlilk emirlerinin ona duyduğu güven ve sempati tekrar taht yolunu açtı Nasır'a.
BlO yılında 3. kez başa geçti ve 1341'e kadar devleti yönetti. Kalavilnoğlu Melik
Nasır Memlilklerin en kudretli ve uzun ömürlü hükümdarıdır. O, Suriye'den Haçlı
ları kovmuş, İlhanhları yenmiş, devleti en geniş sınırlarına getirmiştir. Memleketinin
ikdisadı durumunu düzeitmiş, her yanda muazzzam yatırımlar yaparak Suriye'nin
doğusundan Mısır'ın en batısına kadar pek çok şehre cami, medrese, han, çeşme, hamam ve saray yaptırmıştır. 1390 yılına kadar onun soyundan gelenler hükümran oldu. Ashnda Memlilklerde babadan oğula geçmez saltanat; hangi emir güçlüyse ve
kendi memlilk grubuyla etkili bir siyaset sergilemişse o geçer başa. Ama Melik Nasır zekiisı, kurnazlığı, ataklığı ve halkına karşı cömertliğiyle bu geleneği kısa da olsa
bozmuştur. Kayıtbay da onun gibidir. Melik Nasır'ın çağdaş i Orhan Gazi'dir. İbn Kemal, Melik Nasır'dan bahsederken; "Mısır'ın ve Şam'ın, Halep'in; tamam
Diyar-ı Arab'ın şehriyarı Melik Nasır'dı ... " der. *Memlük Devleti: Osmanlı'dan önce Ortadoğu Islam dünyasına damgasını vurmuş 267 yıllık Memlilk Devleti; siyaseti, sanatı ve yönetenlerin büyük bir kısmının Türk olması sebebiyle Anadolu'yu etkilemiş bir devlettir. Kuzeyden gelen Haçlılara ve Hıristiyan korsanlara karşı Islamın
bükülmez yumruğu oldular. Siyasette Selçuk devlet geleneğine dayanmalarına rağ
men bazı istisnalar hariç taht babadan oğula geçmedi; önce Türk sonra Kafkasyalı
emirler arasında deveran etti. Uzak ülkelerden geldiler ve İslam dünyasını yönettiler. Türk dilinin yapısı ve sözcük dağarcığıyla ilgili çok önemli eserler yazıldı onların
himayesinde. Onların sanatında Türk'ün, Kürd'ün ve hanlıların tesiri vardır. Kendilerine özgü çelişkileri, inatçı karakterleri, melez kültürleri ve yaşamı roman olup
okunası şahsiyetleriyle Memlilkler gerçekten ilginçtirler ve Türkçede onları baştan
sona ele alan, doyurucu diyebileceğimiz tek bir eser yoktur. Uzunçarşılı'nın Osmanlı'ya medhal sadedinde Memlilk devlet teşkilatını anlattığı 150 sayfalık çalışması büyük boşluk dolduruyor. Kiizım Yaşar Kopraman'ın da Memlilklerle ilgili ayrıntıya
inen çalışmaları var. Ancak hiçbiri yeterli değiL. Konu için bkz.: Muhammed Süheyl
Tokkilş, Tôrihu'I-Memôlik fo Mtsr ve Bilôdi'ş-Şôm, Daru'n-Nefilis neşriyatı, (600 sayfa); Beyrut"1997; Makrızı, Kitabü's-SüIOk li-Mo'rifeti Düveli'I-MülUk, Kahire, 19341958, C. 1, s. 793, 865-896, 920; İbn Tağrıberdı, en-Nücilmu'z-Zilhire fo Mü/Oki M/sr
ve'I-Kôhire, Kahirei~1929-1956, C. 9, s. 164-212,273-326. Türkçe kaynak olarak bkz.:
ner'le ilgili

verdiği

son derece ilginç ve

detaylı

cu'z-Zeheb ve Meôdinü'l-Cevher, Ed-kritik: Charles Pellat,

ii

32
İbn Kemal Şemsüddln Ahmed, Tevôtfh-i AI-i Osmtin, (II. defter), yayına hazırlayan:
Şerafettin Turan, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1991, s. 56; İsmail Hakkı Uzunçarşı
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lı, Osmanlı Devlet Te/kilatma Medhal, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1988, s. 297; Hak-
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Itim Tarihi, çağ Yay., İstanbul, 1992, (llgili bölümü hazırlayan: Kazım Yaşar Kopraman) C. 6, s. 476-496.
Amıidü's-Sevarf: Sütunlar Sütunu; Ulu Sütun diye çevrilebilir. Haçlılar bu yapıya
Pompey's Pillar adını vermişlerdi. Bkz.: Forster, Alexandria, s. 145-146; Tarihçi
Mes'fidı de İskenderiye'deki Amfid-i Azım'den(=U!u Sütun'dan) bahseder. Bkz.:
Mes'fidı, Murilcu'z-Zeheb, C. 2, s. 99.
lbnü'l-Lihyiini ismiyle tanınan bu adam Muvahhidı şeyhlerindendi. 711-717/13111318 yılları arasında Tunus'u yönetti; 1327'de siyası sığınmacı olarak gittiği Mısır'da
vefat etti. Bkz.: Brunschvig, Age., C. 1, s. 128-143.
lbnü'r-Rfgidiye de tanınan Fahreddın İskenderı 767/1365'de vefat etti; Abdurrahman
MahlM gibi bilginlerden hadıs sema etmişti. Bkz.: İbn Hacer Askalanı, ed-Dureru'l-Ktimine, ed-kritik: Muhammed Seyyid Cadü'l-Hakk, Kahire, 1996, C. 1, s. 289-290.
Halife b. Atıyye b. Halife Kurtubi: Aslen Endülüslü olan bu zahit din bilgini, Malikı fıkhında derinleşmiş ve İskenderiye'de yüzlerce talebeye ders vermiştir. Bkz.:
İbn Hacer Askalanı, Age., C. 2, s. 183-184.
Tahiyyetü'l-meseid: Kelime manasıyla "mabede selam verme" şeklinde çevrilebilir; dinı terim olarak Peygamberimizin "Sizden biriniz mescide geldiği zaman iki rekat namaz kılsın" hadısine binaen "bir camie gelindiğinde hemen kılınan namaz"dır; farz değildir. Bkz.: Molla Husrev, Dureru'I-Hukktim, İstanbul, 1307 h., C. 1,
s.116.
Terfik kavramı eskiden basılan nüshalarda mevcut ise de Dozy tarafından düzeltilmiş, "tezyık" haline getirilmiştir. Abdülhadı Tilzı bu kelimenin Krallık Kütüphanesi'ndeki nüshada da "tezyık" şeklinde kaydedildiğini bildiriyor. Bkz.: Tazı, RtMe, C.
1, s. 186.
Habeşli Şeyh Yakıit: Meşhur sufi, hakkında pek çok keramet anlatılır.
732/1332'de vefat etti. Mezarı İskenderiye'de Sıdı Yakfit el-Arşı diye bilinen camiin kenarındadır. Bkz.: İbn Tağriberdı, en-NucUmu'z-Ztihire, C. 9, s. 295; İbn Hacer
Askalanı, Age., C. 5, s. 183.
Ebu'l-Hasan Şazilf: Büyük sufilerdendir. Tunus doğumlu olan Şazili'nin tarikatı
çok geniş bir alana yayılmıştır. 6s6/12s8'de vefat etti. Bkz.: Sahabeden GÜnÜmüz.e Allah Dostlan, (heyet çalışması) Şule Yay., İstanbul, 1995, C. 7, s. 142-146.
Hizb-i Bahr: "denizle ilgili bölüm" demektir. Hizb; hem ordu, grup, bölük vs. hem
de sürekli okunan dua parçası, bölüm anlamına gelir. Şilzillye tarikatının tüm duaları, yani evrild kısmı, Ziyaeddın Gümüşhanevı tarafından derlenmiş ve kitaplaştırıl
mıştır. Bkz.: Gümüşhanevı Şeyh Ziyaeddın Efendi, Mecmfiatü'/-Ahztib, Ştizill Cildi,
623 sayfa, İstanbul, 1311/1893-1894. "Hizb-i Bahr" ise bu cildin 107-112. sayfaları
arasında yer alır.
Ahzab Suresi, ayet: 12.
Hurıif-i Mukattaa': Bazı sfirelerin başında bulunan bu harflere HurM-i Mukattaa
denilir. Örneğin "Kar' Arapçada kalın K'nın ismidir. Müslüman, gayrımüslim, Do-

ğulu-Batılı

pek çok bilgin bunların ne manaya gelebileceği konusunda epey kafa
yorumlar ileri sürmüşlerdir. Sumer ise buradaki her harfın bir sembololduğunu savunmuşlardır. Bkz.: İsmail Cerrahoğlu, Te/sir Usulü, Ankara, 1989,
s. 134-147; Aynı uzma:niiı konuyla ilgili geniş bir makalesi için bkz.: "el-Hurufu'lMukattaa", DiyarVıD§I;gisi, C. X, S. 104-105, 106-107, 108-109.
Yasın SUresi, ayet: 66-67.
Yasın Sfiresi, ayet: 1-9. İbn Battuta'nın metninde, "Yasın" kelimesinden sonra "e
kadar" ifadesi konulmuş ve 9. ayet gösterilmiştir. Biz de 17. notta bahsettiğiz Şazilı
evradı derlemesi'ni açtık. Orada 1'den 9'a kadar tüm ayetler aynen yer aldığı için bu
kitaba da koyduk.
TaM Suresi, Ayet: ııı.
Rahman Sfiresi, ayet: 19-20.
Kur'an'da "Ha Mım" harfleriyle başlayan 7 sure vardır. Bu yüzden art arda 7 defa Ha
Mım deniyor. Son kısım: Gafır Suresi, ayet: 1-3.
Bakara Sfiresi, ayet: 137.
Burı1c Sfiresi, ayet: 20-22.
Yusuf Sfiresi, ayet: 64 ve A'raf Suresi, ayet: 196.
Tevbe Sfiresi, ayet: 126.
Hicrı 727, miladı 132l'ye denk düşüyor. Bu olay bütün Arap tarihçilerince kaydeyormuşlar; farklı
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dilmiştir.

30 Kerekı: Tarihçi Zehebı, Kerekl'nin İskenderiye emiri olduğunu kaydediyor.
31 Alaeddın Moğoltay Cemiili, aynı zamanda sarayın üscaddarı idi. Ayrıntılı bilgi 6.
bölüme ait 30. noteadır. *Üstaddiir; sultanın özel mülkünü gözeten, gelirini toplayan büyük müdür demektir. Bkz.: Kalkaşandı, Subhu'/-A 'şa, c. 5, s. 457.
32 Tfigan (Doğan) Şemsı o sıralarda maliye bakanıydı. Tarihçi Makrızı onun kibirli
ve kan dökücü biri olduğunu belirtiyor. Bkz.: Makrızı, Kiıabu'I-Mukoffo'I-Kebir, edkritik: Muhammed Ya'lavı, Beyrut, 1991, CA, s. 38. Zehebı, 727 yılı olaylarını kısa
ca anlatırken "Kilinetü İskenderiyye" başlığıyla konuya değinmiş; ancak Kerekl'yi
Kerkerı şeklinde kaydetmiştir. Bkz.: Zehebı, eI-Iber fo Hoberi Men Gober, ed-kritik:
Ebu Hacir M. Zağlul, Beyrut, (tarihsiz) C. 4, s. 79.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İSKENDERİYEıDEN ÇKKKŞ VE
ŞEYH EBU ABDUJLJLAH1N

HUZURUNA V ARKŞ
İskenderiye'de ikametim esnasında kendini ibadete vermiş, dünya ile alakasını kesmiş, ilahı hazineler sahibi Şeyh
Ebu Abdullah el-Mürşidı adında bir ermişten bahsedildiğini
duymuştum. 1 Bu adam büyük velilerdendir. "Münyet-i Benı
Mürşid" denilen yerde inzivaya çekilmiş, Cenab-ı Hakk'a dua
ve niyaz etmektedir. Ne hizmetçisi ne de arkadaşı vardır.
Emirler, vezirler ve her tabakadan çeşit çeşit insan onu ziyaret
etmektedir. Şeyh bunlara yemek verir, içlerinden ne geçiyorsa
hemen karşılarında hazır eder! Aş isteyene aş, meyve isteyene
meyve, tatlı isteyene tatlı ikram eder. Hatta bazen mevsİmi olmayan şeyleri dahi getirir. Fakihler gelip kendisinden görev istediği zaman bazısını tayin eder, bazısını da azleder. Şeyh in bu
hali dilden dile yayılmış, Melik Nasır da pek çok defa onun zaviyesini ziyaret etmiştir. Allah'ın izniyle bu şeyhin manevı yardımından istifade etmek amacıyla İskenderiye' den çıktım.
Terevece köyüne vardım. Burası İskenderiye'ye yarım günlük
mesafede büyük bir köydü. 2 Bir kadı, bir vali, bir de nazırı
[=belediye işleriyle ilgilenen sorumlusu] vardı. Halkı, güzel
ahlakı ve efendiliği ile ün salmıştır. Kadı Safiyyüddın ve Hatip
Fahreddın ile görüştüm. Köyün sakinlerinden ismi Mübarek,
lakabı Zeynüddın olan muhterem bir insanla tanıştım. Terevece'de Abdülvehhab'ın evine misafir oldum. Bu adam ince
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ruhlu, ibadet ehli nazik biridir. Nazır Zeyneddln İbnü '1-Vaiz
bana bir ziyafet verdi. Ülkemi ve şehrimi merak etti, vergisinin miktarına daiL~~orular sordu" Ben, bizim yörenin her sene
yaklaşık 12.000 altın dinar ödediğini söyleyince şaşkınlığını
gizleyemeyerek: ~.
"Şu köyü görüyor musun? Yalnız bunun vergisi 72.000 altın
dır!" dedi. Mısır'da vergilerin bu kadar fazla olması, bütün toprakların devlet hazinesine ait olmasından ileri geliyor. Bu köyden hareket edip Demenhilr şehrine vardım. 3 Zenginliği, güzelliği ve zarafetiyle meşhur bir şehirdir burası. Buhayra eyaletinin
de idare merkezidir. 4 O sıralarda şehrin kadısı Şafii alimlerinden
Fahreddln b. Miskın idi. Bu adam, daha önce anlattığım olaydan ötürü İmadüddln Kindl azledilince İskenderiye kadılığına
atanmıştır. Güvenilir biri bana, Fahreddln b. Miskin'in İsken
deriye kadılığına geçmek için 25 bin dirhem yani 1000 altın [dinar] vermiş olduğunu bildirdi.
Demenhilr'dan Fovva şehrine gitik. 5 Manzarası güzel, bağ
ve bahçesi çoktur. Meşhur veli Ebu'n-Necat'ın mezarı da buradadır. Onun ünü bu bölgenin her yanına yayılmıştır.
Ziyaret etmek istediğim Şeyh Ebil Abdullah Mürşidı'nin
zaviyesi buraya yakındı. Aralarını sadece bir körfez ayırıyordu.
Fovva'ya varır varmaz, körfeze geçtim ve ikindi namazından önce Şeyh'in zaviyesine giderek selam verdim. Yanında sultanın
korumalarından Emir Seyfeddln Yelmelek'i buldum. 6 Halk
Yelmelek yerine el-Melik derse de yanlıştır. Emir askerleriyle
beraber zaviye dışında mola vermişti.
Şeyh'le buluştuk, o hemen ayağa kalkarak benimle kucaklaştı. Yemek hazırlattı, birlikte yedik. Üzerinde siyah yünden
bir cübbe vardı. İkindi namazı gelince beni imam yaptı. Yanın
da bulunduğum sürece her namaz vaktinde bana imamlık yaptırdı. Kendisi bana cemaat oldu. Yatma k istediğim zaman zaviyenin damına çıkıp orada yatmarnı emretti. Ben emire dönerek;
"Bismillah!" dedim. Emir ise; "Bizim her birimiz için belli bir
makam vardır." diye cevap verdi bana.? Mevsim yazdı, hava sı
caktı. Yukarı çıktığımda bir hasır ile post, abdest almak için ibrik, bir su te~tisi, bir de tas buldum.
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Bu Şeyhin Kerameti
O gece damda uyurken bir rüya gördüm. Bir kuşun kanadı
üzerine binmişim:. Bu kuş beni kıble tarafına götürdükten sonra
önce Yemen'e sonra doğuya, sonra tekrar güneye yöneldi, daha
sonra tekrar doğuya yöneldik; karanlık, yemyeşil bir yere vardık.
Beni orada bıraktı. Bu rüyaya şaşıp:
"Şeyh eğer rüya gördüğümü hissederse tabiri de onun anlattığı gibi çıkar!" dedim kendi kendime. Sabah namazını kıl
mak için onun yanına gittiğimde beni yine imam yaptı. Daha
sonra Emir Yelmelek ve ziyaretçiler huzura çıkap veda ettiler.
Şeyh hepsine azık olarak peksimet parçaları verdi. Sonra kuşluk
namazını kıldım. Beni yanına çağırdı, kendisi konuyu açtı, hemen rüyamdan bahsetti! Ben de etraflıca anlattım. Şöyle tabir
etti:
"Ulu ev Kabe'yi haccedecek, Peygamber'in kabrini ziyaret
edeceksin. Daha sonra Yemen'i, Irak'ı, Türk ülkelerini, Hindistan'ı gezecek, burada uzun bir süre kalacaksın. Orada kardeşim
Dilşad-ı Hindı ile görüşeceksin. Seni o sırada düştüğün tehlikeden kurtaracak."
Daha sonra bana da peksimet parçalarıyla bir miktar para
verdi. Veda ettim. O andan itibaren seyahatim boyunca şansım
yaver gitti. Şeyhin bereketi aşikardı. Hindistan'da bulunan Allah dostu Seyyid Muhammed Mula'dan 8 başka bu kadar bereketli ve kerametli birini görmedim.

Notlar
Şeyh

Ebü Abdullah Mürşidf: Dönemin siyasetçileri nezdinde pek itibarıı, yoksulzevk alan, çok bilgili biri olduğu bildiriliyor. 1337'de vefat etti. Bkz.:
ıbn Hacer, cd-Durcru'I-Kdminc, C. 3, (Haydarabad basımı) 1929, s. 462-464.
2 Terevece: Buhayra'ya bağlı bir köydür. Bugün Turuga diye bilinir. Burada RomaMısır döneminden kalan enteresan harabeler vardır. Seyyahtan sonraki kitaplarda ise
burası Memluk kumandanı Tumanbay'la ilgili tarihi kayıtlardan hatırlanır. Tumanbay, Yavuz'un karşısında sonuna kadar direnir ve nihayet kaçar; sonra geri dönüp şe
hirde "kurtarılmış bölgeler:' kurmaya çalışır. Bir tür şehir gerillasının savaş stilini
anımsatan uzun çete savaşları olur; başarısızlığa uğrayan Tumanbay, Kuzey Mısır'ın
Delta bölgesinde bulunan Terevece'ye kaçar. Amaç yine direnmektir; ama kendisine
ları ağırlamaktan
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barış elçisi olarak gelenler onun adamları tarafından öldürülmüştür. Öte yandan Kahire ve çevre bölgelerin Çerkes ve Türk asıllı emirleri ve halkı, Tumanbay'ı "yedi canlı, tutulmaz" biri olarak görmektedirler; ölüm kaçınılmaz olmuştur onun için. Hasan
adlı biri onu ele verir ve kıskıvrak yakalanu Tumanbay. Yavuz Sultan Selim Han, bu
büyük savaşçıyı a'yak~ karşılar. Ona esir değil, sultan gibi davranır. Bu yiğit adama
yetki vermek istediği bile duyulur. Ama böyle vuruşkan birinin sağ kaldığı sürece
tehlike teşkil edeceği, siyaseti anasının karnında öğrenen bir sultan için hiç de meçhul değildir. Bazı tarihçilere göre Tumanbay'dan öç almak isteyen siyasıler sebep olmuştur idamına; nihayet 13 Nisan ISI7'de asılır. Ayrıntılı bilgi için bkz.: İbn İyas, Bedl1yiu'z-Zuhilr, İstanbul, 1931-1945, C. V/S, s. 122-136.
Demenhilr: Aşağı Mısır'ın kuzeyinde Buhayra bölgesinin merkezi olan şehir. Eski ismi, Hermapolis Parva'dır. Bkz.: Sami Öngör, CoğrafYa Sözlüğü, s. 195. Eski Demenhilr
için İbn Cübeyr "geniş surlarla çevrili büyük bir şehir" şeklinde tarifte bulunur; Yakilt da buradan bahseder. Bkz.: Yakilt Hamevı, Age., madde nr: 4878; İbn Cübeyr, Rthle, Beyrut, 1981, s.17.
Buhayra, kelime olarak göl demektir. Ancak burada, Nil deltasının kuzeybatısında
bir bölge ismidir. O yörede Maryot gölü bulunduğu için bu ad verilmiş eyalete. Bugün de orası "Muhafazat-i Buhayra" diye bilinir.
Fovva yahut Favva, Kefruşşeyh bölgesinin mescitleriyle ünlü şehirlerindir. Rosetta
(=Reşıd) yöresinin 60 mil güneydoğusundadır. Bu şehirden uzun uzadıya bahseden
bir kitap Halid Muhammed Azb, Fovva Medtnetü'I-Mesl1cid, Kahire, 1989.
Seyfeddın Yelmelek: Tarihı veriler bu zat! Almelik olarak tanıtır. İbn Hacer bu adamın başlangıçta Zahir Baybars'ın Memlilk askerlerinden olduğunu, gittikçe yükseldiğini, Melik Niisır zamanında devletin istişare meclisinde yer aldığını, ancak daha sonra 1346 yılında idam edildiğini bildirmektedir. Bkz.: Zehebı, (Zuyill) e/-Iberfo Haber-i
Men Gaber, ed-kritik: Ebil Hiicir Muhammed, Beyrut, (tarihsiz) C. 4, s. 140; İbn Hacer, ed-Durer, Haydarabad bas., C. 1, s. 411.
Emirin cevabı bir ayet metnidir; Saffat Silresi, ayet: 164.
Millah kelimesi 'veli' anlamında kullanılan terimlerdendir.
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BEŞINCI

BÖLÜM

KAHtRE'YE DOGRU
Sonra Nehrariye'ye yöneldik. Geniş bir alana kurulu güzel
ve pazarı ile benzersiz bir şehirdir. ı Yöneticisi Sadi
adında hatırı sayılır biri. Oğlu daha sonra bahsedeceğimiz gibi
Hint sultanının maiyetinde görevlidir. Kadısı Sadreddin Süleyman Maliki, Maliki mezhebinin büyüklerinden olup Melik Nasır tarafından Irak'a elçi olarak gönderilmiş ve Bilad-ı Garbiyye
kadılığıyla şereflendirilmiştir. 2 Kılığı kıyafeti düzgün, yakışıklı
biridir. Nehriiriye şehrinin hatibi Şerefüddin Sahavi'dir.
Nehrariye bölgesinin Abyar şehrine vardım.3 Burası hayli
eski ve her köşesi hoş kokularla dolu. Mescitleri çok. Farklı bir
güzelliği var. Nehrariye ile bu şehrin arasından Nil geçer. Abyar'da üretilen kaliteli kumaşlar Şam, Irak, Mısır ve daha birçok
yerde rağbet gördüğü halde, şuracıkta Nehrariye halkı arasında
beğenilmiyor, şaşılacak şey! Abyar'da şehrin kadısı İzzeddin
Melihi ile görüştüm Bu adam Şafil mezhebindendir. Güzel ahlak sahibi kıymetli bir bilgindir. Oralılar, Ramazan'ın başlayıp
başlamadığını anlamak için ay gözetledikleri güne "yevm-i rakebe" demektedir1er. 4 Ben de o gün kadı efendinin yanınday
dım. Şehrin örf ve adeti gereğince fıkıh bilginleri, seçkinler ve
nüfuz sahibi saygın insanlar, Şaban ayının 29. günü ikindi namazından sonra kadı efendinin evinde toplanır.
Böyle bir toplantıda, Nakibü'l-Müteammimin [=bilginlerin
teşrifatçısı] temiz ve güzel elbiseler giyinmiş halde kapıda bekler. Fıkıh bilgini yahut seçkinlerden biri geldiği zaman "Bisrhillah! Falanca adam!" deyip önüne düşerek içeri götürür. Kadı ile
yanında bulunanlar hemen ayağa kalkarlar. Nakip de misafiri
sokakları

Menazilü'r-Reml

ıskenderiye'den Güney Mısır'a doğru gidiş ve geliş.

Kaynak: Tazi; Dunn, The Adventures.

münasip bir yere oturtur. Fıkıh bilginleri ve saygın kişilerin
hepsi buraya geldikten sonra kadı ile maiyetindekiler hep beraber bineklerine adarlar... Şehirde bulunan erkek, kadın ve çocuklar da bunların peşine takılırlar. Daha sonra kasaba dışında
ay gözedeme için yapılmış, halı ve kilimle döşenmiş gayet yüksek bir yere giderler. Kadı ve yanındakiler orada hayvandan inip
hiliili gözç:derler. Akşam namazını kıldıktan sonra önlerinde
mumlar, meşaleler, fenerler olduğu halde şehre dönerler. Dükkan sahipleri de mumlarla kapı önlerini aydınlatırlar.Bu şenlik
her sene tekrarlanır.
Abyiir şehrinden sonra Mahalle-i Kebire adlı beldeye yöneldim. s İsminden de anlaşılacağı üzere burası gayet büyük bir şe
hir olup binaları güzel, halkı kalabalıktır. Ahali övülmeye değer
nitelikleri toplamıştır kendisinde. Bir başkadısı bir de büyük yöneticisi vardır. Ona "valiy-i vülat" derler. Buraya vardığım sıra
da başkadılık makamında bulunan İzzeddin b. Uşmuneyn 6 şeh
re iki fersah uzaklıktaki bahçesinde hasta yatıyordu. Onu ziyaret etme hevesine düştüm ve onun vekilliğini yapan, Tunuslu
fıkıh bilgini Ebu'l-Kasım b. Bennun Maliki ve MenOf kadısı 7
Şerefüddin Demiri ile birlikte [yanına] gittim. Orada bir gün
kaldık. Yörenin velilerinden bahsedilirken Mahallet-i Kebire'den bir günlük uzaklıkta bulunan Bürüllüs ve Nesterev'in salihlerin uğrak yeri gibi olduğunu, orada keşif sahibi Şeyh Merzuk'un kabri bulunduğunu işittim. Bürüllüs'e8 yönelerek Şeyh
Merzuk'un zaviyesine indim. Bu civar, hurma dahil türlü türlü
meyve ağacı, deniz kuşları ve "Buri" denilen balık yönünden
zengindir. 9 Bu yörenin merkezi Maltim diye bilinen kasabadır. 1O Bu kasabanın hem Nil suyundan beslenmiş bir gölete,
hem de Buhayratü Tinnis diye bilinen göle kıyı sı vardır. II Nesterev adlı mıntıka da buraya yakındır. Orada ermişlerden Şeyh
Şemseddin Felevi'nin tekkesine indim. Tinnis eskiden meşhur
ve büyük bir şehirmiş;- şimdi haraptır.
İbn Cüzeyy der ki:
Ünlü şair Ebu'l-Feth b. Veki, aslen Tinnls'tendi. Yörenin
körfezi hakkında şu dizeleri söylemiştir:
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"Kalk tJ' stiki, şarap sun bana!
Kötjezin yüzü dalgalarla azgın,
Kamış/arın perçttmi sal/anıyor,
Her ötüşünde hırçın yelin,
Sağa sola ya/jialar mücevherle bezeli ipek gelin/iği,
Şu işveli güzelin.
Göle birJistan içinde şimşeklerle süsleniyor,
Fistan neJis kokusuyla ruhlara sesleniyor. "
Bazı bilginler yukarıda adı geçen şehri Bürüllüs şeklinde
kaydederken bir kısım bilginler de -aralarında Ebu Bekir b.
Nokta da vardır- Berelles şeklini tercih etmiştir. Deniz kıyısın
da kurulmuş bu şehir hakkında Ebu Abdullah Razi'nin babasın
dan aktardığı şu hikaye ilginçtir:
Bürüllüs kadısı ermiş bir adamdır. Geceleyin Nil kenarına
gelip abdest alarak namaz kılmaya niyet edince birinin şu beyitleri okuduğunu işitir:
"Aranızda

oruç tutan iyi/er o/masa,
O/masa aranızda her gün Kur'an okuyan,
Bir seher vakti batardınız toprağa,
Aymaz, a/dırmaz bii kavim olduğunuzdan!"
Kadı şöyle

devam ediyor sözüne:
çabucak bitirip etrafa bakındığımda kimseyi görmediğim gibi hiçbir çıtırtı işitmedim. Bu yüzden demin duyduğum
beyitlerin Tanrı tarafından gelen bir uyarı olduğunu anladım."
İbn Battuta devam ediyor:
"Namazı

Dimyat
Ondan sonra bir çölden geçip Dimyat'a vardım. Geniş bir
sahaya kurulan, her güzellikten payını alan bu acayip şehrin
meyvesi çoktur. Halk "Zimyat" der. Bilgin Ebu Muhammed
Ruşati de bu şekilde kaydetmiş, lakin hadis ilminin önderlerinden Ebu Muhammed Dimyati ilk harfin "dal" olduğunu söylemiştir. Kuşkusuz Dimyat'ta doğan Ebu Muhammed Dimyati,l2
şehrin adını diğerlerinden daha iyi bilir. ..
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Şehir Nil kenarında olduğundan tam kıyıdaki evler kovayla
nehirden su çekerler. Evlerin çoğu merdivenlerle Nil'e bağlanır.
Muz ağacı bu yörede gayet boldur, gemilerle Mısır'a [=Kahire'ye] nakledilir. 13 Koyunları gece gündüz otlar. Bu yüzden
Dimyat için "surları helva, köpeği koyun" tanımı yapılır. Şehre
bir misafir geldiğinde valinin mührünü taşıyan bir kağıt almadan
dışarı çıkamaz. Muteber biri ise kağıt parçasına mühür basılıp
eline verilir. Sıradan biriyse kolları da mühürlenir! Çıkış kapı
sında kağıdı yahut kolundaki mührü görevliye gösterir. Bu şe
hirde deniz kuşları çeşit çeşit olup etleri de leziz ve yağlıdır. Tat
ve içimde emsalsiz olan manda sütü de burada bulunur. Yörede
oturanların Buri adını verdiği balık Suriye taraflarına, Anadolu'ya ve Kahire'ye gönderilir.
Şehrin dışında denizle Nil nehrinin birleştiği yerde Berzah
adasında bir mescit ve tekke vardır. Tekkenin şeyhi İbn
Kofl'u ziyaret ettim. Bir Cuma gecesi şeyhin huzurunda bulunduğum sırada derviş ve ermişlerden oluşan bir cemaat de
oradaydı. Geceyi namaz, zikir ve Kur'an-ı Kerim okuyarak geçirdiler.
Şu anki Dimyat sonradan kurulmuş. Eski Dimyat, Melik
Salih zamanında Franklar tarafından tahrip edilmiştir. 14 Dimyat'ta Kalenderiyye tayfasının önderi Şeyh Cemaleddin Savl'nin de tekkesi vardır. Bu cemaatten olanlar, sakal ve kaşları
nı tıraş ederler. Benim vardığım sırada zaviyede Şeyh Fetih
Tekruri oturuyordu.
Şeyh

Cemaleddfn'in Sakal ve
Etmesinin Sebebi

Kaşlarını Tıraş

Şöyle anlatılır: 15 Şeyh efendi yakışıklı ve gösterişli olduğun
dan Saveli 16 bir kadın ona aşık olur. Ara sıra mektup yollayıp bazen önüne çıkarak işveli gözlerle kendine davet ettiği halde
şeyh yüz vermez. Kadın, şeyh efendiyi kendine meftun edemeyince bir kocakarıyı gizlice ona gönderir. Bu yaşlı kadın mescide giden yol üzerinde bulunan bir evin karşısında, elinde mühürlü bir mektupla şeyhin önüne çıkar:
"Efendimiz! Okuma biliyor musunuz?" diye sorar. Şeyhten
"evet" cevabını alınca:

"Bu mektubu bana oğlum gönderdi, okumanızı arzu ediyorum!" der. Şeyh: "Tamam!" deyip mektubu açınca kocakarı:
"Oğlumune.şi vardır. Şu, anda evin avlusunda bekliyor.
Mektubu evin iki kapısı arasında okumak lütfunda bulunursanız o da işitir!' der. Şeyh kabul edip eve yürür ve iki kapı arası
na girer. O esnada kocakarı birden kapıyı kapatır. Kadın, yardımcılarıyla beraber şeyhi sımsıkı kucaklayıp eve sokar, azgınca
sunar bedenini ona ... Kurtulamayacağını anlayan şeyh:
"Nasıl arzu edersen öyle yapmaya hazırım, lakin önce bana
helayı göster!" der. Kadın helayı gösterir. Şeyh bir miktar suyla
içeri girer. Yanındaki usturayla hemen sakal ve kaşını tıraş ederek biraz sonra kadının huzuruna gelir. Kadın şeyhi böyle garip
ve çirkin bir vaziyette görünce arzusunu kaybeder, onu azarlayarak evden çıkarılmasını emreder! Hak Teala bu şekilde şeyhi
lekelemekten korumuştur. İşte, Cemaleddın Efendi bu hadiseden sonra aynı vaziyette kaldığı gibi tarikatına girenler de geleneği sürdürerek baş, sakal ve kaşı tıraş ederler.
Şeyhin

Kerameti
göre Cemaleddın Efendi Dimyat şehrine geldiği zaman kabristanı mesken eder kendine. İbnü'l-Amıd adıy
la bilinen oralı kadı, ileri gelenlerden birinin cenazesiyle mezarlığa varınca Şeyh Cemaleddın'i görüp,
"Bid'atçı, sapkın şeyh sen misin?" diye çıkışır. O da,
"Sen cahil bir kadısını İnsanın ölüsüne hürmet etmenin, dirisine hürmet etmek gibi olduğunu bildiği n halde, hayvanınla
mezarlar arasında geziyorsun!" cevabını verir. Kadı:
"Senin sakalını tıraş etmen bundan da fenadır!" deyince
Şeyh:
'
"Bana mı diyorsun?" deyip çığlık atar. Sonra başını iyice
kaldırır ve yüzü çepeçevre görülür. Çenesi gür bir siyah sakalla
süslüdür! Kadı şaşırarak katınndan yere iner. Şeyh ikinci defa
bağınnca yüzünden güzel bir ak sakal zuhur eder! Üçüncü defa
avaz ettiğindeyse en baştaki gibi sakalsız görünür. .. Kadı, şeyhin
elini öpüp mürideri arasına girer ve onun hesabına güzel bir tekke yaptırır, yaşadığı sürece yanından ayrılmaz. Söz konusu kadı
vefat anı' yaklaşınca vasiyetinde "beni şeyhimin eşiğine göAnlatıldığına

mün!" der. Amacı, şeyhin ziyaretine gelen herkesin onun kabrinin üstünden geçmesidir.
Yolculuğa

Devam
Dimyat şehrinin haricinde Şeta adıyla bilinen ziyaretgah,
çok uğurlu, bir yerdir. Mısır halkı senenin belirli günlerinde
burayı ziyaret eder. Çevresindeki bahçeler arasında Münye
adlı bir semt vardır. Orada ermişlerden Şeyh İbn Nu'man bulunduğu için zaviyesine gittim, yanında geceledim. Dimyat'ta
kaldığımı sıralarda vali olan Muhsinl,17 iyi yürekli, erdemli biridir. Nil kıyısında okul yaptırırken oralardaydım. Aramızdaki
dostluk güçlendi. Sonra yine Nil şeridinde bulunan Farisklir
beldesine gitim. Kasabanın dışında bir yere çadır kurdum.
Orada Emir Muhsinı tarafından gönderilen bir süvari yanıma
gelerek:
"Emir seni sormakta, ne durumda olduğunu öğrenmek istemektedir. Şu harçlığı sana gönderdi!" dedi, birkaç dirhem verdi.
Allah Teala bu adama iyiliğinin karşılığını versin.
Bundan sonra Eşmünü'r-Rumman beldesine gittim. lS Çok
nar yetiştiği için Rumman adı verilmiştir bu yöreye. Mısır'ın her
yanına, nar buradan gider. Eski ve büyük bir şehirdir. Nil'in
oluşturduğu körfezIerden birinin üzerine kurulmuştur. Ahşap
bir köprüsü vardır. Gemiler onun yanına demir atar. İkindi olunca bu köprü kaldırılarak aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya gidecek tekneler için yol açılır. Kadi'l-Kudat [=başkadı] ile vali'lvulat [=eyalet valisi] burada oturur.
Daha sonra Semennlid'a hareket ettim. Nil kenarında bulunan bu şehrin bahçeleri çok güzeldir. Kıyısı gemiden geçilmez. Mahalle-i Kebıre denilen mıntıkaya üç fersah uzaktır.
Semennlid'dan gemiye binerek birbirine çok yakın diziImiş
kasaba ve köyler arasında aheste aheste Mısır'a [=Kahire'ye]
doğru yolculuk yaptım. Nil'de seyahat edenin yanında azık
bulunmasına gerek yoktur. Çünkü gerek abdest tazelemek ve
namaz kılmak, gerekse yiyecek ve diğer ihtiyaçları için ne zaman arzu etse sahile çıkabilir. İskenderiye'den Mısır'a, Mı
sır'dan Saıd ve Asvan'a kadar çarşılar ve yollar birbirine bitişik
tir. Her yer şenliktir.
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Notlar
1 Nehriiriye: İbn Dukmak bu şehri Nahrıriye diye kaydeder. Buranın büyüklüğü nden, güzel çarşılarındaıı, maristanlardan~ hanlarından bahseder ve ticaretin canlılığı
na dikkat çeker_Bkz.: ıbn Dukmak, Kitlibu'l-lntislir, Kahire, 1309 h., C. 5, s. 86.
2 Sadreddfn Süleyman Malikf, Mısır'da kadııık yaptı; 1304 yılında llhanlılara elçi
olarak gönderildi ve 734/1334'te vefat etti. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Haydarabad
bas., C. 2, s. 140 ve C. 3, s. 346.
3 Abyiir: Dönemin yazarları, Abyar'ın ticari canlılığından ve kaliteli kumaşlarından
bahseder. Bkz.: ed-Durer, C. 5, s. 99.
4 Yevm-i Rakebe: Süvariler Günü anlamına gelir. O gün ileri gelenler at sırtında dolaştığı için doğru bir isimlerdirme olabilir. Ama yöre lehçesinin tesiriyle aslı "Rakabe" iken Kaf harfi Kaf'a dönüşmüşse bu tamlamanın asıl anlamı Gözlem Günü'dür.
İkinci ihtimali daha doğru buluyorum. "Nakfbu'l-Müteammimfn'in manası ve o
dönemin bu tip merasimlerindeki giyim-kuşam için bkz.: Abdülmün'im Macid, Nazmu Devleti'I-Memlilfk ve Rusumihim, Mektebetü'l-Anglo Mısriyye, Kahire, 1967, s. 64.
O yılın Şaban ayının 29'u, 31 Temmuz 1326'ya denk düşer.- Gibb'in de belirttiği gibi burada bir karmaşa ve zorlama var. İbn Battilta, İskenderiye ile Kahire arasında 34 kez gidip geldi. Acaba hangi gelişinin tarihidir bu? Bkz.: Gibb, Age., s. 33.
5 Mahalle-i Kebfre: Bugün el-Mahalletü'l-Kübra diye bilinen yerdir. Garbiye bölgesinin idare merkezidir. Ortaçağlarda dokumacılık ürünlerinin satıldığı merkezlerdendi. Sami Öngör'ün Coğrafya Sözlüğü'nde şöyle tarif edilmiş: Aşağı Mısır'da Nil Delta'sında Tanta'nın 26 km kuzeydoğusunda bir şehir. Bkz.: s. 530.
6 İzzeddfn İbn Hatıôi'l-Uşmuneyn'in asıl adı, Abdülazız b. Ahmed b. Osman Hakkarl'dir. Mekke ve Dımaşk'ta hadıs dinledi, 727/1327'de vefat etti. e1-Ke/lim a/li Hadisi'I-Meclimi' başlıklı iki ciltlik bir eseri vardır. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Haydarabad bas., C. 2, s. 368.
7 Menilf: Tanta'nın 5 mil kuzeyine düşen küçük bir kasaba. Bkz.: Yakilt Hamevı,
Mu'cemu'I-Buldlin, madde nr: 11653.
8 Bürüllüs (Burlus ya da Burullus): Bürüllüs gölü ile deniz arasında kalan uzun Çlkıntıya verilen isim. 'Nesterave' şeklinde kaydedilen bir yer var İbn Dukmak'ın kitabında. Burası deniz ile göl arasında ve Nil'e yarım gün mesafedeymiş. Bkz.: İbn
Dukmak, Age., C. 5, s. 113.
9 Büri' balığı: Bilra Kasabası'na nispet edildiği için Bilrı diye adlandırılan balık "Mullet"in bir türüdür. Bilra, Dimyat'ın kuzeybatı kıyısında bir yerleşim birimidir. Lügatte ise 'bazı türleri Doğu Akdeniz sahillerinde bolca bulunan, dikenli bir balık' diye
tanımlanmıştır. Bkz.: e1-Mucemü'I-Arabl el-Hadis (Lliros), s. 255. Bu maddeye yakın
bir kelime; "bouri" Webster'de "Mugil Capito, Afrika ve Avrupa'nın gri mu Ileti" şek
linde tarif edilmiş; yani kefale benzer bir balık herhalde.
10 Maltim: Baltim'in diğer bir telaffuzu. Burası, Bürlüs'e ait Ma'milriye yöresinin idarı
merkezidir. İbn Battilta Tinnis gölü (=Minzale gölü) ile Bürüllüs gölünü birbirine
karıştırmıştır. Bkz.: Gibb, Age., s. 35.
11 Eski Tinnfs, 10. ve lL. yüzyıllarda Mısır'da giyim endüstrisinin merkeziydi. Haçlı
talanları e~nası~da epey harap olduysa da bu özelliğini uzun bir süre devam ettirdi.
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elbiselik ince ve kaliteli kumaşlar dokunuyordu. Bkz.: Kalkaşandi, Subhu'IC. '3, s. 304; W. Heyd, Yakın Doğu Ticaret Tarihi, çev. Enver Ziya Karaı, s. 46.
12 Şerefüddın Ebu Muhammed Abdülmü'min b. Half Dimya1f: İbnü'I-Camid diye tanınan bu hadis uzmanının 1250 bilginden hadis dinlediği kaydediliyor. Uzmanı
olduğu hadis ilmiyle ilgili muhtelif kitaplarının yanı sıra Abdülmü'min isimli şahıs
ları derlediği Kitlibu'I-Ikdi'/-Müsmin flmen Kane'smuhu Abdelmü'min adlı biyografik
eseriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. 705/1306'da vefat etti. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Haydarabad bas., C. 2, s. 417.
13 Mısr yahut'Mısırlıların deyişiyle Masr: Daha çok Kahire için kullanılan bir isimdir. Bugün bile İskenderiye'den Kahire istikametine trene bineceğiniz zaman Kahire'ye değil "Masr'a gitmek istediğinizi" söylersiniz.
14 Dimyat, o dönemlerde beynelmilel ticaretin gözbebeğiydi. Buraya Nil'in ve Mı
sır'ın anahtarı denilebilir. Haçlılar tarafından 1218 ve 1219'da kuşatıldı ve alındı.
Haçlılar iyice içerilere dalmak istediler ama mahvoldular. 8 Eylül 1221'de şehir
Memlfik sultanına teslim edildi. Bkz.: W. Heyd, Yakındoğu Ticaret Tarihi, s. 454.
15 Cemaleddfn Savı (ya Savakı): 1210 ile 1255 arasında Şam'da eğitim gördü. Cavlakıyye tarikatının piridir. Bkz.: Diyanet Vakfı Is/lim Ansiklopedisi (DıA), C. 7, s. 314.
16 Sftve: İran'da Kum-Kazvın yolu üzerinde bir şehir. Bkz.: Yakut Hamevı, Mu'cemu'/Bu/dan, madde nr: 6214.
17 Balban Muhsinı: 1336 yılında öldü. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Haydarabad bas., C.
1, s. 494. Nasıreddin İbnü'l-Muhsin'i diye biri de 1326-1334 arasında Kahire'nin emniyet müdürü olmuştur. Bkz.: İbn Tağr'iberdi, en-Nucilmu'z-Zlihire, C. 9, s. 284, C. 10,
s.317.
18 Eşmünu'r-Rumman: Ebu'I-Fida, "Eşmfin Tanah" diye de tanınan bu şehrin Dimyat'a yakın bir yerleşim birimi olduğunu belirtiyor. Bkz.: Takvımu'I-Bu/dan, s. 115.
A'şa,

ALTINCI BÖLÜM

MKSKR [K.AHRRE]
Nihayet Mısır'a vardım. Mısır, şehirlerin anası, Firavun'un
diyarıdıLı Semtleri ve bağlı bulunduğu kasabaları fevkalade bayındırdır. Burası yolcuların toplandığı, her sınıftan insanın; zayıf
ların ve güçlülerin barındığı bir yerdir. Geniş bir alana yayılır. Bilgili, bilgisiz, ciddi, şakacı, iyi kalpli, kötü kalpli, alçak, şerefli, mümin, kafiL .. Hepsi burada mevcut! Nüfusu deniz dalgası gibi arttığından son derece geniş arazisi llrtık dar gelmeye başlamıştır.
Çok eski zamanlarda kurulduğu halde güzelliğini sürekli muhafaza etmektedir. Şansı açıktır! Kahire, bütün ulus ve orduları kahretmiş, buranın hükümdarları, Arap ve Arap olmayanların ileri gelenlerini hakimiyet altına almıştır. Kahire'de kutlu Nil'in etkisi
vardır. Bu yüzden Mısır arazisinin yağmura ihtiyacı YOktuL Gariplerin ve yabancıların dostu, toprağı bereketli, arazisi geniş ülke!
İbn Cüzeyy der ki:
Şair, Mısır hakkında şu dizeleri söylüyor:

"Andolsun hayatıma Mısır bir şehir değil,
Gö'çebilenler için dünya cennetidir.
Gençleri yakışıkıt ve yiğit, kadınlart huri,
Firdevs'dir bahçesi, Kevser'dir Nil'il"
Şair Nasıreddin

b.

Nahıd şöyle

"Mısır. sahili cennettir,
Yoktur benzeri bir ülke,
Hele h~le suflendiğinde,

diyor:
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Durmadan akan Nil'iyle.
Üstünde eserken yelleri, ztrhtandtr etek/eri,
Rahatttr, uslanmamtşttr hiç,
Değmemiştir Davud tiirpüsüne!
Havast hareketli, rüzgarı kaygan,
Ürpertir çıplak bedenleri,
Gemileri gökte yüzen kehkeşan,
Biri gelir biri gider,
Biri çtkar ve iner diğeri. "
İbn

Battuta devam ediyor:
develerle su taşıyan sakaların sayısının 12.000 olduğu, 30.000 katırcı bulunduğu, Nil'de sultana ve halka ait
36.000 geminin dolaştığı anlatılır. Yüklendiği mal ve eşya sebebiyle her biri servet taşıyan bu gemiler art arda Saıd bölgesine
gider, oradan İskenderiye ve Dimyat'a dönerler. Nil kenarında,
Mısır'ın karşısında Ravda adı verilen bir mesire var. Her taraf
bahçelerle doludur burada, Mısır halkı zevk ve eğlenceye düş
kündür. Bir defasında Melik Nasır'ın incinmiş elinin iyileşmesi
sebebiyle düzenlenen şenlikte bulundum. Tüccarlar çarşılarını
süslemişti. Dükkanıarın önüne nefis kumaşlar, ipek elbiseler
asılmıştı. Şenliği birkaç gün devam ettirdiler bu şekilde. 2
Mısır'da

Amr b. As Camii, Medreseler, Hastaneler, Tekkeler
Amr b. As Camii herkesee bilinen muazzam bir yapıdır. 3
Orada şehir halkı Cuma namazı kılar. Doğudan batıya uzanan
büyük yol bu camiin önünden geçer. Doğu tarafında bulunan
zaviyede İmam Ebu Abdullah Şafı1 ders verirmiş.4 Mısır'da
medreseler öyle çoktur ki sayısını kimse bilmez...
Melik Mansur Kalavun'un türbesi civarında iki konak arasında bulunan hastaneye gelince, bunun güzelliklerini tarif etmede yazarın kalemi aciz kahr. s Burada sunulan hizmetin haddi
hesabı yok, ilaçların sayılması mümkün değil! Buranın, günde
1000 dinar geliri olduğu söylenir. 6 Tekkeler ise her yanı kaplamıştır. Orada zaviye ve tekkeye hankah denir. Çoğulu "Havanık" şeklindedir bu kelimenin.7 Mısır yöneticileri hankah yaptırma konusunda adeta birbiriyle yarış etmektedir. Her zaviye,

dervişlerden

bir taifeye aittir. Bunların çoğu Arap olmayıp, yaba'Ilcıdırlar. Tasavvuf yoluyla edep ve irfan sahibLalmuşlardır.
Her tekkenin bir şeyhi ve muhafızı vardır. Gelenekleri çok
ilginçtir. 8 Meselayemek· konusunda şöyle yaparlar: Zaviyenin
hizmetçisi sabahleyin gelir ve her derViş ona arzu ettiği yemeği
açıklar. Yemek için toplanıldığı vakit herkesin önüne ekmekle,
yalnız kendine ait ayrı bir kap içinde çorbası konulur. Dervişler
günde iki öğün alır. Cuma gecesi tatlı verilir. Her birine yazlık
ve kışlık elbise giydirilir. Adam başına 20 ile 30 dirhem arasında
aylık bağlandığı gibi, çamaşırları yıkamak için sabun ve hamam
parası, hatta yakacağı kandilin yağı dahi verilir. Bunlar bekardır.
Evlilerin tekkesi ayrıdır. Bunların beş vakit namazda hazır bulunması, tekkede yatması, tekke içinde büyük kubbeli bir odada toplanması şarttır! Adetleri gereğince her biri kendine ait
seccade üzerine oturur. Sabah namazının ardından Fetih, Mülk
ve Nebe sürelerini okurlar. Daha sonra cüzlere bölünmüş mushaflar getirilir. Her derviş bir cüz okur. Böylece Kur'an'ın tümü
okunmuş olur. Sonra zikir çekerler ve hafızlar, Doğu tarzıyla aşir
okurlar. 9 İkindi namazından sonra da aynı ibadetleri tekrarlarlar.
Birisi zaviyeye girmek istediği vakit kapıya gelerek belinde bir
kemer, sırtında bir seccadeyle bekler. Sağ elinde değnek, sol
elinde ibrik vardır. Kapıcı, zaviyenin başhizmetkarına misafir
geldiğini haber verince beriki çıkar. Hangi ülkeden geldiğini,
yolda hangi tekkeye indiğini ve şeyhinin kim olduğunu sorar.
Cevabının doğruluğuna kanaat getirince adamı içeri alır. Seccadesini ona layık bir yere yayıp abdesthaneyi gösterir. Tasavvuf
yolunun isteklisi, abdest tazeleyip seccadesinin bulunduğu yere
dönerek belindeki kemeri çözdükten sonra iki rekat namaz kı
lar. Tekke şeyhi ve yanındakilerle kucaklaştıktan sonra hep beraber otururlar.
Onların adetlerinden biri de şu: Cuma günü hizmetçi gelir, hepsinin seccadesini alır, mescide götürüp yere serer. Müritler şeyhle beraber zaviyeden çıkıp mescide gelirler. Orada
herkes kendi seccadesi üzerinde namaz kılar. Namazdan sonra
her zamal1ki gibi Kur'an okurlar ve yine beraberce zaviyeye
dönerler.

ri
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Mısır'ın

Karafesi ve Buradaki Ziyaretgahlar
Karilfe adında çok bereketli bir yer var. lO Kurtubl ve diğer bilginler buranın yüceliğine dair bir rivayet kaydetmişlerdir. Çünkü Kadife semtinin de içinde yer aldığı Mukattam dağı, [o rivayete göre] Tanrı'nın va'diyle cennet bahçelerinden biri olacaktır. l1 Mısır halkı Karafe Kabristanı'nda güzel
kubbeler ~nşa etmişler, bunların etrafını duvarla çevirmişler
dir. Bu haliyle mezarlar tıpkı eve benzemektedir! Düzenli olarak çağırdıkları hafızlar gece gündüz o kubbelerin içinde güzel
sesle Kur'an okurlar. Halktan bir kısmı ise türbelerin yanına
zaviye ve medrese yaptırmıştır. Her Cuma gecesi çoluk çocuğu ile yatıya gelirler. Şaban ayının 15. gecesi yapılır bu gezi ve
ibadet ... Pazar esnafı da çeşit çeşit yiyeceklerle bu bölgeye hücum eder.
Herkes tarafından bilinen ziyaretgahlar arasında Hz. Hüseyin b. Ali'nin kutlu başının gömüldüğü Meşhed-i Mukaddes'i
sayabiliriz. 12 -Allah ondan razı olsun, mekanını cennet etsin.Bu yapının yanında hayretengiz bir şekilde inşa edilen büyük
zaviyenin kapısındaki hevhalar ve halkalar saf gümüştendir. Övgüye layık bir bina bu. 13 Hz. Ali soyundan gelen Zeyd b. Ali'nin
kızı Seyyide Nefıse'nin türbesi de uğranacak yerlerdendir. -Allah hepsinden razı olsun.- Hz. Nefise'nin duası geri çevrilmezmiş. Bu kadıncağız gece gündüz ibadet edermiş. Onun türbesi,
mimarı açıdan eşsizdir, etrafa ışık saçar sanki! Türbenin hemen
yanı başında bulunan zaviyeye akın akın ziyaretçi gelir. 14
Ziyaret yerlerinden biri de [Şafıl' mezhebinin önderi] İmam
Ebu Abdullah Muhammed b. İdrıs Şafıl Hazretleri'nin türbesidir. IS Türbenin yanında büyük bir zaviye var. Buranın geliri
çoktur. Buradaki meşhur kubbe gayet güzel bir şekilde inşa
edilmiştir; epey sağlam ve yüksektir. Genişliği 30 arşından fazla! Mısır'ın kabristanı Karafe'de yatan alim ve ermişleri saymak
mümkün değiL. Burada, Kasım b. Abdurrahman, Eşheb b. Abdülazız, Esbağ b. Ferec, Abdülhakem'in iki oğlu, Şa'ban b. Ebu
Kasım ve Ebu Muhammed Abdülvehhab gibi Peygamber ashabından, eski ermişlerden ve sonraki bilginlerden birçok muhteremin mezarı bulunmaktaysa da hangi kabrin kime ait olduğu
herkese malum değil! Sadece erbabı biliyor. İmam Şafıl hayaMısır'da

tında
dı,

da ölümünde de şanslı biri.
nice takipçi bıraktı ardından.
Şairin sözü doğru çıkıyor:
"Sıkı çalışt'in
Açılır ardına
Mısır'ın

Yaşarken

de çok sevildi,

sayıl

mr uzaklar yakın olur,
kadar kapanmış kapılar. "

Nil'i 16

Nil nehri tatlılığı, şirinliği, geniş bir alana yayılışı ve sağladı
ğı büyük imkanlar sebebiyle dünya nehirlerinin hepsinden üstündür. Kıyılarında art arda uzayıp giden şehir ve köyler, bayın
dırlık açısından eşsizdir. Kıyıları Nil kadar ekili, dikili ve mamur
başka bir ırmak yok. Deniz diye adlandırılmış başka akarsu yok.
Hak Teala, Yüce Kur'an'ında Nil'i "yemm" diye anıyor. "Onun
için [Musa için] korkarsan, at onu denize!"17 "Yemm" [eski dilde] deniz demektir. Sağlam hadıslerde bildirilmiştir ki Allah elçisi -Allah'ın rahmet ve esenliği onu kuşatsın- İsra gecesinde
"Sidretü'l-Münteha" adı verilen ağaca varınca kökünden dört
nehrin fışkırdığını, bunların ikisinin içeride, ikisinin dışarıda
bulunduğunu gördü. Cebrail'e bu nehirleri sordu. Allah'ın selamı üzerine olsun, Melek Cebrail: "İçerde olanlar cennettedir,
dışarıda olanlar ise Nil ile Fırat'tır," cevabını vermiştir. Aynı şe
kilde Nil, Fırat, Seyhun ve Ceyhun'un cennet nehirlerinden olduğuna dair hadısler vardır. IS
Nil, diğer nehirlerin aksine güneyden kuzeye doğru akar;
aşırı sıcaklarda öbür ırmakların suyu azalıp kururken Nil'in suyu çoğalır. Ama diğerlerinin suyu taştığı sırada Nil'inki eksilir;
Nil'in ilginç özelliklerindendir bu. Daha sonra anlatacağım gibi
Sint nehri de böyle. Nil sularının kabarmaya başlaması "Haziran"dadır ki bu "Yunya" ayıdır. Suyun yüksekliği 16 arşını bulunca sultanın haracı tamam! Bir arşın daha yükselirse o sene
bolluk, bereket olur. lS arşına çıktığı takdirde ekili alanlara zarar verir, veba getirir. 16 arşından bir eksik olsa sultanın gelirinde azalma olur. İki eksik olduğu zaman halk yağmur duasına çı
kar. Kork4nç kayıptır bu!
Nil, dünyanın beş büyük nehrinden biridir. Topluca şöyle sı
ralayabiliriz: Nll"[=Nil], Furat [=Fırat], Dicle, Seyhun, Ceyhun ...
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Bunun eşi olan beş nehri de şöyle sayalım: Birincisi Pencab denilen Sint nehridir. Diğeri Kenk [=Ganj] adı verilen Hint nehridir.
Hint halkı bu nehri ziyaret eder, ölülerini yaktıktan sonra külünü
bu nehre bırakırlar. Kenk'in cennetten çıktığını iddia ederler! Bir
diğer nehir de yine Hint'te bulunan Cfin [=Cumna] nehridir. Kafcak bozkırında [=Deşt-i Kıpçak; Karadeniz'in üstündeki bozkır
larda] akan itil nehri de çok büyüktür ve kenarında Saray şehri
vardır. Ayrıca Hıta arazisi denilen Kuzey Çin'de Sarfi ırmak var.
Bu nehri n kıyısında Hanbalık [=Pekin] şehri kurulu. Sarfi ırmak
oradan Hansa şehrine, ardından Çin'deki Zeytfin bölgesine iner.
Bunları inşallah kendi bahislerinde anlatacağım. 19
Nil, Mısır'dan [=Kahire'den] geçtikten sonra üç kola ayrılır.
Yaz, kış bu kollardan gemisiz geçmek mümkün değildir. Her
beldenin Nil'e açılan arkları vardır. Ark tutakları açılınca ekili
alanlara taşar da taşar NiL.

Ehramlar ve Berabi' Denilen Tapınaklar
Bu yapılar dünyanın en ünlü ve hayretengiz binaları olduğu
için insanlar çok şey söylemişlerdir onlar hakkında ... Tufandan
önce zuhur eden bütün bilimlerin Yukarı Mısır'daki Sa'id bölgesinde oturan ve "Ahnfih" diye adlandırılan ı. Hermes'ten yani
İdr'is Peygamber'den çıktığını zannetmişlerdir. Allah'ın selamı
onun üzerine olsun. Bu inanca göre gök cisimlerinin yörüngesi,
hareketleri ve yüksek tözler hakkında ilk fikir beyan eden de
odur. Tapınaklar inşa ederek Cenab-ı Hakk'ı zikreden ve halka
tufan uyarısında bulunan insanın da o olduğu söylenir. Bilimin
ve sanatların kaybolmasından korkarak ilk defa ehram ve "Berab'i"yi [=tapınakları] inşa edip onların duvarlarına sonsuza kadar
kalsın diye bütün sanat ve bilim aletlerini tasvir eden, hatta bilimsel bilgileri özel yazılar halinde nakşeden yine bu Hermes'tir. 2o Eski anlatılara bakılırsa önceleri Mısır'ın bilim ve idare merkezi, Fustat'tan dört fersah uzakta bulunan Menfif şeh
riydi; İskenderiye şehri kurulduğu zaman halk buraya taşındı.
Hatta Müslüman fatihler gelene kadar bilim ve idare merkezi
İskenderiye olmuştur. Daha sonra Amr b. As -Allah ondan razı
olsun- kendisinden sonra şimdiye kadar Mısır bölgesinin merkezi olma niteliğini taşıyan Fustat şehrini kurmuştur.

Ehramlar sert yontma
ler. Koni biçiminde, aşağısı

taştan yapılmıştır.

Gayet yüksektiryoktur,
nasıl yapıldığı bilirı.memektedir~ Eski bir anlatıya göre Tufandan önce Mısı~h~kümdarlarından biri, gördüğü rüyanın verdiği
dehşet ve korkudan ötürü, bilimin [=el-ilm] ve hükümdarlara ait
cesetlerin muhafaza edilmesi gayesiyle Nil'in batısında Ehramları yapmaya kendini mecbur hisseder. Güya o devri n müneccimlerine ileride ehramın bir tarafından delik açılıp açılmayaca
ğını sorar. Müneccimler, kuzey tarafından bir delik açılacağını
söyleyerek yerini gösterirler. Ayrıca bu iş için ne kadar masraf
gerekeceğini de ilave ederler. Bunun üzerine lüzum görülen
meblağın delik için belirlenen bölüme konulmasını emreder.
Hükümdar bu koca binaya büyük emek sarfetmiş, 60 senede tamamladıktan sonra üzerine şu ibareyi yazdırmıştır:
"Ehramı 60 senede yaptık. İsteyen 600 senede yıksın. Yık
mak yapmaktan elbet kolaydır."
Hilafet, müminlerin emiri Me'mun'a geçtiğinde bu halife
ehramın yıkılmasını ister. zı Bazı Mısır bilginleri bundan vazgeçmesini tavsiye etmişse de o ısrar ederek kuzeyden bir delik açıl
masını emreder. O taraftan ateş yakılarak sirke dökülür. Bugün
mevcut olan delik açılıncaya kadar mancınık atılır. İşte o zaman
daha önce saklanan para bulunur. Halife, parayı tarttırır. Bir de
bakarlar ki deliğin açılması için yapılan masraf, tam bu paraya
denk düşüyor! Me'mun çok şaşırır. Duvarın kalanlığının yirmi
arşın olduğunu görürler. zz
geniş yukarısı dardır. Kapılar

Mısır Sultanı
M~sır'a ulaştığım zaman sultan, Seyfeddin Kalavun Salihi
idi. Ona, Melik Nasır Ebu'l-Feth de denilir. z3 Babası Melik
Mansur'dur. z4 Melik Salih, Kalavun'u 1000 dinara satın aldığı
için bu sultana "elfi" [=binli, binlik] lakabı verilmiştir. Kalavun
aslen Kıpçak ırkındandır. Bu sultan güzel huylu ve erdemli biridir. Mekke ve Medine'ye yaptığı hizmet onun yüceliğine kanıt
olmada yeterlidir. Her sene hacca gidenlerden fakir olanların yiyecek ve i~eceklerinin taşınması, takati kalmadığı için yürüyemeyenlerinbinmesi amacıyla Mısır'dan ve Şam'dan Mekke'ye
uzanan yoıı;r iİz6rinde develeri hazır tutması onun iyiliklerin-
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dendir. Kahire dışında Siryakus'ta bulunan büyük tekke de
onun eseridir. Lakin müminlerin emiri, dinin yardımcısı, derviş
lerin sığınağı, yeryüzünün halifesi, Allah yolunun yılmaz mücahidi sultanımız Ebuİnan'ın, saltanat merkezi olan Fas şehri dı
şında yaptırdığı tekke; bütün mimarı güzellikleri içermek, alçı
dan yapılmış zarif nakışlara sahip olmak yönüyle dünyada eşsiz
dir. Doğuluların, bunun benzerini inşa etmeye gücü yetmez!
Cenab-ı Hakk sultanımızın ülkesini her türlü kötülüklerden
muhafaza buyursun. Kudretini, saltanatını sürekli kılsın. Çökertmesin onu! Sultanımızın kendi diyarında yaptırdığı medreseler, hastaneler ve dervişlerin [=gariplerin] barınağı tekkeler
ileride anlatılacaktır.
Mısır'da

Yönetirnde Bulunan Bazı Emirler
Melik Nasır'ın sakisi Emir Bük Tümur [= Bey Timur] daha
sonra anlatılacağı üzere Nasır tarafından zehirlenerek öldürülmüştür. 2S Bir diğer emir de rütbe bakımından Bük Tümur'dan
sonra gelen Argun 26 Devadar'dırP Bu adam Melik Nasır'ın vekilidir. Bir diğer emir, Hummus Ahdar [=Yeşil Nohut] adıyla ünlenen Tuştu'dur. 28 Bu adam seçkin yöneticilerdendir. Kimsesizleri
yedirmek, giydirmek, onlara Kur'an öğretenlerin ücretini vermek
gibi iyiliklerde bulunur. Emir Tuştu 'nun, Harafiş denilen, cüretkar davranan, kural tanımaz büyük gü ruha dahi ihsanları vardır. 29
Melik Nasır bir keresinde Tuştu'yu hapse atınca HaraUş taifesinden binlerce kişi kale önünde toplanarak Nasır'a hitaben "Lanet
olası topal! Çıkar onu zindandan!" diye bağırmaları üzerine arzularının yerine getirildiği anlatılır. Sultan onu bir kez daha hapsetmiş ama bu sefer de yetim ve kimsesizlerden oluşan bir grup aynı eylemi yapınca salıvermiş onu ... Melik Nasır'm vezirliğini yapan ve CemalPo diye bilinen adam, Bedreddın b. Bab,31 Kerek
naibi Cemaleddın,32 Tokuz Dümur,33 Hicazlı Bahadur34, Kavsun3S ve Beştek36 de Mısırlı yöneticilerdendirler. Dümur "hadıd"in [=demirin] Türkçesidir. Onlar ihsanda bulunmak, mescit
ve zaviyeler inşa etmek konusunda birbirleriyle yarış ederler. Melik Nasır'ın ordu müfettişi [=Nazırü'l-Ceyş] ve katibi olan Kadı
Fahreddın Kıbti de nüfuzlu emirlerdendir. 37 Fahreddın önceleri
Kıpti Hıristiyanlardandı. İslamiyeti kabul ettikten sonra erdemiy-
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le öne

çıkıp

Melik

Nasır'ın

ileri gelen

adamlarından olmuştur.

İyiliği çoktur. Adeti olduğu üzere her hafta Nil kenarında mesci-

de bitişik buluna,p.~evinin odasl.nda oturur, namaz vakti gelince
mescitte namazını kılar, odasına döner, yemek hazırlatır. .. Kim
olursa olsun hIçbu misafiri geri çevirmez. Derdini anlatana derman olur. Sadaka isteyen olursa Bedreddın diye çağrılan Lu'lu
adlı kölesine emir verir. O da dilenciyi alıp evin dışına götürür,
orada para dolu keseler taşıyan bir haznedar vardır. Özel haznedar, efendisi tarafından verilmesi emredilen parayı dilenciye verir. Bu arada Fahreddın Kıbtl'nin yanına fıkıh bilginleri gelirler.
Huzurunda BuhtIri Şerifkitabını okurlar. 38 Bu ilim ve edep halkaSi yatsı namazından sonra dağılır.

Bu Seyahatim

Esnasında Mısır'da Kadılık

Edenler

Şafil mezhebinin başkadısı, rütbe bakımından diğer kadıla
hepsinden yüksektir. Tüm Mısır kadılarının atama ve azilleri onun elindedir. O sıralarda başkadı İmam Bedreddın b. Cemaa
idi. 39 Şu anda ise oğlu İzzeddın onun yerine geçmiştir. Malikı
başkadısı ise İmam Takıyyüddın b. Ahnaı idi. 4o Hanefi mezhebinin başkadısı İmam Şemseddın Harırı41 idi ki doğru söz söylemekten çekinmez, doğru iş yaptığı zaman kötülenmekten korkmazdı. Yöneticiler dahi zaman zaman ondan korkardı. Hatta bir
gün Melik Nasır'ın, yanında bulunanlara "Kadı Şemseddın Harirı'den başka hiç kimseden korkmuyorum!" dediği bana anlatıl
mıştır. Bir diğer kadı da Hanbelı başkadısıdır. 42 Hakkında malumatım yok ama, İzzeddın diye çağrıldığıııı bilirim.
rın

Kadılarla ilgili Bir Hikaye

Allah rahmetiyle kuşatsın, Melik Nasır her Pazartesi ve Pergünleri dört kadıyı sol tarafına alarak meclis kurar, halkın
şikayetlerini dinlerdi. 43 Dilekçeler huzurda okunduktan sonra
derhal gerekenin yapılmasını emrederdi. Allah ömrünü uzun
eylesin, efendimiz müminlerin emiri, dinin yardımcısı, Sultan
Ebu İnan bu hususta daha ileri seviyede olup her şikayetçiye
derdini daima kendi sorup hakkı dimdik ayakta tuttuğu için
adalet ve tevazu bakımından başka bir hükümdarın onu geçmesi mümkün' deği1dir!
şembe
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Önce Şafıl kadısının, ardından Hanefi, daha sonra Maliki, en
sonunda da Hanbell kadılarının gelmesi adetti. Hanefi kadısı
Şemseddin Hariri vefat edince yerine Burhaneddin b. Abdülhak44 tayin edildi. O sırada Maliki kadısı bulunan Zeyneddin b.
Mahluf45 protokolde Şafıl kadısı Takıyyüddin İbn Dakiki'l-I'd'i
takip ettiğinden; yöneticiler "eskiden beri adet böyle devam ediyor" diyerek Maliki kadısının Burhaneddin'den önce gelmesi gerektiğini Melik Nasır'a hatırlattılar. Melik de böyle yapılmasını
emretti. Bunu haber alan Hanefi kadısı sitem ederek meclise gelmedi. Melik Nasır, Hanefi kadısının içerlediğini hissederek huzura getirilmesini emretti. Kadı huzura geldiği zaman mabeyinci,
adamın elinden tutup Sultan'ın fermanı gereğince, Maliki kadı
sından sonra oturttu. Bu hal o şekilde sürüp gitmiştir.
Mısır'ın Bazı Bilgin ve ileri Gelenleri

Felsefe bahislerinde dünyanın üstadı Şemseddin Isfahani,46 Maliki ulemasından Şerefüddin Zevavi,47 Şeyh Şazill'nin
kızının oğlu olan ve Salih Mescidi'nde görevini yürüten Başka
dı vekili Burhaneddin, akli ilimlerde uzman sayılan Rüknecldin
b. Kavba' Tunusi,48 Şafıl mezhebinin büyüklerinden Şemsed
din b. Adlan,49 büyük fıkıhçı Bahaeddın b. Akll,50 dilbilgisinde
uzman Gırnatalı Esırüddin Ebu Hayyan Muhammed 5ı bunlar
arasındadır. Menuflü Bedreddin Abdullah'ı, Safakuslu Burhaneddın'i, Kirmanlı Kıvamüddin'i de burada sayabiliriz. Kirmanlı Kıvamüpdin Ezher Camii'nde fıkıh bilgini ve hafızlardan oluşan büyük bir gruba ders verir. Bilimin birçok dalında eli uzdur.
Yünden yapılmış bir cübbe giyer, siyah sarı k sarar. Çeşitli mezhepIerin meselelerine dair fetva verebilir. İkindi namazından
sonra herkesten ayrılarak kendi başına gezintiye çıkma adeti
vardı. Mısır'ın bilginleri arasında, Taceddin b. Hanna'nın kızı
nın oğlu Şemseddin'i, kıraat bilginlerinin önderi Mecdüddın
Aksarayl'yi sayabiliriz. Bu adam Anadolu'nun Aksara şehrinden
gelmiştir. Mısır'da Siryakus semtinde oturur. Basra'dan üç günlük uzaklıkta bulunan Huvayza yöresinden gelen Şeyh Cemaleddin Huvayzai'yi, Mısır Nakıbü'l-Eşrafı Seyyid Şerif Bedreddin Hüseynl'yi, İmam Şafıl kubbesinde ders veren vekilü
beyti'l-mal [=hazine umum vekili] Mecdüddin b. Hareml'yi ve

57
Mısır çarşılarının

muhtesibi [=genelmüfettişi] büyük hukuk bilgini Necmüddın Seherti'yi de burada sayabiliriz. Bu adam Mı
sır'ın nüfuzlu sim~ı;ırındandır.

Mısır'da"M~hmiı" Günü
Mahmil devesinin gezdirildiği günden bahsediyoruz. 52 Sokakların dolup taştığı seyirlik bir gündür. Dört mezhebin başka
dıları, vekllü beyti'l-mal, muhtesib, daha önce anlattığım bilginler ve diğer devlet büyükleri hayvanlarına binerek beraberce
Melik Nasır'ın ikamet ettiği yere; kale kapısına gelirler. Mahmil
denilen yük,53 bir deve üzerindedir. En önde o sene hac için tayin edilen emirle beraber yola çıkartılır. 54 Emirin yanında epey
bir asker ile develere binmiş sakalar bulunur. Kadın, erkek toplanır; daha önce andığımız ulema eşliğinde Kahire ve Mısır'ı
[=Fustat'ı] dolaşırlar. Sürücüler, develeri çeşitli seslerle harekete geçirerek önde yürürler. Haccın sembolü olan bu Mahmil,
Recep ayında sokakları şenlendirmeye başlar. Herkesi büyük
bir heyecan ve şevk kaplamıştır artık. Rab Teala, kullarından dilediğinin kalbine hacca gitme hevesini yerleştirir ve hazırlanma
ya başlar o kuL.

Notlar
1 Mısr şehri: İbn Battuta zamanında da Mısr ş~hri (=Medınet-i Mısr) daha önce işa
ret ettiğimiz gibi (bkz.: 5/3) Kahire, anlamına geliyordu. İslamı dönemde dört şehrin
bir araya gelmesiye Kahire oluşmuştur. Birincisi Mısır fatihi Amr b. As tarafından kurulan Fustat'tır. İkincisi Abbasllerden Salih b. Ali tarafından kurulan Asker'dir.
Üçüncüsü Ahmed b. Tolun tarafından kurulan Karayı'dır. Dördüncüsü Filtımı hükümdarı el-Muizz Lidınillah'ın kumandanı olan Sicilyalı Cevher tarafından kurulan
Kahire'dir. Şehrin tarihı gelişimi, tüm semtleri ve abidevı yapılarının ayrıntıları için
bkz.: Makrızı, Kitllbu'/-Mcvllız ve'/-l'tibilr (Hutilt-ı Maknziyye), Mısır-Bulak, 1270 h.,
C. 1, s. 295-372.
2 Melik Nasır'ın elinin şifa bulmasıyla ilgili şenlikler bazı tarihçiler tarafından 4
Cumadessaniye 730/25 Mart 1330 yılı olaylarında kaydedilmiştir. Bkz.: Tilzı, Rıh/e,
C. 1 s. 203.
3 Arnr b.~s Camii: Müslüman fatihler tarafından 641 yılında inşa edilen Amr b. As
Camii daha sonraki yıllarda defalarca restore edildi; ilk yapılan dmiden eser kalmadı. Bkz.: Gibb, Age., C. 1, s. 43.
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Medresesi: Ancak burası Salahaddın Eyyübı tarafından inşa edilen meşhur
Medresesi değildir. Bkz.: Gibb, AU., s. 43.
5 Birnaristan-ı Kalavlin: Sultan Melik Mansür Kalavün tarafından yaptırılan bu
muhteşem hastaneden geriye kalanlar minareyle beraber giriş avlusu ve birkaç duvardır. Bkz.: Lane-Pool, The Story of CO/ro, London, 1906, s. 212 ve Max Hertz Paşa,
Die Baugruppe des Sultan KaMiln, Hamburg 1919. Bımaristan-ı Mansür da denilen bu
ünlü hastanenin yönetimi ve bakımıyla ulema ilgileniyordu. Bu abidevı yapı ve o
günkü Mısır'da ne tür bir fonksiyona sahip olduğu konusunda arşiv belgelerine dayalı ayrıntİlı bir çalışma için bkz.: M. Muhammed Emın, Vesaık Vakfi's-Sultan Kalaviln ale'I-BimarisMn (İbn Habıb'in Tezkiretü'n-Neb'ih kitabıyla beraber basılı), Kahire,
1976, C. 1, s. 298-385.
6 Melik Manslir Seyfeddrn Kalavlin: Kıpçak asıllı Memlük hükümdarlarındandır;
1279 yılının 26 Kasımında tahta geçti. Memlük emirlerine kendini kabul ettirdi; isyancıları temizledi. Güçlü ve akıllı bir askerdi; ııhanlı Moğollarını da yendi. Kumandanı olan Husameddln Toruntay'ı göndererek Antakya'daki Trablus'u (=Trablusşam) aldı. 689/1290'daki Haçlı tecavüzüne öfkelenen Kalavün, ordu hazırlığına giriş
ti, ancak hastalandı ve vefat etti. Kalavlin, 11 yıl 2 ay tahtta kaldı. Orta boylu, geniş
omuzlu, yakışıklı biriydi, Kıpçak lehçesini güzel konuşurdu, Arapçadan fazla anlamazdı; bilginlere karşı son derece saygılı ve sanatsever bir padişah idi. Bu devletin
geleneğinde veraset olmamasına rağmen Kalavün soyundan gelenler uzun bir süre
Memlükleri yönettiler; onlar hakkında özel tarihler yazıldı. Mesela İbn Hablb'in kitabı tamamen Kalavfin ve oğullarından bahseder: Tezkiretü'n-Nebfh fi Eyyami'I-Mansilrve Ben'ih, büyük boy, 2 cilt, toplam 600 sayfa civarında, ed-kritik: M. Muhammed
Emın, Kahire, 1976, Kalavün'la ilgili kısım: C. 1, s. 47-135 arasındadır. Ayrıca bkz.:
İbn Tağrıberdı, en-Nucumil'z-Zdhire, C. 7, s. 294; Makrızı, es-Sülilk, C. 1, s. 674; Muhyiddın b. Abduzzahir, Teşrlju'I-Eyyam ve'I-Usilrfi Sfreti'I-Melik'I-Mansilr, s. 282; Mufaddal b. ebi'l-fadail, en-Nehcü's-Sedtd, C. 2, s. 386.
7 Hankah ya da hangah: Ribat ve zaviye gibi dervişlerin kaldığı yere denilir. Araplar orta harfi kalın okuyarak Hankah derler. Bkz.: Ferheng-; Ziya, s. 755.
8 Mernllik dönemi hangah ve tekkeler, tıpkı partiler gibi siyası bir nitelik taşır ve
Memlük emirlerine bağlıdır. Her şey neredeyse askeri bir düzen içinde yürür. Bkz.:
Gibb, Age., s. 44.
9 "Adet-i ehl-İ rneşrık" üzere okuma: İbn Battfita'nın yetişme alanı olan Kuzey Afrika'nın Kur'an okuma ve telaffuz biçimi farklıdır. Onlar genellikle İmam Verş'in kıra
atını alırlar. İbn Battüta, gerek makam gerekse telaffuz bakımından İmam Asım tarzın
da kıraat eden doğulularda bir farklılık bulduğu için bu açıklamayı yapıyor olabilir.
10 Karafe: Bugün bile Kahire'nin en ilginç semtlerindendir. Bir kısmı mezarlıktır ve insanlar üstü kapatılmış kabirlerde yaşar. Doksanlı yıllarda bu semtte yaşayan birkaç
Mısırlı arkadaşım vardı ve bitirim tiplerdendi. fatımı ve Memlfiklü dönemlerinin en
garip yapıları Karilfe, Cebel-i Mukattam ve Ezher civarındadır.
11 Cebel-i Mukattam: KahİTe'nin güneydoğusunda; Kafilfe semtinin kuzeyinde yüksekçe bir kayalıktır. Arka taraflarında yeni iskan alanları açılmış ve yeni bir semt oluş
turulmuştur. Mukattam tepesinin tam ucundan; yar kenarından bakıldığında Nil'e
kadar bütün Eski Kahire, özellikle fatıml yapıları çok rahat gözükür. Tam önünde4
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ki yamaçta Meşhur Kal'a ve Mehmet Ali Paşa Camii bulunur. Kabe ve Kudüs gibi
birkaç yer dışında mekanlar ve oralarda yapılan ibadetin faziletiyle ilgili rivayetler
hadis uzmanlarınca mevzu (=uydurma) sayılmıştır. Bu tür mekan ve zamanla ilgili
mevzu hadisler için ,bkz.: Muhammed b. Ali Şevkani, eI-Fevdidü'I-Mecmuo ji'I-Ehddtsi'I-Mevduo, K~ire, 1960, s. 427-438.
12 Hz. Hüseyin'in brişı: Seyyidüşşüheda Hüseyin, 10 Muharrem 61/10 Ekim 680'de
Kerbela'da şehit oldu; kesik başı aile efradıyla beraber Dımaşk'a getirildi; 1153'te
Askalan ve Filistin'in bazı bölümleri Haçlılar tarafından kuşatılınca Mısır'da hüküm
süren Fatımi halifeleri Şam'ın düşmesinden endişe ederek Hz. Hüseyin'in kesik başını Mısır'a getirdiler. Bu kutsal emanet için muhteşem bir türbe yaptılar. Söz konusu türbe İbn Battfita'nın seyahatte selefi olan meşhur gezgin İbn Cübeyr tarafından
tasvir edilmiştir.
13 Seyyidina Huseyn diye bilinen cami bu türbenin üstüne ve çevresine yapılmış olmalıdır. Bu cilmiin şimdiki minaresi Osmanlı-Türk minarelerine benziyor. Tarihçiler, civardaki eski ribiltın Sultan Salahaddin Eyyfibi tarafından yaptırıldığını belirtmektedirIer.
14 Mısır'da 10 Muharrem (=Aşfira) Merasimleri: 10 Muharrem ve takip eden hafta boyunca Mısır'ın hatta Kuzey Afrika'nın ve Ortadoğu'nun her yarıından gelen tarikatlar zikir halkaları oluştururlar Hüseyin Camii çevresinde. Bu eski merkezin her
yanı, üstü kapalı sokakları; yüzlerce yıllık sarıya çalan duvarlarının önü çadırlarla
kaplarıır. Hüseyin Camii, o gece bir vecd ve manevi esrime odağı olur. Yatsıdan sonra başlayan zikirler 80'lik ihtiyarlarıdiriltir ve sabah gün doğuncaya dek sürer bu mirac. Burada Hz. Hüseyin'i anma, çığlık ve dövünme şeklinde değil, geceler boyu süren coşkulu zikir ve fakirleri doyurma şeklinde tezahür eder. Mısırlıların garipliğini
göz ardı etmemek gerek. Onlar, ağlarken de raksederler gülerken de; kim bilir doğarken de.
15 İmam Şafif Türbesi: Benim gördüğüm Şafii Türbesi gerçekten süslü bir yapı. tık
yapılışı 607/121O'a kadar uzanmaktadır. Asıl türbeye uzun, koridorumsu bir girişten
sonra varılıyor. Bulunduğu semt çok bakımsızdır şu anda.
16 Mısır Nili denilerek bildiğimiz Nil kastolunuyor. Siyahların Nili (=Nilü's-Sudan)
denilerek de Nijer nehri kastolunuyor.
17 Musa'ın (as.) suya atılmasıyla ilgili ayetler: TaM Suresi, ayet: 39; Kasas Suresi,
ayet 7.
18 Nehirlerle ilgili bu tür hadfsler Peygamberimizin vefatından sonra hicri 3. yüzyıl
da coğrafya ve tarih bilginlerinin kitaplarında ortaya çıktı. Sahih sayılmazlar. Böyle
bir rivayeti, halk arasında yaygınlık kazanmış hadisleri değerlendiren Adunı'nin
Keşfü'I-Hafa'da kaydettiğini görüyoruz. Asıl rivayet Deylemi'den geliyor. Bkz.: Aclunı, Keşfu'I-Hojd, Beyrut, 1351 h., C. 2, s. 329.
19 Nil, Fırat, Dicle herkesçe bilinmektedir. *Seyhun'un diğer bir ismi Sirderya'dır.
*Ceyhun Amuderya olarak bilinir. "Sint nehri diye de adlandırılan Pencab, 'Beşsu'
anlamına gelir. İbn Battuta, Ganj nehrine "Kenk diyor, Arapçada 'g' (= ince 'g') 01madığı~çin. ıbn Battfita "Cfin adını Cumna nehri için kullanır. Fakat Brahmaputra'ya da Cun dediği olmuştur. ıbn Battuta'nın deyişiyle "Sarfi, yahut Serv bildiği
miz "Safu"dur've Kuzey Çin'deki Sarı ırmak için kullanılır. Ancak bazen Hindis-
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tan'daki büyük nehirler için de Serfi veya Serv kelimesini kullanmıştır. "'İtil, Volga'nın Türkçesidir. Bazı eserlerde Atılolarak kaydedilmiştir. Bkz.: Mes'fidı, MurUcu;z-Zeheb, paragraf Nr: 447, 459, 461, 463. "'Sera şehri İtil'in üstüne kurulan meşhur
Saray Şehri'dir. Buraya -Müslüman Bulgarlardan kaldığı için- Bulgar şehri de deniliyordu. *Hiinbiihk, Kağanın şehri demektir ve Pekin için bu ad yaygındı Ortaçağlar
da. *Hansa ise batı dillerinde Hang-chow diye yazılan şehirdir. *ZeytUn ise Marko
Polo'nun Zayton dediği büyük ticaret merkezidir. İbn Battfita'nın burada bazı şehir
lerle ilgili verdiği bilgiler eksik ve tutarsızdır.
20 Üçlü ulul~nmış Hermes ya da "Üç kez ululanmış Hermes" diye çevirebileceğimiz
Hermes Trismegistus; İslam felsefecileri tarafından genellikle İdris Peygamber olarak algılanmıştır. İdris Peygamber ise terziliğin ve astronominin sembolüdür. Bilim
tarihçisi Kıfti (ö: 646 h.) İdris, Hanoh ve Hermes'in aynı şahıslar olduğunu, bu şah
sın Güney Mısır'da yaşadığını; Kadim Mısır mimarısinin ve ilimIerinin ona dayandı
ğını savunur. Mısır mitolojisinde Hermes Trismegistus, Tfit adlı tanrıdır. *Hermetik düşünce denilince gnostik (=antik irfanı) düşünce anlaşılır. Hermetik metinler
ise kaynağının Hermes olduğu konusunda kuşkular bulunan bazı yazılardır. Bunlar
milattan sonra ikinci ve üçüncü yüzyıla aittirler. Mısır'ın İskenderiye şehrinde yazıl
dıkları sanılmaktadır. Bu metinlerde kadim Ortadoğu'nun ve Yunan'ın bilgi ve felsefesi, dinı bir renkle harmanlanmıştır. Bu yazılarda Orfecilik, Pisagorculuk, Eflatunculuk, Stoacılık; Aristocu fizik anlayışı ve son olarak da Keldanı astrolojisinin etkileri göze çarpar. Yeni Eflatunculuk ve Hıristiyanlığın tesiri yoktur bunlarda; yine de
büyük semavı dinlerin temel öğretilerini hissettiren pek çok öge taşımaktadırlar. Ayrıntılı bilgi için bkz.: W. Scott, Hermetica, 3 bölüm, Oxford, 1924-1926. A. D. Ferguson bu çalışmaya 4. bölümü eklemiştir: Testimonia başlığı altında, Oxford 1936. Daha
sonra A.]. Festugier ve A. D. Nock, Hermes Trismegistus adıyla 4 ciltlik bir çalışma
neşrettiler: Paris, 1945-1954. Bu kitapta Hermetik düşüncenin orijinal yazıları Fransızcaya çevrilmiştir. Şu kitaplara da bakılabilir: H. Reitzenstein, POtmandres, Leipzig,
1904; W. Kroll, Die Lehre des Hermes Trismegistes, Leipzig, 1914; G. Von Mooyel, The
Mysterios of Hermes Trismegistus, Utrecht, 1955 *Sfenks: İbn Battuta, Sfenks hakkın
da bir şey söylemiyor. Belki hiç ehramlara gitmedi, İbn Cübeyr'in söylediklerini aktarıyor olmalı.

21 Me'miln: m. 813-833 yılları arasında Bağdat'ta hükümdar olan meşhur Abbası halifesi; Harfin Reşıd'in ikinci oğlu. Mes'fidı, Halife Me'mfin hakkında geniş malumat
veriyor. Bkz.: Mes'udı, MUrUcu'z-Zeheb, Charles Pellat neşri, Paragraf nr: 2694-2695
ve 2778.
22 Arşın: Burada İbn Battuta, Piramitlerin ana kaidesinin bir dış yükselti tarafından sarıldığını düşünüyor ve 20 arşından bahsediyor. Arşın, 50-70 santimetre arasında deği
şen bir ölçüdür.
23 Kaliiviln oğlu Niisır için bkz.: 3. bölüm, 8. not. Kalilvun ve sOY,jlndan gelenler, Bahrı
Memlfiklerin (=Türklerin) son hükümdarlarıdır. Kalavfinoğullarından sonra Burc'i
Memlfikler (=Kafkasyalılar) başlar.. Kafkas asıllı köleleri ilk defa toplayan ve besleyen
de Seyfeddın Kaıavun'dur. Bkz.: Mısır ve Suriye topraklarında Devlet-i Etrak ve Devlet-Çerilkise'yi özetleyen kısa ve özgün bir tarihçe; Ebu Hilmid Muhibbuddın Kudsı
(ö: 888/1483), DüveJü'l-fs/dm, ed-kritik: SubhI Leblb-Ulrich Haarman, Beyrut, 1997.

61
24 Melik Mansur Seyfeddın Kalavun Saıihı için bkz.: 6/6.
25 Emir Bektemur yahut Büktumur: Telaffuzdaki değişim, klasik bir 'tam yuvarlakIaşma' halidir; bu şekilde tüm ünlülerin aynı tarza bürünmesi günümüzde en çok
Kırgız lehçesinde bulunur. Büktumilr, Sultan Nasır zamanının kudretli beylerindendi. Aslında Muzaffer Baybars'ın memlilklerinden olan Büktumilr, Nilsır'ın saltanatı
güçlenince onuıimelrililkleri arasına girmiş; gece gündüz yanından ayrılmayan baş
müşavirlerinden olmuştu. Sonradan olan oldu ve İbn Battilta'nın da anlatacağı gibi
trajik bir sonIa noktalandı hayatı. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Haydarabad bas., C. 1,
s.486.
26 Argun Devadar: Divitdilr, yani sekreter Arglin, Halep valisiyken Silcilr nehrini Halep'e getirip Kuvayk'a bağladı. Bu işin çok meşakkatli gerçekleştiğini, kazma işlemi
nin çok uzun sürdüğünü belirten Zehebı, Arglin Devadilr'ın iyi hattat olduğunu, Sahih-i Buharl'yi kendi elceğiziyle istinsah ettiğini kaydediyor. Argiln, Halep'te vefat
etmiştir (731/1330). Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Haydarabad bas., C. 1, s. 352; (Zuyul)
eI-Iber fo Haber-i Men Gaber, C. 4, s. 90; İbnü'I-İmild, Şezerlitü'z-Zeheb, Beyrut, 1992,
C. 6, s. 95.
27 Devadar terimi, devatdar, devilddilr ve divltdar şekillerinde de sazıhrdı. ıık kez
Selçuklular döneminde ortaya çıktı. Önceleri hükümdarın hokkasını tutan, imza
anında hazır bulunan adama bu unvan verilirdi. Sonraları devildilrların yetkileri artmış, sarayla ilgili her türlü yazışma ve fermanla ilgilenir olmuşlardır. Emir Akbuğil ve
Yaşbek gibi kudretli kumandanlar, devildarlık kurumunun daha etkili hale gelmesine yol açtılar. Devildilrlık bir tür başmabeyincilik demekti. Bkz.: İbn Tağrıberdı,
en-Nucumu'z-Zlihire, Kahire, C. 7, s. 185; Kalkaşandı, Subhu'I-A'şli, Kahire, C. 4, s. 19;
Makrızı, eI-Hutat, Beyrut, C. 2, s. 222; İsmail Hakkı Uzançarşılı, Osmanlı Devleti Teş
kilatına Medhal, s. 357; Devadilra özgü bir yemin klişesi için bkz.: İbn Fadlullah Ömerı, et-Ta'rl! bi'I-Mustalahi'ş-Şerlj, ed-kritik: M. Hüseyin Şemseddın, Beyrut, 1988,
s. 189-190.
28 Tuştu; Taştemilr Seyfeddın Bedrı: Hummas-ı Ahdar (=Yeşil Nohut) diye tanınan
bu Memlilk beyi, Melik Eşref Küçük'ün tahttan indirilip Nilsır'a biat edilmesinde
etkili olanlardandır. Ama daha sonra (743/1343) Altunbuğa gibi beylerle beraber
onun da kellesi gidecekti. Bkz.: Zehebl'ye zeyl düşen Huseynı, Zuyu/ eI-Iber,
s. 125-126.
29 Hanıfiş: Memlilk Kahiresi'nin mahalle kabadayılarıdır. Bunlar biraz derviş karakterli, biraz çapulcu; cesur ve inatçı gruplardı. Fakirdiler ve kimden ekmek alıyorlarsa
onu desteklerlerdi. İbn Hacer Askalanı, harilfış tayfasına devlet tarafından -galiba
şerıerinden biraz emin olmak için- sultan tayin edildiğini ve böyle bir adamın
792/1390'da vefat ettiğini söyler! Kelimenin tekili olan harffiş sanıyorum Farsça
"harpuşte"nin galat telaffuzu olmalı. (Harpuşte: Çadır, kemerimsi yapı; fakir, sakat
ve kimsesizlere yemek verilen çadır) Fuat Köprülü, harilfişa, ayyarın, zenatıra, futuvvetdilran, runlid ve şuttar gibi. isimler altında faaliyet gösteren grupların aralarında
bazı önemli farklar olsa da belirli bir sosyal sınıfı temsil ettiklerini; buhran dönemlerinde kabarl,ayılıkla öne çıktıklarını, savaş zamanlarında ise gönüllü veya ücretli olarak savaştıklarını kaydeder. Bkz.: İbn Toliln Dimaşkı, l'lIimu'/-Verli, ed-kritik: M.
Ahmed Dehman, Şam 1984, s. 277; M. Abdülkerım Hatlb, Mu'cemu'/-Musta/ahlitve'/-
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EIMb et-Tarihiyye, Beyrut, 1996, s. 141; Fuat Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu,
T.T.K. Basımevi, Ankara, 1988, s. 86. Necip MahfiIz, Melhametü'l-Hariiffş adlı romanında herhangi bir zaman belirtmeden eski Kahire'yi ve harafış tayfasını anlatır.
Bu romanda siyaset, kabadayılık, dervişlik, ihtiras ve mitoloji vardır. Sürükleyicidir
ve bence MahfiIz'un en iyi romanıdır.
30 Alıleddfn Moğoltay Cemili: Melik Nasır'ın memlOklerindendi ve Horoz diye tanınırdı. Önemli görevler üstlendi; 723'te ustadarlığa, 724'te de vezirliğe getirilmiştir.
729'da Nas~r onu vezaret mevkiinden azletti ama ustadarlığa devam etti. 730/1329'da
, hac dönüşünde Akabet-i Eyle denen yerde vefat etti. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer,
Haydarabad bas., C. 4, s. 354.
31 Bedreddfn Cenkelf lbnü'l-Baba, M~sır'a sığınmış bir 1ihanlı bürokratıydı. İlim sahibi, cömert, siyaset bilir zengin bir devlet adamıydı. Sübki gibi döneminin önemli
alimlerince övülmüş; dengeli, sorumluluklarından haberdar bir şahsiyet olarak tanı
tılmıştır. 746/1346'da vefat etti. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Beyrut, 1997 bas., C. 1,
s.322-323.
32 Cemaleddfn Akuş Eşreff: 20 sene kadar Kerek valiliği yapmış daha sonra Kahire'deki maristanın (=hastanenin) murakıbı olmuştur. Bahtsız başından epeyolay geçmiş; İskenderiye'de 735/1335'te ölmüştür. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Haydarabad
bas., C. 1, s. 395.
33 Tokuzdemur Nasırf: Melik Nasır'ın şürbedarı (=onun içeceğini kontrol eden) idi.
Nasır ölünce Suriye valisi oldu. 746/1345'te vefat etti. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer,
Haydarabad, C. 2, s. 225.
34 Bahadur Hicazf: BahadOr Timurtaşi olabilir. TemOrtaş ile saraya girdi; daha sonra
Nasır'ın yakın adamlarından oldu; ismi KavsOn, Beştak, Tugay TemOr çetesi ile beraber anılıyordu. 743/1343'te öldü. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Haydarabad bas., C. 1,
s.496.
35 KavsUn, Moğol asıllı gibi görünüyor. Altın Ordu hakanı Uzbek Han'ın kızını Nasır'a
gelin olarak getiren kafilenin içindeydi. Nasır ona yakınlık gösterdi ve 727'de kızıy
la evlendirdi onu. KavsOn'un düğünü pek ihtişamlı olmuştu; zamanla nüfuzu iyice
artan KavsOn, Kahire'de büyük bir cami, Karilfe semtinde de bir hangah yaptırdı.
Melik Nasır'ın vefatından'sonra yerine geçen MansOr'un başına dikildi; onun her şe
yine karışır oldu; ardından Nasır'ın diğer oğullarına hiç göz açtırmadı ama
742/1342'de idam edildi. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Beyrut, 1997 bas., C. 3, s. 154155; Makrizi, Su/ilk, C. 2, s. 593; Zehebi'ye ikinci zeyl yapan Huseyni, Zuyil/ e/-Iber,
s. 127.
36 Baştek yahut İbn Hacer'in kaydıyla Beştak Nasıri: Uzbek Han'ın ülkesinden getirilen memlOkler arasındaydı; kısa zamanda yükseldi. Rivayete göre bunca sevilmesinin ve Melik Nasır'ca el üstünde tutulmasının sebebi sima olarak 1ihanlı hakanı EbO
Said'e benzemesiydi. Tarihçiler onun kadınlara çok düşkün olduğunu bildirmektedir. Nasır vefat ettikten sonra bir süre KavsOn'la arasını iyi tuttuysa da sonradan bozuştular; 742/1341 yılında öldürülmüştür. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Beyrut, 1997
bas., C. 1, s. 282.
37 Fahreddfn Kıbti: 732/1332'de öldü. Zehebi bu zatı anarken Kıpti olduğundan bahsetmiyor. Mısır ordusunun nazırı olduğunu, pek çok vakıf bıraktığını ve 73 yaşında
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vefat ettiğini söylüyor. İbn Hacer onun İslama girdikten sonra çok samimi bir dindar
olduğunu bildiriyor ve kitabında Muhammed b. Fadlullah Fahreddın Kıbti başlığıy
la ona geniş yer ayırıyor. Bkz.: Zehebı, e!-Iber., C. 4, s. 93; İbn Hacer, ed-Durer, Beyrut, 1997 bas., C. 4, s.-86;
38 Buhari okutma lideri, Osmanlılarda da vardı; bu işi üstlenenlere Buharıhan denilirdi.
-.39 Klidi'l-kudlit (=Kadılarkadısı) ŞeyhulisIlim Bedreddfn Muhammed b. İbrahim
b. Sa'dullah İbn Cemaa Hamevı Şafii: 639/1241 yılının Rebıülahir ayında Hama'da
doğdu. Çeşitli İslamı ilimierde derinleşti. En büyük hocası Kahire'de ders aldığı Takıyyuddın İbn Rezzın'dir. 687 yılında Kudüs kadısı oldu. 690 yılında Mısır genel kadı lığına tayin edildi. Onun için kadııık ile meşihat makamı birleştirildi, Sonra Şam'a·
geldi. Orada da hatiplik, kadııık ve meşihat makamını üstlendi. İbn Dakıkı'l-Id'in
vefatıyla tekrar Mısır kadısı oldu. Melik Nasır, Kerek'ten dönünce bir seneliğine onu
azlettiyse de sonradan bu makama yine geldi. 727/1327 yılında kör oldu ve kadııık
tan çekildi ama 733/1333'te vefatına dek ders okutmaya devam etti; İmam Şafil'nin
yanına gömüldü. Zehebı, hocalarını anlattığı "Mu'cemu'ş-Şuyuh"unda İbn Cemaa'ın
dürüst, güvenilir, tutarlı ve cesur biri olduğunu; fıkıh, tarih, hadıs, şiİr ve hitabet
alanlarında eserler verdiğini belirtir. Onun eserleri, savaş aletlerinin kullanımından
usturlaba; ilim adabından akideye kadar muhtelif konuları içerir. Bkz.: İbnü'l-İmad,
Şezer/ltü'z-Zeheb, C. 8, s. 143-146; Zehebı, Mu'cemu'ş-Şuyfih, 2, 130; İbn Tağrıberdı,
en-Nucfim'z-Zahire, C. 9, s. 298; Sübkı, Tabak/itu'ş-Ş/ljiıy)'e, C. 9, s. 139-146; İbn Hacer, ed-Durer, Beyrut, 1997 bas., C. 3, s. 171-172.
40 Takıyyüddfn Muhammed b. Ebubekir Ahnlif: Kadılar yetiştiren bir aileden gelir; 660'ta doğdu, devrinin hadıs üstatlarından ders aldı, Malikı fıkhında derinleşti;
bu mezhebin Mısır kadısı oldu. 750/1349 yılında vebadan öldü. Bkz.: İbn Hacer, edDurer, Beyrut, 1997 bas., C. 3, s. 247-248.
41 Şemseddfn Harfrf: 653 yılında doğdu. Babası Safıyyüddın ipek ticareti yapardı; bu
yüzden Harırı diye meşhur oldular. Küçük yaşta İslamı ilimIere başladı; olgunluk çağında fıkıh başta olmak üzere pek çok sahada otorite oldu. 710 yılında Mısır'ın baş
kadısı oldu; hukukı meselelerdeki vukufıyeti ile döneminin alimlerini kendine hayran etmiştir. Kimseden hediye kabul etmez, zor zamanda doğruyu söylemekten çekinmezdi. 728/1328'de vefat etti. Bkz.: İbn Hacer, ed-Dürer, Beyrut, 1997 bas., C. 4,
s. 26-27.
42 Takıyyuddfn Ahmed b. Ömer Makdisf712/1312-738/1337 arasında Hanbeıı baş
kadısı idi; Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Haydarabad bas., C. 1, s. 225.
43 Mısır Menılukleri döneminde adIiye teşkilatı için bkz.: Kalkaşandı, Subhu'I-A'ş/l,
C. 4, s. 34-39; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devlet Teşkilatına Medhal, s. 386-391;
Hasan İbrahim Hasan-Ali İbrahim Hasan, en-Nuzumu'ı-Jslômi)'ye, Kahire, (tarihsiz)
s.290.
44 Burhlineddfn İbrahim b. Ali: Daha çok İbn Abdilhakk diye tanınmıştır. 1328-1338
arasında Kahire'de Hanefi başkadılığı yaptı. 744/1344'te vefat etti. Bkz.: İbn Hacer,
ed-Durer, Haydarabad bas., C. 1, s. 46-47.
45 Ali b. MahlM b. Nlihıd Zeynüddfn: 634'te doğdu; İmam Mürsi, İbn Abdisselam
ve Münziri gibi hotalardan hadıs sema etti, Malikı mezhebinde uzmanlaştı, İbn

Şas'ın ardından 685 sonlarında Malikı başkadısı oldu; kısa bir dönem Bedrüddın İbn
Reşık

onun yerine geçtiyse de o yine bu göreve döndü ve 718/1318'de ölene kadar
Bkz.: İbn Hacer ed-Durer, Beyrut, 1997 bas., C. 3, s. 75.
46 Şemseddın Ebu's-Sena Mahmud b. Abdurrahman b. Ahmed Isbaharu: 674'te
İsfahan'da doğdu, memleketinde temelİslamı ve aklı ilimieri tahsil etti, 723'te hacca gitti; oradan Şam ve Kudüs'e uzandı; İbn Teymiyye gibi birçok muasırını kendine hayran etti; 732'de Memluk payitahtı Kahire'ye geldi, Kavsun tarafından yapılan
hangahın başına geçti. Filozof Nasıruddın Tusl'nin Teaıdini, Urmevl'nin Metô/iı'nı
şerhetti; ~yrıca mantığa dair kaliteli risaleler yazdı. Arkadaşları onun hafızasının çok
kuvvetli olduğunu, gayet zor meseleleri dahi herhangi bir kitaba müracaat etmeden
doğru çözümleyip derhal kaydettiğini, zamanının büyük bir kısmını düşünerek ve
yazarak geçirdiğini söylemektedirler. 749/1349 yılındaki meşhur ve meş'um vebada
öldü. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, BeYfilt, 1997 bas., C. 4, s. 200.
47 Şerefüddın Ebu'r-Ruh İsa b. Mes'ud Zevavı: çağının önde gelen Malikı fakihlerindendir. 664'te Zevave'de doğdu, Bicaye ve İskenderiye'de fıkıh tahsil etti; Ezher'de ders okuttu, Şam veKahire'de kadııık yaptı, kadııık makamını terkettikten
sonra kitap telifine başladı; Sahth-i Müs/im'e 12 ciltlik bir şerh yazdı, 743/1342 yılın
da vefat etti. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Beyrut, 1997 bas., C. 3, s. 125,126.
48 Rukneddın İbnü'I-Kavba Muhammed b. Abdurrahman TunuslMillikl: 664'te
Tunus'ta doğdu, kendi memleketinde temelİslamı ilimieri tahsil etti, 690'da Şam'a
geldi, Mengü Temuriye ve Nasıriye medreselerinde ders okuttu, tıp ilminde derinleşti; herhangi bir mevki ve para talebinde bulunmadan ilim gayesiyle pek çok insana ders verdi; onlardan ders aldı. Kaf Suresi üzerine bir tefsir yazdı, Şair Mütenebbı'nin divanı üzerinde çalıştı; dostları onun çok zeki, hoşsohbet ve nüktedan biri olduğunu söylemektedirler. 'R' özürlüydü; bu harfi 'E' (=hafif ğ gibi) telaffuz ederdi
ve hayvanları korumada aşırı davranırdl. 738/1338 yılında vefat etti. Bkz.: İbn Hacer,
ed-Durer, Beyrut, 1997 bas., C. 4, s. 113-114.
49 Muhammed b. Ahmed b. Adlan Kinanı Şafiı: Fıkıh, Arap dili, kıraat ilmi, tefsir ve hadıste zamanının otoritelerindendi. Melik Nasır döneminde kazaskerlik
yapmıştır. 749/1348 yılında öldü. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Beyrut, 1997 bas., C.
3, s. 202.
50 İbn Akü Bahaeddın Abdullah b. Abdurrahman Halebı: 694'te doğdu, Gramerci Ebu Hayyan'ın en kıdemli talebesidir. Hasan b. Ömer Kürdl'den ve İbn Said'den
ders aldı; Konevı ve Celaleddın Kazvını'nin ilim halkasına girdi. Fıkıh usulü, kıraat,
tefsir gibi ilimierde öne çıktı. Ancak asıl sahası Arap grameridir. Ebu Hayyan onun
için "Gökkubbenin altında İbn Akıl'den daha usta bir gramerci yok!" demiştir. Giyimine, evine ve yemeğine önem verir; kaliteden şaşmazdı. Kimsenin yanına ~ar
maz, herkes onun yanına gelirdi. 769/1367'de vefat ettiğinde etrafa bir hayli borcu
vardı. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, BeYfilt, 1997 bas., C. 2, s. 162-163. Bilim ve felsefe
kitaplarını okumak için gerekli olan klasik Arapça öğreniminde İbn Akıl'in eseri hala önde gelen 'alet' kitaplarındandır. Ben de Arapça eğitimimde İbn Akıı'in, Elfiye
manzumesi üzerine yazdığı şerhi okudum.
51 Ebu Hayyan Esıruddin Muhammed b. Yusuf Endelusı Garnatl ve Türk
Dili: 654/1256'da Gırnata'ya bağlı bir kasabada doğdu. Aslı Berberıdir. Arap dili,
makamında kaldı.

65
tefsir, hadıs, fıkıh usulü ve kelam gibiilimIerde kendini yetiştirdi; iyi hocalardan
ders aldı. 1278 yılında doğuya seyahat etti. Kahire, Mekke, Medine, Şam ve Bağ
dat'ta başka hocalarla karşılaştı. Dönemin hanım bilginlerinden Şamiye Bintü'lHafız, Munise Bintu's~Si.ıltan ve Zeyneb Binti Abdillatifden ders aldı. Öğrencisi
İbn Aybek TürkmanLSafedi'ye verdiği icazetname, hocalarının eHiden fazla olduğunu gösteriyor. Zahirı mezhebine meyilli, dindar ve Hz. Ali'ye aşık biriydi. Cimriydi ve cimriliğiyle övünürdü; insanlara muhtaç olmama saikiyle hareket ettiği
için bu hale geldiği söylenir. Memluk İmparatorluğu'nun çok dilli ve çok kültürlü ortamından azamı derecede istifade etti. Filolojide gerçek bir deha idi. Bildiği
dillerin gramerini dahi yazmıştır. Türkçe, Farsça, Habeşçe ve Himyerce bilen; bu
dillere dair eserleri olan Ebu Hayyan, daha çok Arap dili ve gramerinde ünlenmiş
tir. Onun, kıraat ilmine dair 15, tefsire dair 3, hadısle ilgili 2, fıkhı işleyen S, edebiyat alanında 11, Arapça, Farsça, Türkçe Habeşçe vb. dillerle ilgili 26 ve tarihle
ilgili 9 olmak üzere 70'ten fazla eser verdiği kaydedilnektcdir. Türkçenin eski
gramer kitaplarından olan ve daha SulH? doğuda yazılan benzeri eserlere kaynaklık eden 'Kiltibü'f-ldrtik fi-Lisani'f-Eırtik' (= Türklerin Dilini Anlatan Kitap) onundur. Bu eser, 2200 kelimelik bir sözlük )~f1ında sarf ve na!-ıiv (=çekim bilgisi ve
cümle bilgisi) bölümlerinden nı eydana geım;ştir. Bu dil yadıgarı Jncc Mustafa
Bey tarafından yayımlanmış (1891-1S Q Z): Ahmed Caferoğlu ise Halis Efendi Kütüphanesi nüshasını (nr: 6574) da dikkate alarak eseri yeniden inceleyip bilimsel
notlarla çevirisini yapmıştır. Türk Dili, Ebil Hayyan döneminde -ki İbn Bat:ilta
da o dönemin ihbahırın- Mısır'da çok itibarlıydı. Sarayda ve emirler arasında bu
dil konuşuluyordu. Ebil Hayyan 745/1344 yılında Kahire'de vefat etti. Bkz.: İbn
Hacer, ed-Durer, Beyrut, 1997, C. 4, s. 185-189; İbnü'l-İmad, Şezerôıü'z-Zeheb, edkritik: Abdülkadir Amailt-Mahmud Amailt, Beyrut, 1992, C. 8, s. 251-254; İbn Kadı Şühbe, Tôrlh-i ıbn Kôdi Şühbe, ed-kritik: Adnan Dervış, Dımaşk, 1992, C. 2, s.
439-442; DıA., Is. Ans, C. 10, s. 152; Ahmed Caferoğlu Türk Difi Tarihi, İstanbul,
1964, C. 2, s. 198/199.
52 Mahmil: Tam karşılığı 'deve heybesi'. Müslüman sultanların her sene Mekke'ye
gönderdikleri ipek örtüye de denilir. Bir dahaki sene yeni örtü gönderilirken daha
önce verilen eski örtü geri alınırdı; Kabe'ye bir sene boyunca değen bu örtüden uğur
ve bereket beklendiği için. Daha sonra 'mahmil' kelimesi her sene Kabe örtüsünü
taşıyan deve için kullanılır olmuştur. Bkz.: Hasan S. Kermı, e/-Hôdiifa Lugati'f-Arab,
s.s37.
53 Mahmil-i Mısrf: Mahmil bu tarzda ilk defa, 670/1271 'de Memlilk sultanı Baybars
tarafından donatılmıştır. Çünkü kutsal topraklar Mısır sultanının denetimindeydi.
Kiibe örtüsü de Mısır'dan giderdi. Bkz.: İbn Kiniin, Hadtiiku'f-Yôsemın, ed-kritik: Abbas Sabbağ, Beyrut, 1991, s. 99; Gibb, İbn Battfita'nın burada verdiği tarihe, gezi kronolojisinin tutarlılığı Jçısından itiraz ediyor. Ancak İbn Battilta burada tam da o tarihte vuku bulan bir olayı değil; hususı olarak Mahmil'i anlatmak niyetiyle bu malumatı veriyor olmalı. Bkz.: Gibb, Age., C. 1 s. 59.
54 Emir-i Milin ya da Emfrülhacc: Hac kervanının emniyetini sağlamak ve ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü devlet görevlisidir. Bkz.: Mehmed Zeki Pakalın, Tarih
Deyimferi ve TerimlenSözfıi"ğü, İstanbul, 1993, C. 1, s. 527.
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YEDİNCİ BÖLÜM

KAHtRE'DEN ÇıKıŞ,
MısıR'ıN SAID BÖLGEStNE VE
ORADAN AYZAB'A SEYAHAT
Daha sonra Said yoluyla Hicaz'a gitmek üzere Mısır'dan yola çıktım) Taceddin b. Hanna'nın Deyrü't-TIn'de inşa ettirdiği
ribatta [=büyük sınır tekkesi] bir gece kaldım. Burası muazzam
bir yapıdır. Resulullah'ın tasının bir parçası, gözlerine sürme çektiği kalem ve pabuçlarını diktiği iğne burada bulunmaktadır. Ayrıca Hz. Ali b. Ebü Talib'in kendi eliyle istinsah ettiği Mushaj da
buraya konulmuştur. Binayı yapan Taceddin'in, andığımız değerli eserleri 100.000 dirheme satın aldığı ve bu ribatı yaptırdığı
söyleniyor. 2 Taceddin böyle hayırlı bir iş yaparak gelip giden gariplere, yolculara bedava yemek vermiş, buranın hizmetinde bulunanlara da maaş tayin etmiştir. Bu iyi niyetinden ötürü Allah
onu mükafatlandırsın. Ribattan çıkıp Nil kenarında Münyetü'lKaid adı verilen küçük bir kasabaya uğradıktan sonra Büş şehri
ne vardım. Burası keten bakımından çok zengindir. Mısır'ın diğer şehirlerine ve İfrikıyye'ye [=Kuzey Afrika'ya] ihraç edilen
keten buradandır. Büş'tan çıkıp Delas'a ulaştım. Burası da ketenin bolca yetiştiği yerlerden biridir. Aynı şekilde diğer Mısır şe
hirlerine ve İfrikıyye'ye buradan ihracat yapılır... Daha sonra Biba'ya, oradan da Behnese'ye vardım. Behnese bahçeler içinde şi
rin bir şehirdir.3 Gayet kaliteli yün kumaşlar üretilir burada. Şeh
rin kadısı erdemli bilgin Şerefüddin ile görüştüm. Ayrıca Şeyh
Ebübekr Acemi ile de buluşarak evinde misafir oldum, verdiği
ziyafette bulundum... Yolculuğumun devamında Münyetü İbn
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Has'ib denilen beldeye vardım. Nil kıyısında kurulan bu şehir,
Sa'id bölgesinin şehirlerinden üstündür kesinlikle! Okulları, gezilecek yerleri, zayiyeleri ve mesçitleri vardır. Burası eskiden Mı
sır valisi Has'ib~e ~ağlı bir kıyı kasabasıymış.

Vali Hasfb'in ilginç Hikayesi4
Anlatılanlara

göre Abbas'i halifelerinden biri, Mısır halkına
küçümsemek amacıyla kölelerinden en değersizi
ni oraya vali yapacağına dair yemin eder. Has'ib adlı köleyi, hamamda külhancı olduğu için insanların en değersizi saymaktadır. Ona bir hilat [=özel elbise] giydirir ve Mısır valisi olsun diye yola salar. Halife sanır ki, o aşağı bir sınıfa mensup olduğu
için sonradan mal ve mevki sahibi olan herkesin yaptığı gibi Mı
sır ahalisine kötü muamelede bulunacak, sıkıntı verecek! Lakin
Has'ib Mısır'da huzuru sağlayınca halka iyi davranmaya başlar.
Sorumluluk alışı, fedakarlığı ve ikramıyla .ünü dünyayı tutar.
Halifenin yakınları ve devlet büyükleri Has'ib'in ziyaretine vardıkça hediyelerine mazhar olarak memnun bir şekilde Bağdat'a
. dönerler. Bu arada Halife günlerden beri bazı yakınlarını aratmaktadır. Neden sonra çıkagelen yakınlarına niçin bu kadar geç
kaldıkları sorulunca adamlar Has'ib'in yanında bulunduklarını,
müthiş. armağanlar aldıklarını söylerler. Bunun üzerine küplere
binen Halife, Has'ib'in gözlerine derhal mil çekilmesini, Mı
sır'dan çıkarılmasını, Bağdat'a götürülüp bir sokağa bırakılması
nı emreder! Kendisini yakalamaya geldikleri sırada Has'ib evin
dışındadır. Bu arada parmağında bulunan kıymetli bir yakut yüzüğü saklamış ve geceleyin elbisesine dikmiştir. Sonra gözleri
oyularak Bağdat sokaklarından birine bırakılır. Şairin biri 5 yanından geçerken:
"Has'ib! Senin için övgü dolu bir kaside yazarak ta Bağdat'tan
Mısır'a vardıysam da artık senin oradan dönmüş olduğunu görüyorum. Bu kasidemi dinlemeni isterdim!" deyince Has'ib:
"Bu kötü haldeyken seni nasıl dinleyeyirn?" diye karşılık
verir. Şair:
"Amacım senin dinlemendir! Hediye vermene gelince, halka çok iyilik ettin, iyi bir insansın sen ... Cenab-ı Hak sana mükafatını vereceKtir!" der. Has'ib:
kızarak onları
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"Pekala, oku öyleyse .. " deyince şair şu beyitlerIe başlayan
kasidesini okur:
"Sen [bereketli] Hasıb'sin 6 ve işte Mısır; fışkırın beraberce!
İkiniz de denizsiniz!"
Kasidenin sonuna geldiği zaman Hasıb elbisesinin bir tarafında bulunan dikişi şaire göstererek sökmesini ister. Şair, Hasıb'in dediğini yapar. Yakut ortaya çıkar. Şair almaktan çekinirse de Hasıb zorla, yemin içerek bu değerli armağanı adama verir. Şair çarşıya gidip elindekini kuyumculara gösterir. Kuyumcular bu taşın ancak Halifeye layık olduğunu anlayarak durumu
hükümete haber verirler. Bunun üzerine Halife şairi çağırtarak
aldığı yakuta dair ayrıntılı bilgi ister. O da mecburen hadiseyi
anlatınca Halife, Hasıb gibi asil bir insana yaptığı muameleye
pişman olarak onun huzura getirilmesini emreder ve hediyelere
boğar onu! Ne istediğini sorar. Hasıb de Münye'nin kendisine
verilmesini ister. Dileği kabul edilir. Böylece Hasıb ölünceye
kadar burada oturduğu gibi öldükten sonra da bu yöre onun çocuklarına, torunlarına miras kalır. Ben bu şehre vardığım sırada
kadı, Fahreddın Nüveyrı Malikı idi. Vali de Emir Şemseddın
diye tanınan cömert biriydi. Bu şehirde ikametim sırasında bir
gün hamama gittim. Orada yıkananların hiç örtünmediğini görünce çok şaşırdım ve üzüldüm! Durumu valiye bildirdim. Vali
benim o semtten ayrılmarnı emrederek hamarnı kirayla çalıştı
ranları çağırttı. Kim peştamalsız girerse cezanlandırılacağına dair tehditler savurdu. Onlara çok kızdı.
Münyetü İbn Hasıb denilen bu yöreden ayrıldım. Nil'den iki
mil uzaklıkta Menlevı denilen küçük bir kasabaya geldimJ Kadı
sı, fıkıhta uzman olan Şerefüddın Demırı'dir. ŞafiI mezhebindendir. Halkın ileri gelenleri Benı Fudayl [=Fudayl soyundan
olanlar] diye tanınmaktadır. Bu soydan gelen biri cami yaptırarak
malının büyük bir kısmını harcamıştır. Şehirde 11 büyük şeker
damıtma dükkanı vardır. Belde halkının adeti gereğince bir fakir
veya kimsesiz geldiği zaman dükkana girmesine man i olunmaz!
Fakir sıcacık bir ekmeği alır, şeker kaynatılan kazana atar, sonra
şerbete bulanmış ekmeği alıp gider. Menievl'den MenfelGt şeh
rine vardım. 8 Nil kıyısında olan bu şehir, manzarasının güzelliği,
binalarının zarafeti ve bağ-bahçesinin çokluğu ile ün salmıştır.
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Bir Minberin Hikayesi
Şehir halkının anlattığına

göre Melik Nasır -Allah rahmet
eylesin- Mescid-iHaram için ~yet güzel ve büyük bir minber
yapılmasını emreder. Minber yapıldıktan sonra Nil yoluyla Cidde denizindenkutlu şehir Mekke'ye gönderilmesini ferman
eder. Lakin minberi taşıyan gemi Menfelut'ta mescidin hizası
na varınca bir karış dahi ilerleyemez; rüzgar engellediği için. Gemidekiler şaşıp kalırlar. Günlerce bekledikleri halde gemi yürümemektedir. Vaziyeti Melik Nasır'a bildirirler. Nasır, minberin
Menfelut Camii'ne konulmasını emreder. Öyle yaparlar. Ben bu
camide o minberi gördüm. Menfelut'ta buğdaydan çıkartılan bir
madde vardır; bala benzeyen ... İsmi "neyda" dır. Mısır çarşıların
da bolca satılan bir şeydir bu. 9

[Asyo.t, Ihmfm ve HO.]
Menfelut'tan hareket ederek Asyut'a ulaştım. ıo Çarşıları
geniş ve bereketli bir beldedir. Kadısı Şerefüddin b. Abdurrahim'dir, lakabı Masemme'dir. İsminin hikayesi şöyle: Mısır ve
Şam'da vakıflara verilen zekat ve sadakalar kadıların elinde toplanır. Bir şehre gelen fakir önce kadıya müracaat eder. O da fakire gücü yettiğince bir şeyler verir. Şerefüddin kadı iken fakirin biri müracaat ettiğinde "Hasil Ma Semme" demiş, yani "Şu
anda bir şey kalmadı!" Bu söz ona lakap olmuş. II Asyut'tayken
yörenin ileri gelenlerinden Şeyh ŞiMbeddin b. Sabbağ kendi
tekkesinde beni ağırladı. Asyut'tan Ihmim'e geçtim. Gayet büyük ve sağlam binalara sahip güzel bir şehir. Orada taştan yapıl
mış bir tapınak vardır. İçinde çeşitli duvar resimleri, eskiden
kaldığı için bugün anlaşılması güç kitabeler, yıldız resimleri ve
göksel yörünge çizimleri mevcuttur. Oradakilerin inancına göre
bu bina, Nesr-i Tair 12 [=uçan kartal] akrep burcundayken yapıl
mış. Orada hayvanların ve başka şeylerin de resimleri var. Bu çizimler hakkında halk arasında birtakım söylentiler dolaşırsa da
bana göre aslı astarı yoktur. Ihmim'de Hatib adında biri bu tapınaklardan birini yıktırmış, taşlarıyla okul yaptırmıştır. Onu
kıskananlıı,r, adamın elindeki serveti bu tapınaklardan kazandı
ğını söyıüyorlar. ..
Bu şefıirde~Şeyh Ebu'l-Abbas b. Abdüzzahir'in tekkesine
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indim.ı3

Bu şeyhin dedesi olan Abdüzzahir'in türbesi de burada
bulunuyor. Ebu'l-Abbas'ın, Nasıreddın, Mecdüddın ve Vahidüddın adlannda üç kardeşi vardır. Onlar; şehir kadısı Muhlis;
ayan takımı; demin bahsettiğim Hatıb NOreddın, onun çocuklan ve daha birçok bilginle beraber Cuma namazından sonra toplanır; ikindi namazına kadar Kur'an'ı hatmeder ve zikir çekerler.
ikindi namazını kıldıktan sonra Kehf SOresi'ni okur, akşama
doğru da evlerine dönerler, adetleri böyledir.
Ihmım'den sonra Nil kenarında bulunan büyük bir şehre;
HO'ya vardım. 14 Takıyyüddın b. Sirac'ın zaviyesine indim. Orada her gün sabah namazından sonra Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm okunduğunu, ardından, Şeyh Ebu'l-Hasan Şazilı'nin özel
virdleri ile Hizb-i Bahr duasının okunduğunu gördüm. Bu şehrin
ermişleri arasında Şerif EbO Muhammed Abdullah el-Hasenl'yi
sayabilirim.
Şerif

Ebu Muhammed'in Bir Kerameti

Yüzünü görme şerefine erişmek ve hürmetlerimi arzetmek
amacıyla bu şeyhin yanına gittim. Maksadımı sordu. Cidde yoluyla Beyt-i Haram'ı [=Kabe'yi] haccetmek niyetinde olduğu
mu söyledim. 0, bana dönerek: "Şimdi amacına erişemeyecek
sin, geri dön, sen ilk haccını buradan değil Şam yoluyla yapacaksın!" buyurdu. Yanından ayrıldığımda onun söylediğini yapmadım. Ayzab'a kadar yola devam ettiysem de daha ileri gitmek
mümkün olmadığından geri döndüm. ilerde anlatacağım gibi
Mısır'a, oradan Şam'a gittim ve neticede Şam yoluyla haccettim;
şeyhin haber verdiği tarzda!
Kına,

Kus, Aksur, Erment, EdfU ve Ayzab'a Varış

küçük bir belde olan Kına'ya vargayet güzeldir. Keramet sahibi büyük
ermiş Abdurrahım Kınavı l6 de buraya defnedilmiştir. Allah onu
rahmetiyle kuşatsın. Seyfiye Medresesi'nde onun torunu Şiha
beddın Ahmed ile görüştüm.
Kına'dan KOs'a gittimP Gayet büyük bir şehir. Pek çok
hayratı var. Caddeleri aynı boyda sıralanmış ağaçlarla süslü.
Çarşıları hoş, mescitleri bol, medreseleri meşhur ... Burası Saıd
HO

şehrinden çıkınca

dım. IS Buranın çarşıları
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bölgesi valilerinin ikametgahıdır. Şehrin dışında Şeyh Şihabed
din b. Abdülgaffar ve Efram zaviyeleri vardır. Orada Ramazan
ayında dünyadan elini eteğini çekmiş dervişler toplanır. Şehrin
bilginleri arasındaKadı Cemaleddin b. Sedid'i,18 Hatip Fethuddin b. Dakiki'l-I'd'i sayabilirim. Daha sonra anlatacağım
Kabe hatibi Bahaeddin Taberi ve Harizm hatibi Hüsameddin
Maşati istisna edilecek olursa bu Fethuddin kadar etkileyici
konuşan birini görmedim, diyebilirim ... Şehrin bilginleri arasın
da Maliki Medresesi'nde hoca olan hukuk bilgini Burhaneddin
b. Abdülaziz'i ve Burhaneddin İbrahim Ende1üsl'yi sayabilirim. Onun yüksek bir zaviyesi var. Oradan Aksıır'a geçtim. Küçük, güzel bir kasabadır. Kendini ibadete veren büyük ermiş
Ebu'l-Haccac Aksıırl'nin kabri burada. 19 Üstüne bir zaviye yapmışlar. Oradan Erment'e hareket ettim. Burası küçük, şirin bir
belde. Her yanı bahçelerle çevrilidir. Nil kenarındadır. zo Kadı
sı beni ağırladı. Lakin şu anda ismini unuttum ... Erment'ten İs
na'ya geçtim. İsna çok büyük bir şehir. Sokakları geniş, geliri
çok. Her taraf medrese, tekke ve camiyle dolu. ZI Çarşıları çok
güzel. Bağ ve bahçeleri meyve ağacından geçilmiyor. Orada
başkadılık yapan Şihabeddin b. Miskin bana ziyafet verdi. Bana iyi davranılması için yardımcılarına da name yazdı. Şeyh Nıı
reddin Ali, Şeyh Abdülvahid Mıknasi şehrin erdemli bilginlerindendir. Abdülvahid Miknasi şu anda Kııs'da bir tekkenin başındadır.

İsna'dan Edm şehrine ulaştım. Zz Arada bir gün bir gecelik
çöl yolu var. Edm'dan Atvani beldesine gitmek için Nil'den
geçtik. Develer kiralayarak Dagim diye bilinen Arap kabilesiyle ıssız fakat yolları emin olan bir çölde yürüdük. İndiğimiz konakların biri de Humaysera adını taşıyordu. Yukarıda belirttiği
miz gibi Allah dostu Ebu'l-Hasan Şazill'nin kerameti gerçekleş
miş, bu yüce insan orada vefat etmiştir.
Humaysera'nın çevresinde sırdan çoktur. Orada kaldığımız
gece boyunca bu hayvanları defetmekle uğraştık! Sırdanlardan
biri benim yüküme hücum ederek heybemin birini yırtmış,
içinden qurma dolu dağarcığı çıkarıp götürmüş! Sabah olduğun
da kesenin parçalandığını, içindeki hurmaların çoğunun yenmiş
olduğunu' gördük...
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gün seyahatten sonra Ayzab şehrine vardık. 23 Burası
balığı ve sütü bololan büyük bir yerleşim merkezidir. Yukarı
Mısır diye bilinen Sa'id-i Mısr bölgesinden Ayzab'a tahıl ve hurma gönderilir. Bucat ırkından olan ahalisi siyahtır. 24 Sarı bir çarşafa bürünürler. Başlarına da parmak genişliğinde bir sargı sararlar. Bunların adetlerine göre kız çocuğuna miras yoktur. 2s Yemekleri deve sütünden ibarettir. Mehar'i tabir edilen [iri, hızlı]
develere binerler. 26 Bunlara suhb [=alaca] adını verirler. Şehir
gelirinin üçte biri Melik Nasır'a, üçte ikisi Bucat kabilesinin reisi Hadrebl'ye aittirP Ayzab'da İmam KastaHin'i'ye ait olduğu
söylenen bir mescit vardır. Bereketi ile ün salmıştır. Ben de ziyaret edip manev'i havasının güzelliğinden nasibimi aldım.ls Bu
şehirde Musa ve Muhammed Merrakeş'i adlarını taşıyan şeyhler
oturuyor. Şeyh Muhammed kendisinin, Fas kralı Murtaza'nın
oğlu olduğunu iddia ediyor. Söylenenlere bakılırsa doksanbeş
Onbeş

yaşındaymış.

Bucat reisi Hadreb'i, Türklerle yaptı
ğı savaşı kazanmıştı. Türkler [=MemIOkler], gemileri battığı için
geri çekilmek zorunda kaldılar. 29 Bu yüzden deniz yoluyla hacce tmek iyice zorlaştı. Azık olarak ne hazırlamışsak hepsini satarak develerini kiraladığımız bedevııerle beraber Yukarı Mısır'a
geri döndük. Oradan, daha önce bahsettiğim KOs şehrine vardık. Oradan da Nil yoluyla [kuzeye, aşağı bölgelere] indik. Nehrin suları iyice yükselmeye başlamıştı, o sıralarda.
Ayzab'a

vardığımızda

Notlar
ı Mısır=Kahire: İbn Battfita Mısır derken Kahire'yi kastediyor. Gibb bu noktada ge-

zi kronolojisine itiraz etmekte; İbn Battfita'nın Kahire'den Cumadelahıra ayının ortasından (20 Mayıs 1326) daha geç çıkmaması gerektiğini söylemekte ve İbn Cübeyr'in bu güzergahı ne kadar zamanda katettiğini anlatmaktadır. Bkz.: Gibb, Age.,
C. ı, s. 59-60.
2 Taceddfrı İbn Hanna: Bazı biyografi kitaplarında "İbn Hınna" adıyla geçer. Melik
Nasır'ın ilk vezirlerindendi. Zehebl, Taceddln'in güvenilir, adil, yakışıklı biri olduğunu ve iyi şiir yazdığını bildiriyor. Hem babası hem dedesi vezirdi. Taceddln'in
Peygamberimize ait bazı emanetleri 60 bin dirhemvererek satın aldığı çeşitli teracim
kitaplarında geçiyor. İbn Fadlul1ah, onun türbesinin yanında yetimIerin tahta levhalara mushaf yazdıklarını, satırları sildikleri zaman silintileri onun kabrinin üstüne bo-

şalttıklarını

görür. Niye böyle yaptıklarını sorunca "Burada okulu vakfedenin şartı
bu!" cevabını alır. Taceddın'in zahidane şiirleri vardır. 707/1307 yılında vefat etmiş
tir. Bkz.: tbnü'ı-tmad, Şezoratü'z-Zeheb, C. 8, s. 28-29; Zehebı, Zuyiilu'I-Iber, s. 38.
3 Behnese: Behnesik,National Geographk Magazine'in Nil vadisi adıyla verdiği ayrın
tılı atlasta Behnese şehrinin eski ismi Oxyrhynchus şeklinde kaydedilmiş; bu haritada Behnese, Nildegıl Bahr-ı Yusuf adlı kanalın kenarında yer alıyor. Bağlı bulunduğu idarı birim ise Benı Mezar. Behnese'nin kuzeyinde Beskalun, güneyindeyse
Mimbal bulunuyor. Bkz.: "Nile Val/ey Land of Pharaohs", The National Geographic Magazine, Atlas Plate 58, Mayıs 1965. Hüseyin Munis'in Is/iim Alemi Atlası'nda da Behnese 15. yüzyılın Güney Mısır'ında idarı merkez olarak kaydedilmiş. Kuzeyde el-Kuşere'den güneyde Koskam'a kadar tüm Nil boyu "Amelü'l-Behnesaviyye" (=tdarl
mezkezi Behnese olan bölge) olarak işaretlenmiş. Bkz.: Hüseyin Munis, Atlasu'I-AIemi'ı-Is/iimı, s. 317, harita m: 150; eski Behnese için Bkz.: Yakut Hamevı, Mu'cemü'jBuldan, madde m.: 2284.
4 Vali Hasıb: tbn Battuta, Hasıb hakkında bilgi verirken halktan duyduğunu söylüyor olmalı. İranlı olan vali Haslb hikayelere konu olmuş biridir; Haslb b. Abdülhamld Acemı diye tanınır. Abbasl halifelerinin hizmetinde çalışmış ve 803 yılında Mı
sır'ın haraç emirliğine getirilmiştir. Münyetü'l-Hasfb diye anılan kasaba da ona nispet edilir. tşte bu Hasıb'e methiye düzen şair ise Ebu Nuvvas'tır. Haslb'in huzurundaki kaside yarışmasında Ebu Nuvvas, tüm yaşlı ve tecrübeli şairleri geçmiştir.
5 Şairin biri yani Ebu Nuvvas: Hafifmeşrep, nüktedan, şarap ve kadın düşkünü bir
şair olarak bilinir. Boylu boslu, ahım şahım bir bedene sahip değilmiş. Tombalak ve
tatlı dilliymiş ve güzel kadınlarla çabuk ünsiyet peyda ittiği için diğer şairler tarafın
dan hep kıskanılırmış. Ebu Nuvvas'ın hayatı, gezileri, nükte ve Hasıb'le ilgili olanlar da dahil tüm kasideleri için bkz.: tbn Manzur Mısrl, EbU Nuvvas fi Tarihthi ve
Şt'riMve AbesiM ve MuciiniM, takdim ve tashih: Ömer Ebunnasr, Beyrut, 1990.
6 Hasıb, sözlükte bereketli demektir. Mısr denilirken Nil kasrolunuyor; Araplar Nil'e
"Bahr" (=Deniz) derler. Görüldüğü gibi birkaç edebı sanat iç içe. Bu dizelerin devamını verelim, meraklıları için; "Ümidimi kırmayın, ihtirasıma gem vurmayın,/Maze
ret kabul etmem sizden asla!/Hele ikinizin arasındayken fakirlikten kurrulmalı,/oy
naşmalı sıcacık paralarla!/Nil, güzelim Nil, Mısır'a can verir,/Ey Hasıb!/Oostların
senden yağan ihsanla dirilir." Bkz.: tbn Manzur Mısrl, Ebii Nuvvôs, s. 221.
7 Menlevı: Şimdi Mellevl diye bilinir. tbn Dukmak tarafından da böyle kaydedilmiş
tir. Bkz.: tbn Dukmak, Kitabü'I-lntisar, C. S, s. 21.
8 Menfelut: Asyut'un 50 mil kuzeyindedir. Saıd-i Mısr diye bilinen güney bölgesinin
askerı idare merkeziydi. Bkz.: tbn Dukmak, Kitôbü'ı-Intisar, C. 5, s. 22; National Geographic Magazine'in ayrıntılı haritasında Menfelut, el-Etamine ile Benı Muhammediyat arasında gözüküyor. Bkz.: The National Geographic Magazine, Nil Haritası, Mayıs 1965.
9 Neyda: Savary 'Neyda' denilen bu ürünün, önce ıslatılan soma da kururulup dövülen tahıldan yapıldığını, suda bir miktar kaynatıldıktan sonra içime hazır hale geldiğini, gayet.lezzetli ve hoş kokulu olduğunu söyler. Bkz.: Savary, Letters on Egypt, London 1878, C. 2, s. 2-3. Bugün halil Kahire'de nohut, Sudan fıstığı vb. taneli yiyeceklerle -bazen döviilerek, bazen dövülmeden- bu tür şerbetler hazırlandığına ve so-
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kaklarda satıldığına tanık oldum ve tattım da. Anadolu'da yeni ürün buğdayın suda
kaynatıhp süzüldükten sonra şekerle ikramı vardır ki, bizim orada 'hedik' derler; o
şerbetin tadı da kaynatılmış buğday tanelerinin tadına benziyordu biraz.
10 Asyilt: 16. yüzyıla kadar Saıd-i Mısr'ın (Güney Mısır) aşağı bölgelerinden birinin
merkeziydi. Abutıg ve Taii.r gibi şehirler oraya bağlıydı. Bkz.: Hüseyin Munis, Atlasü'I-Alemi'l-ls/iimı, 150 no'lu harita, s. 317. Yine bu bölgede yer alan Tiisa köyü
(=Deyr-i Tasa) Nil vadisinde ilk çiftçilik yapan insanların kalıntılarıyla ünlüdür. Az
ileride bulunan Bediirı ise Iö 4500 civarında bakırın işlendiği yerdir. Bu maden aslında Sina'dan getiriliyormuş. Bkz.: National Geographic Magazine, Nil Haritası, Mayıs
1965.
11 Ahmım ya da Ihmım: NG.M.'in haritasında 'Panopolis' ve 'Khemmis' diye de kaydedilmiş. Kuzeyinde Nlda, batısında Suhag var. Buradaki antik Mısır tapınağı tüm
Ortaçağ coğrafya kitaplarında zikredilmiştir. Bkz.: Yakfit Hamevı, Mu'cemu'I-Buldlin,
madde nr.: 331; Mes'fidl, Murilcu'z-Zeheb, madde nr: 781.
12 Uçan KartaI: Arapçası en-Nesru't-Tair olup "Altair" diye Batı dillerine geçen
Vega yıldız kümesi. Altair ve eski Arap yazmalarındaki tasviri için bkz.: Abdurrahım
Bedr, Ebhlisu'/-Mu'temeri's-Sencvı es-Slibi /i-Tlirihi'/-U/iim, Halep 1983, makale adı:
"Esmaü'n-Nucfim", s. 234.
13 Şeyh Ebu'I-Abbas b. Abdüzzahir ve soyu için bkz.: ıbn Hacer, ed-Durer, Haydarabad bas., C. 3, s. 1ı.
14 Ho, Hil ya da Hew; NG.M.'in mezkfir haritasında eski isminin Dıospolis Parva olduğu bildiriliyor. 26° kuzeyenlemi buranın tam üstünden geçiyor. 32° doğu boylarnı
ise buranın biraz batısındadır.
15 Kına: ıbn Dukmiik, Kitlibu'l-fntislil"da o dönemdeki Kına'yı gayet büyük bir kasaba
diye nitelendiriyor. Orada birçok din bilgini yetişmiş. Bkz.: ıbn Dukmiik, Age., C. 5,
s.33.
16 Abdurrahım Kınavı: Aslı, Kuzey Afrika'dandır. Hicrl 521 'de doğdu; babası vefat
edince dayıları onu alıp Şam'a gönderdiler. Çeşidi ilimIerde derinleşti. Kur'an tefsiri, tasavvuf ve ermişlerin hayat hikiiyeleriyle ilgili kitapları vardır. Kendine özgü bir
ahlak düşüncesi geliştiren Kıniiı, eylemin huydan değil, huyun eylemden çıktığını
savunurdu. Kitaplarında en çok vurguladığı şeyalın teridir. Bkz.: Abdülmün'ım Hıf
nı, eI-Mcvsiiatu's-Siijıyye, Kahire, 1992, s. 330.
17 Kils: Bkz.: Yiikfit Hamevı, Mu'cemu'/-Buldlin, madde m.: 9980. N.G.M. 'in mezkfir haritasında da Kfis hakkında malfimat var. Burası Firavunlar devrinin ticaret merkezlerindenmiş. Antik Mısır tarihindeki Eski Krallık da buranın biraz kuzeyindeki Kıft'ta
kurulmuş.

18 CemaIeddın Muhammed İsnevı için bkz.: ıbn Hacer, ed-Durer, Haydarabad bas.,
C. 4, s. 36.
19 Ebu'I-Haccac Yusuf b. Abdurrahım: Hocası Abdurrahlm Kınii1'dir. Tasavvuf kitaplarında Yusuf el-Uksurl diye geçer. 1400 beyidik bir tevhid manzumesi vardır.
Bkz.: Abdümmün'ım Hıfnl, eI-Mcvsiiatu's-Siijıyye, Yusuf el-Uksurl mad., Kahire,
1992.
20 Erment hakkında ıbn Dukmiik detaylı bilgi veriyor. Bkz.: Kitlibu'l-lntislir, C. 5, s.
29; ayrıca Yiikfit, Mu 'cem, madde m.: 48.

21 İsna ya da Esna: İbn Dukmak'ın bildirdiğine göre bir hayli geniş bir şehir; 13 bin
hanesi, üç büyük medresesi varmış. Bkz.: Kitdbü'ı-lntislir, C. S, s. 30. Buranın antik
adı Latopolis'tir. Romalılar döneminde buradaki Khnum tapınağı restore edilip güzelleştirilmiş. Bkz.: N:G.M.'inNil Haritası, Mayıs 1965.
22 EdfU ya da Jdju':"nun3ntik adı Apollinopolis Magno'dur. 25" kuzeyenlemiyle 33" doğu boylamının kesiştiği noktaya çok yakın. Burada bulunan Şahin Tanrı Horus Tapınağı, 20 asrı aşkın bir süredir -ta Ptolemlerden beri- ayaktadır ve Mısır'daki diğer
tapınakların aksine rötuş yapılmamıştır üstüne. Bkz.: N.G.M.'in Nil Haritası, Mayıs
1965.
23 Ayzab: Özellikle 11. yüzyılla 14. yüzyıl arasında Mısır'ın Yemen ve Hindistan'a açı
lan en büyük limanıydı. Burası Mısır Memlfik sultanı tarafından 1426 yılında yıktı
nıdı. Bundan sonra Savilkin, onun yerini tutacaktı. Eski Ayzab için bkz.: Mes'fidi,
Muriicü'z-Zeheb, paragraf mad. nr: 250 ve 875; Yakfit Hamevi, Mu 'cemu'/-Buldlin, madde nr.: 8679.
24 Bucaı: Bunlar, o dönemde çoğu hala putperest olan Buciilar olmalı. Bkz.: J. S. Trimingham, ls/lim in the Sudan, 1949, s. 0-12.
25 Güneydoğu Mrika halkları: Bugünün Sudan, Somali vb. Güneydoğu Afrika ülkelerinde çok eski çağlarda buralara gelen Arap karışımı kabile ve kavimler bulunduğu
için ora halklarının yüzleri bir beyazı andıracak şekle sahip (dudakları küçük, gözleri ve burunlan orta halli) ama tenieri siyahtır. Hatta bazıları, atalarının eski Yemen
kralları olduğunu söylerler. Dilleri ya Arapçadır ya da Arapçaya benzeyen Semitik bir
dildir. (=Sevahili) Burada Habeşistan'ın (=Etiyopya) zaten Samilerle bağlantılı olduğuna değinmeyeceğim. Ayrıca Afrika'nın gerçek sınırının Kızıldeniz'de bitmeyip bazı yönleriyle Arabistan'ı da içine aldığını savunanlar vardır. Bkz.: Ali Mazrui, AjrikaMar, İngilizceden çev. Yusuf Kaplan, İstanbul, 1992, s. 29-40 ve 85-102.
26 Meharı: Burada bahsedilen mehari (=tekili mehri), Güney Arabistan'ın hızlı develeri olan mehralardır. Bu develer onları ilk yetiştiren Mehre b. Cidan'a nispet edilerek bu adla anılır. Bkz.: Tazi, Rıhle, C. 1, s. 230; J. L. Burckhardt, Travels in Numa,
London, 1819, s. 503.
27 Hadrabf ya da Hadrubf Kabilesi; Arap kökenli olup Ayzab yakınlarındaki Kına'yı
başşehir edinmişlerdir. Ama daha sonra çoğalarak Buciitlılada karıştılar; Hadaribe
(=Hadrebiler) denilince bu karışım kastolunur oldu. Bkz.: Gibb, Age., C. 1, s. 69.
28 Kutbeddın Muhammed b. Ahmed Tüzerı Kastallanı: (ö: 727/1287) Mes'fid b.
Abdurrahman Ca'beri'ye hırka giydirmiş, Nfireddin Umyfiti'ye hadis hocalığı yapmış sufi ve bilgİn bir şahsiyetti. Bkz.: Taceddin Sübki, Tabakôtü'ş-Şlifiıyye, C. S, s. 18
ve Zehebi, eI-Iber, (zeyl) C. 4, S, s. 74 ve 165.
29 Türkler (=Memlükler): Burada Türkler tabiriyle Memlfikler kastolunuyor. O dönemde Devletü'l-Etrak tabiri sadece Memlfik Devleti için kullanılırdı; bu vas ıf ve
isimlendirme bizzat Memlfik hükümdarları tarafından da teşvik edilen bir şeydi. Çok
sonraları, Osmanlı Devleti'nin güçlenmeye ve Memlfikleri tehdit eder hale gelmeye
başladığı devirlerde de bu tür bir teşvik görüyoruz Mısır siyasi m uhitinde. Zira Osmanlı'ya;,ya Devletü'r-Rfim ya Devlet-i Ebna-yi Osman yahut Devletü't-Turkman
derlerdi. Zamanla Osmanlı alimlerine ve Anadolu kökenli Türkmen komutanlara da
Rfimi deıimeye başlandı. Hatta İbn Tolfin gibi bazı tarihçiler Anadolu asıllı Türkle-
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ri doğrudan "Ervarri" yani Rumlar diye vasfeder hale gelmişti. Kısaca bu iş coğrafi
bir nispet belirleme sınırından çıkıp yakıştırma orijin tayinine dönmüştü bazı yazarlarda. Bu fenomenin zuhurunda Memlilklerin propagandist tesirleri roloynadığı gibi
Anadolu'da hakimiyet kuran bazı beyliklerin; Selçukluların ve Osmanlıların Bizans
mirasına ve coğrafyasına sahip olduklarını hissettirme isteği de roloynamıştır. Bahri
(=Türk) Memlilklerin zafer çağında yetişmiş İbn Fadlullah Ömeri gibi büyük saray
katipleri, Anadolu beyliklerine Ümera-yı Etrak tabirini kullanmış, Çin'den Macaristan'a kadar hakim devlet ve halkların Tilran kökenli olduğunu belirtmiş; onlarla siyasi yazışmaların nasıl yapılacağını tek tek anlatmış ise de "ed-Devletü't-Türkiyye" (=Türk Devleti) terimini sadece Memlilk Devleti için kullanmıştır. Bkz.: İbn
Fadlullah Ömeri, et-Ta'rif bi'I-Musta/ahi'ş-ŞeriJ, ed-kritik: M. Hüseyin Şemseddin,
Beyrut, 1988, s. 60-76 ve 242; Muhammed b. Mahmud İbn Aga, el-Irdk Beyne'/-Memdlik ve'/-Usmdniyyfn maa Rthleti'/-Emfr Yeşbek, (Osmanlı-Memlilk münasebetlerini
anlatan tamamlayıcı ek metinlerle beraber neşr: M. Ahmed Dehman), Dımaşk 1986,
s. 6 ve 302.

SEKİzİNCİ BÖLÜM

KAHtRE'YE DÖNÜŞ,
GAZZE'YE SEYAHAT
Kııs'tan sekiz gece sonra Mısır'a vardık. Mısır'da [=Kahire'de] bir gece kaldıktan sonra yediyüzyirmialtı Şabanının ortalarında Şam'a yöneldim. Bir müddet sonra Belbeys'e ulaştım. 1
Bahçeleri çoktur buranın. Orada anılmaya değer bir kimseye

rastlamadım.

Belbeys'ten Salihiye'ye vardım. 2 Orada kum tepelerinden
geçerek Sevade, Verriide, Mutaylab, Ariş ve Harrııba konakları
na uğradım. 3 Burada her menzilde kervansaraylar mevcut. Yolcular hayvanlarıyla oraya inerler. "Han" adı verilen bu binaların
çevresinde yolcular için su dolu büyük fıçılar var. 4 Misafirler bedava su çekerler buralardan. Bir de dükkiin vardır; bineği ve
kendisi için gerekli şeyleri buradan satın alır yolcular. Bu menziller arasında Katya adıyla bilineni çok ünıüdür. s Burada tüccardan vergi alınır. Malları ve yanlarında bulunan her şey sıkı bir
muayeneden geçirilir. Hatta orada resmı dairelerin, memurların,
özel yazıcıların ve tanıkların bulunduğunu da söyleyebilirim...
Oranın bir günlük geliri bin dinardır. 6 Hiçbir yolcu ve tüccar Mı
sır'dan [=hükümet tarafından] verilmiş izin kağıdı olmaksızın
Şam Bölgesi'ne [=Suriye'ye] geçemez) Karşıdan gelen de
Şam'dan verilmiş izin kağıdı bulunmadan Mısır'a geçemez. Bunun böyle olması hem mal emniyetini sağlamak hem de Irak casuslarından [=Moğollardan] korunmak içindir. Bu uzun güzergah bedevıierin garantisi altındadır. Orayı korumak görevi bunlara verilrrıiştir. Gece olunca kumun üzerini silerek bütün izleri
yok ederl~r. Sabahleyin görevli emir gelip yol üzerindeki kumu

78

kontrol eder. Bir iz bulduğu takdirde izi bırakanın huzura getirilmesini emreder bedevliere. Arama yapılır. İz bırakan yakalanıp derhal emire çıkarılır. O da gereken cezayı verir. 8
Katya'ya vardığımda oranın seçkin emirlerinden İzzeddın
Üstadü'd-dar Akmarı bana bir ziyafet verdi. Beraberimdekilerin
de rahatça geçmesine müsaade etti. 9 Onun yanında bulunan denetleme memuru Abdülcelıl Mağribı, Mağriplileri [=Faslıları]
iyi tanır. Fas halkından olup Katya'yı ziyaret edenlere hemen
hangi şehirden geldiğini sorar. Böylece Faslı misafir diğerleriyle
karıştırılmaz, kolayca Katya'dan geçer.
Daha sonra Gazze şehrine vardık. Burası Mısır tarafından
gelenler için ilk büyük Suriye şehri olarak göze çarpar. Nüfusu
kalabalık, caddeleri bakımlıdır. Bazı mescitlerinin çevresinde
duvar yoktur. Orada çevre duvarları yıkılmış faka't mimarı açı
dan hala güzelliğini koruyan bir cami var. Şimdi bile içinde Cuma namazı kılınan bu büyük cami Ulu Emir Cavelı tarafından
yaptırılmıştır. Minberi beyaz mermerdendir.
Gazze'nin başkadısı Bedreddın Silhad Huranl'dir. En büyük bilgini ise Alemüddın b. Salim'dir. lü Benu Salim [=Salimoğulları] şehrin ileri gelenlerindendir. Bu soydan gelen Şemsed
dın de Kudüs kadısıdır.

Notlar
726; 3-31 Temmuz 1326'ya denk düşer. *Bilbeys, Kahire'nin 33 mil kuzeyBölgenin idarı merkeziydi; o dönemde ticari ve askerı açıdan çok
önemliydi. Yeri ve konumu için bkz.: Ebu'l-Fidii, Takvimu'I-Buldôn, neşr: M. Reinaud-Baron Mac Guckin, Paris, 1840, s. 118-119; Yiikut Hamevı, Mu'cemu'I-Buldôn,
madde nr: 2091.
2 Salihiyye: Eyyubı sultanı Melik Siilih Eyyub tarafından yaptırılmıştı. 1240-1249 yıl
ları arasında hüküm süren Melik Siilih Eyyub burayı bir sınır muhafaza karargiihı olarak inşa ettirmişti. Bkz.: Gaudefroy-Oemombynes, La Syrie lı I'epokue des Mamelouks,
Paris, 1923, s. 6-7.
3 Doğru posta ve nakil güzergahı şöyle olmalıydı: Kacyii, el-Mutaylib; es-Seviide, elVerriide, el-Arış, el-Harruba. Bkz.: Halfl Zôhiri, Zübdeı-i Keş!i'I-Memôlik, çev.: J. Gaulmier, Beyrut, 1950, s. 201. Harruba, Mısır'ın Rafah'la olan sınırındaydı. Suriye ve Mı
sır'daki posta-nakil sistemi Baybarslar döneminde yeniden düzenlenmiştir. Bkz.: J. Sauvaget, La posle auxchevaux dans I'empire des Mamelouks, Paris, 1941. (Gibb, Agı-., s. 71)
1

Şaban

doğusundadır.
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4 Sakıye li's-sebil ifadesi herhalde günümüzde unutulan 'Sebil Su' gibi bir şeydi.
5 Katya: Ferame (antik Pelusium) yakınlarında askeri ve sivil yapıların bulunduğu bir
merkez. Bkz.: Yakut Hamevı, Mu'cemu'I-Buldôn madde nr.: 9781. Bugün Katya daha
çok 'Bi'r Katya' şekliitde geçiyor; Sına'yarımadasının kuzeybatısında Tell-i Frame'ye yakın bir l)Jlkt~ Bkz.: N.G.M. 'nin mezkur Nil Haritası. Katya'nın ticarı önemi
ile ilgili olarak bkz.: Kalkaşandı, Subhu'I-A'şô,C. 3, s. 460-471.
6 Memluk sikkeleri zaman zaman değişmesine rağmen bir dinar altın genelde 4,23
gramdır.

7 Beraat denilen bu izin kağıtları bir tür pasaport ve uluslararası ticaret belgesi niteliğindedir. Bkz.: Sauvaget, Age., s. 45. Ayrıca gümrük vergisi tarihi için Türkçe bir araş
tırma: Turhan Atan, Türk Gümrük Tarihi, T. T. K. bas., Ankara, 1990, C. 1, s. 144-146.
Ancak dönemle ilgili olarak Kalkaşandı ve İbn Fadlullah Ömerı gibi doğrudan Arapça kaynaklara neredeyse hiç başvurulmaması bu kitap için büyük bir eksiklik teşkil
etmektedir.
8 Katya'nın Bedevi Arap izeileriyle ilgili olarak Yakut'ta epey bilgi vardır. Bkz.:
Mu'cemu'I-Buldôn, madde nr.: 3148.
9 Metinde yer alan Cevaz tabiri, "rahatça geçme hakkı" manasını ifade eder, bugün
de Araplar pasaporta "cevazu's-sefer" derler.
10 Alemuddin Ebu Safd Sencer b. Abdullah Cavıı ya da Caveıı: (ö: 74511344)
Melik Nasır'ın başkumandanlarından, dindar ve bilgin bir şahsiyetti. Filistin yöresine vali olduğunda pek çok bina ve hayrat yaptırmıştır. Zehebı, bu şahsı Sencer Cavlı olarak kaydetmiştir. İbnü'I-İmad'ın bildirdiğine göre Alemuddın, 'Cavi!' adında
bir emirin hizmetine giriyor. Bu yüzden Sencer Cavll diye anılmaya başlıyor. Şam ve
Gazze'de başına gelmedik olay kalmıyorsa da sonunda Memluk Devleti'nin güvenilir bir emiri oluyor. Dinı ilimIerde de uzmanlaşıyor; İmam Şafii' nin Müsned'ine 6 ciltlik bir şerh yazıyor. Filistin'de Halil şehrine ve Gazze'ye camiler yaptırıyor; Kahire'de sufiler için bir hangah inşa ediyor. Cavlı; Türkçede sesli; ünlü, san sahibi demektir. Çavlan da aynı köktendir. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Haydarabad bas., C. 2,
s. 170; Zehebı (zey/) e1-lberfi Haberi Men Gaber, C. 4, s. 136; İbnü'I-İmad, şezerô!ü'z
Zeheb, C. 8, s. 247-248; Taceddin Sübki, Tabakô!, C. lO, s. 41; Suyutl, Husnü'/-Muhôdara, C. 1, s. 395.

DOKUZUNeu BÖLÜM

GAZZEıDEN KUDÜSıE

SEYAHAT I

Gazze'den Hal1l İbrahim kasabasına gittim. 2 Yüce Allah
Peygamberimiz Muhammed'i ve İbrahim'i rahmetiyle kuşatsın.
Burası alan bakımından büyük değilse de manevı yönden çok
kıymetlidir. Bir vadi içinde bulunan şehir ışık gibi parlıyor. Dış
görünüşü hoş. İçi şirin. Yontma taştan yapılmış mescidi mimarı
yönden güzel ve sağlam; epeyce de yüksek. Bir sütununa yerleştirilmiş büyük taşın bir cephesi 37 karış uzunluğundadır. Hz.
Süleyman -Allah'ın selamı onun üzerine olsun- tarafından cinlere yaptırıldığı anlatılır. Mescidin içinde bulunan kutsal mağa
rada İbrahim, İshak ve Ya'klib Peygamberlerin -Allah'ın selamı
ve bereketi bizim elçimize ve onlara olsun-- mezarları vardır.
Karşı taraflarında da üç kabir var; eşlerine ait. Minberin sağ tarafında kıble duvarına bitişik noktadan hala sağlam kalmış mermer merdivenle dar bir geçide inilir. O dar geçit, üç kabrin sahiplerinin bulunduğu mermer döşeli bir dehlize ulaştırır. Söyle:"
nenlere göre burası yukarıdaki mezarların [gerçek haznesidir ve]
tam hizasında bulunmaktadır. Kutlu mağaraya giden yolorada
ama şu anda kapalı. Ben oraya birkaç defa inmiştim. 3
Bu üç mübarek kabrin hakikaten orada bulunduğuna kanıt
olmak üzere bilginler tarafından anlatılan rivayetler arasında Cafer b. Ali Razl'nin el-Müsjir li'I-KulUb4 adını verdiği kitabından
şu 'bölümü aktarmak isterim:
Ebli Hureyre'den -Allah ondan razı olsun- aktarıldığına göre, Allah Elçisi şöyle buyurdu:
"Melek Cebrail beni İsra gecesi Beyt-i Makdis'e [=Kutlu
Ev] götürdüğü vakit İbrahim'in kabrine uğradım. Bana; 'İn, iki
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rekat namaz kıL. Çünkü burası pederin İbrahim'in kabridir!' diye buyurdu. Sonra Beytelehm denen mıntıkaya uğradım. Yine;
'İn, iki rekat namaz kıl, burada kardeşin İsa doğmuştur!' diye
buyurdu. Sonra beni Sahre'ye [=kayaya] getirdi."
Peygamber sözünün geri kalan kısmı yukarıda ismini andı
ğım eserde mevcuttur. ["=eI-Müsfirli'l-kulub an sıhhat-i Kabri ıb
rahim ve ıshak ve Ya'kub"].
MüslÜman halkın ermişlerinden büyük alim Hatip Burhaneddln Ca'berı5 ile bu şehirde görüştüm. Ona İbrahim Peygamber'in kabrinin hakikaten burada bulunup bulunmadığını sordum. Şöyle cevap verdi:
"Bildiğim bütün ilim sahipleri, o kabirlerin İbrahim, İshak
ve Ya'kOb peygamberlere ve onların eşlerine ait olduğunu kabul
ediyor. Sapkınlardan oluşan bir grup hariç kimse bu hususta kötü konuşmadı! Bu haber önceki ulu bilginlerden sonrakilere aynen nakledildiği için kuşkudan uzaktır!"
Anatıldığına göre bilginlerden biri bu mağaraya girerek Hz.
Sara validemizin mezarı yanında durur. O esnada yanına gelen
yaşlı bir adama:
"Bu kabirlerden hangisi Hz. İbrahim'indir?" diye sorar. Yaş
lı adam, İbrahim'in herkesçe bilinen kabrini gösterir. Sonra oraya bir genç gelince bilgin ona da aynı soruyu sorar, cevap değiş
mez. Sonra bir çocuk gelir ziyaretçi olarak. Ona da aynı soruyu
sorunca durum yine değişmez, aynı cevap gelir. Bunun üzerine
bilgin;
"Bu kabrin hakikaten İbrahim'in kabri olduğuna tanıklık
ederim, bunda kuşku yok!" diyerek mescide gider, namaz kılar.
Ertesi gün dünyadan göçer. Yusuf Peygamber'in kabri de bu
mescidin içindedir.
Haııı Mabedi'nin doğu tarafında Gavru'ş-Şam mıntıkasına
bakan yüksek tepenin üzerİnde LOt Peygamber'in kab ri var.
-Allah'ın selamı onun üzerine olsun- Kabrin üzerine geniş, güzel bir bina inşa edilmiş. Türbe bu bina içindeki hücrelerden birinde. O hücrenin rengi b eyaid ır. Mimarı açıdan çok güzeldir.
Herhangi bir şeyle örtülmemiştir.
LOt gölü de bu civardadır. Suyu çok tuzlu. LOt kavminin
yaşadığı ülkenin burası olduğu söyleniyor. LOt Peygamber'in

türbesinin yanında Yakin Mescidi vardır. Epey yüksek bir noktada ve aydınlığıyla tüm binaları gölgede bırakıyor. Yanı başın
da sadece bir ev mevcut; orada da mabedin hizmetlerini gören
adam oturuyor.l\fescidin iç kısmında, kapıya yakın bir yerde
tek kişinin sığ:Tcağı mihraba benzer çökük bir yer var. Lut milleti mahvolduğu zaman İbrahim Peygamber'in, Allah Teala'yı
anmak için orada secdeye vardığı ve başını değdirdiği noktanın
hareket ederek bir miktar çöktüğü anlatılır. 6 Yakınında bulunan
mağarada Hz. Hüseyin'in kızı Fatıma'nın kabri var. -Allah onlardan razı olsun- Kabrin yukarısında ve aşağısında bulunan iki
mermer levhanın birinde son derece nefis bir hada şunlar yazılı:
"Esirgeyen, bağışlayan Allah 'ın adıyla! Ebedı yücelik ve
kalıcılık ona özgüdür. Yarattığı her şeyonun! 0, kullarına fanı
li ği takdir etti. Peygamber de bir örnektir [herkesin gidiciliği
ne]. Bu mekan, Hüseyin kızı Fatıma'nın -ki Ümmü Selerne diye bilinir- kabridir. Allah onlardan razı olsun".
Öteki levhanın, Mısır'ın meşhur taş yontucusu Muhammed
b. Ebu Sehl'in eseri olduğu söyleniyor. Onun üstüne şu beyider
kazılmış:

"Gö·mdüm toprak ve taş arasına o narin bedeni,
Oysa yanık bağrımdı onun sıcak meskeni,
Ey Fatıma soyundan ge/en Fatıma'nın yattığı ta/ihli kabir,
Ey yüce/erin evladına yar olan!
Ey ışıyan yıldızlardan doğan kızın mezarı,
Sende ne ulu bir kadın yatıyor bir bilsen,
I.ffet, Allah sevgisi ve haya fışkırır senden!"

Kudüs
Sonra buradan Kudüs'e hareket ettim. Yolda Yunus Peygamber'in kabrini ziyaret ettim. Yanı başında büyük binalar ve
bir mescit vardı. Orada İsa'nın doğduğu ve doğumdan önce
Meryem'e uzatılan meşhur hurma ağacının izlerinin bulunduğu Beytelehm'i ziyaret ettimJ Çok kalabalık bir yer. Hıristi
yanlar buraya hürmet gösteriyorlar. Gelen ziyaretçilere ziyafet
veriyorlar~ Daha sonra Beyti'l-Makdis [=Kutlu Ev] diye bilinen mescide ulaştım. Burası yücelik sıralamasında iki ulu me s-
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citten [=Mescid-i Haram ve Ravza-i Mutahhara] hemen sonra
gelir. Şehir gayet büyük. Binaları yontma taştan inşa edilmiş
tir. Erdemli Sultan Salahaddın b. Eyyub -Hakk Tdla onu İs
lama yaptığı hizmetlerden ötürü mükafatlandırsın- bu şehri
fethettiği zaman kale duvarlarının bir kısmını yıktırmıştır. 8
Daha sonra Melik Zahir Baybars, Franklar gelir de kullanırlar
korkusuyl,a duvarların tümünü tahrip etmiştir. 9 Bu şehirde daha önce su yoktu. [Şam Bölgesinin merkezi olan] Dımaşk'ta
emirlik eden Seyfeddın Tinkız şu anda mevcut olan suyu getirdi.1°

Kutlu

Meşcİt

Bu mescit, gayet sanatkarane bir tarzda yapılmış ulu mabetIerdendir. Mimarı açıdan eşsiz güzelliktedir. Yeryüzünde bundan daha büyük mescit bulunmadığı söyleniyor. Doğudan batı
ya uzunluğu Malikiye ölçüsüyle 752 arşın,ll güneyden kuzeye
genişliğiyse 435 arşındır. Üç taraftan ayrı ayrı kapılar vardır. Ben
kıble tarafının yalnız bir kapısını biliyorum. Oradan İmam girer.
Mescit, çatısız, geniş bir meydandan ibarettir. Sadece, "Mescidi
Aksa" diye bilinen mekan çatı ile örtülüdür. IZ Mimarısinde göze çarpanhüner ve sanat insanı hayrete düşürür. Kubbenin her
yanı altın yaldızla, çeşit çeşit rengarenk nakışIarla süslüdür.
Mescitte üstü çatıyla kaplanmış birkaç bölüm daha vardır. 13

Kubbetü's-Sahra [=Kaya Kubbesil
Bu kubbe çok sağlamdır. İnsanı şaşırtan son derece garip bir
bina. Güzellikten nasibini almış. Her yanı sanatkarca bezenmiş.
Mescidin tam ortasında yüksek bir çıkıntı üzerine inşa edilmiş
tİr. Ona mermer bir merdivenle çıkılır. Dört kapısı var. Kubbenin her yanına sanatkarane bir tarzda mermer döşenmiştir. İçini
ve dışını; tüm güzelliklerini, süslerini tarif etmekten aciz kalır
kalem. Süslerin çoğu altın yaldızIı olduğundan ışık gibi parlar,
bir yanıp bir söner. Kubbenin tam ortasında, kitaplarda anlatıl
dığı gibi, elçiler önderi Peygamberimizin göğe yükseldiği kutsal
kaya [=sahra] görülür. Bu kaya pek serttir. Yaklaşık bir adam boyu yüksekliktedir. Alt tarafında bir oda sayılabilecek kadar geniş bir mağara mevcuttur. Buranın da yüksekliği yine insan bo-
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yunda, içeriye merdivenle inilir. Orada mihrap şeklinde bir çı
kıntı var.
Kayanın etrafınıçepeçevre saran iki kafes bulunuyor. Kayaya daha yakın_ol:gı demirden, uzak olansa ağaçtandır. Ayrıca
kubbenin üzerinde-asılı bir kalkan vardır. Halk bu kalkanın ce ngaver Hamza b. Abdülmuttalib'e ait olduğuna inanır.

Kudüs'te Bulunan

Bazı

Mübarek Mekanlar

Bunlardan biri şehrin doğusunda, yüksek bir tepe üzerinde,
Cehennem vadisi diye bilinen bir çukurun kenarındaki binadır.
İsa Peygamber'in göğe çıktığı yer burasıdır deniliyor. Ünlü Sufi
Rabia Adeviyye ile karıştırılmaması gereken ve çölde gezdiği
için Rabia Bedeviyye denilen muhterem hatunun mezarı da ziyaret edilen mekanlardandır. 14
Cehennem vadisinin tam ortasında bulunan bir kiliseye Hı
ristiyanlar "Hz. Meryem'in kabridir," diyerek çok hürmet gösterirler. Yine orada Hıristiyanlarca kutsal kabul edilen başka bir
kilise mevcut. Onlar burayı ziyaret eder, Hz. İsa'nın kabri olduğuna inanırlar. lS Fakat bu gerçek değil! Oraya gelen her Hıristi
yan, Müslümanlara belirli bir vergi vermeye ve bazı aşağılayıcı
hareketlere katlanmaya mecburdur. Gururunun kırılması pahasına tahammül eder buna. Orada İsa Peygamber'in beşiğinin konulduğu yer var. İnsanlar uğur ve bereket için oraya giderler.
Rabbimizin selamı ve bereketi İsa Peygamber üzerine olsun.

Kudüslü Birkaç Bilgin ve Erdemli İnsan
Bunlar arasında Gazze'nin büyüklerinden şehir kadısı Şem
seddin Muhammed b. Salim Gazzl'yi, Hatip İmadeddin Nabulusl'yi, hadıs bilgini ve müftü Şihabeddin Taberl'yi, o sırada
yolculuk ettiği için Kudüs'te bulunan Maliki bilgini, tekke şey
hi Ebu Abdullah Muhammed b. Müsbit Garnat'i'yi, salih kulların büyüklerinden "Mahcfib" diye tanınan Ebu Ali Hasan'ı,
Meragalı Ermiş Kemaleddin'i ve Erzurumlu Ebu Abdurrahman
b. Mustafa'yı sayabiliriz. Bu sonuncusu, Şeyh Taceddin Rifal'nin talebderindendir. Ben onunla görüştüm ve onun elinden
tasavvuf hırk,ası _g~ydim. 16
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Notlar
1 Filistin seyahatiyle ilgili kuşkular: Amikam Elad ve bazı araştırıcılar İbn BattCı
ta'nın, bu bölümde verdiği bilgilerin önemli bir kısmını Abderl'den aldığını savunuyor. Bir sonraki bölümde de AskaHin'a kadar, Abderi'nin kitabından faydalandığı savunuluyor. Hatta bu bölümde geçen eI-Müsfir li'I-Kulfib adlı kitap ve yazarının da aslında Abderı tarafından anıldığı, bu eserin, meçhul biri değil, 10. yüzyılın ilk yarısın
da yaşayan Ali b. Ca'fer er-Razi eliyle kaleme alındığı bilirtiliyor. *Abderf diye tanınan Muhammed b. Muhammed'in eseri er-Rıhletü'I-Mağribiyye adını taşıyor; Abderı 1289 yılında bitirmiş bu eseri. Bana göre İbn BattCıta buraları gezmiştir; ama oturup da İbn Cüzeyy'e anlatmaya gelince elbette boşluklar doğacaktı. İbn Cüzeyy veya İbn BattCıta, seyahatin çeşitli bölümleri yazılırken o bölgelerle ilgili kitaplardan
da faydalanmış olmalı. Adam yıllarca gezmiş ve her şeyi hatırlayamıyor; ufak tefek
de olsa bazı eksik kısımlar var, tablonun tamamlanması için eldeki kitapıara başvur
ması bence tabiı bir husus. Kaldı ki İbn BattCıta da zaman zaman buna değiniyor; İbn
Cübeyr'den faydalandığını, Bekrl'nin eI-Mesdlik ve'I-Memdlik'ini okuduğunu kendisi
de söylüyor. O, bir yeri gezerken yahut gezdikten sonra devrin 'turist rehberi' türünde kitaplarını okuyordu, sanırım. *İbn BattOta'nın yahut İbn Cüzeyy'in en çok
yararlandığı yazar ve eserler şunlar olabilir: İbn Cübeyr, Rıhle; İbn Fadlullah
Ömeri, Mesdlikü'I-Ebsdr; EbCı Ubeyd Bekrı, e/-Mesdlik ve'I-Memdlik; Abderı, er-Rıhle
tü'I-Mağribiyye. Bkz.: Amikam Elad, "The Description of the Travels of ıbn Battuta
in Palestine, Is it Original?", JRDAS, II, London 1987, s. 256-272. Elad, bu çalışma
sını ilk defa Kudüs'te Yad İzhak Ben-Zvi Enstitüsü'nde 1984 yılında sunduğunu belirtiyor.
2 Halil Kasabası: Filistin'deki meşhur Halil Şehri. Yahudiler buraya Hebron derler.
Halil, Allah dostu Halil İbrahim Peygamber'den gelen bir isimdir. Eski Halil için
Bkz.: YakCıt, Mu'cemu'I-Bulddn, mad. nr: 4384.
3 Filistin tarihi hakkında aynntılı ve yeni verilerle desteklenmiş en geniş ansiklopedik kaynak Lübnan-Beyrut kökenli el-Müessesetü'I-Arabiyye li'd-Diraseti
ve'n-Neşr adlı yayınevi tarafından hazırlanan ve neredeyse 10 cildi bulan eI-Mevsfiatii'1- Filistınıyye' dir.
4 EI-Müsfır adlı kitap: Gibb'in de belirttiği gibi bu yazara ve kitabına henüz tesadüf
edilmemiştir. A. Elad, seyyahımızın bu malCımatı Abderl'den aldığını söylüyor.
S Burhaneddın İbrahim b. Ömer Ca 'beri: (ö: 732/1332) Halil şehrinin üstadı diye
tanınırdı. Ca'ber'de h. 640 civarında doğdu. Kur'an ve hadıs ilimierinde derinleşti.
İmam Zehebı ve Sübki gibi büyük bilginler ondan rivayet almıştır. Gramer ve tarih
gibi çeşitli konularda yazdığı eserleri yüze yaklaşır. Ramazan ayında 92 yaşında vefat
etti. İmam Zehebı ondan behsederken "Kıraat, hadıs, uscıı, Arapça ve tarih dalların
da uzman, 'hezarfen' bir bilgindi" diyor. Bkz.: Zehebı, el-Mu 'cemu 'I-Muhtass, s. 60; İb
nü'I-İmad, Şezerdtü'z-Zeheb, C. 8, s. 181; İbn Hacer, ed-Durer, Haydarabad bas., C. 1,
s. SO-Sı.
6 İbrahim'in (as) azabın gecikmesi için dua etmesi ve azap meleklerinin Lut'un
sefih kavmini helil.k etmesi Kur'an'da da işlenir. Bkz.: A'raf, 80-84; HCıd, 70; Hicr; 5977; Saffll.t, 133-138.
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7 Beytelehm kasabası; burada Hz. Meryem'in Hz. İsa'yı dünyaya getirmesi ve Nasıra'da Hıristiyanların ziyaretgahı olan kilise hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.:
Mes'fidı, MUrUcu'z-Zeheb, ed-kritik: Charles PeIlat, Beyrut, 1966, C. 1, s. 80-81, Paragraf: 119-12 ı.
8 Kudüs'ün yıkık_suı:!~ı: İbn Battfita'nın, halktan duyduğu; şifahı geleneğe dayanan
bu rivayetler dogru gÖrünmüyor. Duvarın Salahaddın Eyyfibı tarafından yıktırıldığı
na dair hiçbir kanıt yok. Bu duvar 1290'da 5. Haçlı saldırısında Salahaddın soyundan
gelen Dımaşk emiri MeIik Muazzam İsa tarafından işe yaramaz hale getirildi. Şimdi
ki duvarlar Kanunı Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Bkz.: Gibb, Age., s. 77
9 Melik Ziihir Baybars Bundukdarf: 1260-1277 yıllarında Memlfiklerin hükümdarı
oldu. 1277 yılında Kayseri'ye kadar yürüyerek lIhanlıları perişan etti. Diplomatik deha idi, Altın Ordu'yla dost oldu, Haçlılara ve Moğollara karşı iyi bir savaş siyaseti sergiledi. Kendisini 2. Salahaddın olarak görmekteydi. Moğollar1a anlaşan Ermeni kralı
ı. Hetum'u mahvetti. Bu darbeden sonra Anadolu'nun orta yerinde; Sis (= Kozan)
çevresinde bir daha hiç Ermenistan olmadı. Haçlılarla yaptığı hiçbir anlışmaya riayet
etmedi. Baybars uzun boylu, atletik yapılı, hafif esmer, çeki k mavi gözlü bir Kıp
çak'tı. Cesur, aceleci ve sertti. Devlet siyasetinde töreyi ve Cengiz yasasını tatbik etmiştir. Vefat ettiğinde ülkesine birçok bina ve hayrat bırakmıştır. Bkz.: İbn Tağriber
dı, en-Nucumu'z-Zôhire, C. 7, s. 87-92; İbnü'l-Esır, el-Kamil fi'ı-Tarih, c. 12, s. 358398. Ayrıntılı bir araştırma olarak bkz.: Muhammed Süheyl Tokkilş, Tarihu'I-Memalik, Beyrut, 1997, s. 87-165.
10 Seyfeddın Ebu Saıd Tinkız: 1312'den başlayan valilik hayatı 1340'a kadar sürdü. Melik Nasır'ın en önemli kumandanlarındandı. 741/1340 yılında Şam naibiyken tutuklandı, Mısır'a getirilip İskenderiye'de hapse atıldı. Orada öldürülmüş
tür. Asık suratlı, heybetli biriydi; buna (ağmen mizah ve şarkıdan ziyadesiyle hazzederdi. Bkz.: Zeyl eI-Iber, C. 4, s. 121; İbn Hacer, ed-Durer, Haydarabad bas., C. 1,
s.520-528
11 Zira-ı Malikı: Zira, dirsekten orta parmağın ucuna kadar olan mesafeye denir. Ortalama 68 santimdir. Türkçede buna Arşun, Arşın denilegelmiştir. Bkz.: Ayntablı Mütercim Asım Efendi, Okyanus Terceme-i Kamus, C. 3, s. 231. Yalnız İbn Battilra'nın
'Malik!' sözünü anlarnca 'melikl' diye düşünürsek karşımıza 'hükümdar arşını' çıkar.
Bu ölçü 10-12 santim daha uzundur birinciden. Bkz.: Hasan Saıd Kermı, el-Hadi ila
Lugali'I-Arab, C. 2, s. 91.
12 Mescid-i Aksa diye bilinen bölüm, güney duvarının ortalarındadır. Ama bu tabir,
söz konusu mabedin tümü için de kullanılır. Bkz.: Mes'ildı, MUrUcu'z-Zeheb, C. 1,
s. 64, paragraf 106.
13 Kudüs Mabedi'nin ölçüleri: Amikam Elad, İbn Battilra'nın, büyük mabetle ilgili
ölçüleri ve Kubbetü's-Sahra ile ilgili ayrıntıları Abder!'den aldığını, Askaliln'a doğru
uzanan yolun zigzaglı olmasının da yine Abderl'nin eserinden kaynaklandığını belirtiyor. Bkz.: Amikam Elad, JROAS'da neşredilen makale.
14 Kudüs ve Halil (=Hebron) şehirlerinin diğer Kuzey Afrikalı Müslüman gezginler
tarafından n-ası! tasvir edildiğine ilişkin bkz.: Tazı, eI-Kuds ve'I-HaliI tnde'r-Rahhii/eıi'/-Mağaribe, (Aralık 1996'da Fas Krallık Akademisi'nin Amman'da düzenlediği uluslararası ilmı ~oplantı:nın ikinci oturumunda tebliğ edilen çalışma.)
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15 Hz. İsa'nın kabri ve Kumame Kilisesi: Tarihçi Ebu'l-Fida (ö: 732/1332) konuyla
ilgili olarak şöyle der: "Bu mıntıkada evvelce Süleyman (as.) tarafından büyük bir
mabet inşa edilmiş, ancak burası Buhtunnasr tarafından yıktırılmış idi. Daha sonra
lran krallarından biri bu mabedi tekrar yaptırmış ise de Rum kralı Titus tarafından
yine harap edilmiştir. Fakat yeniden restorasyon ve genişletilme imkanına kavuşan
bu mabet, Kayser Kustantin ve annesi Helana'nın Hıristiyanlığı kabul etmesiyle tamamen harap edilmiştir. Kustantin o civarda Hz. İsa'nın mezarı olduğu sanılan yere
bir kilise yaptırmıştır ki bu yapı Arapçada Kumame (Batı dillerinde ise St. Sepulchure) Kilisesi diye bilinmektedir." Bkz.: İmadüddin Ebu'l-Fida, Takvimü'I-Bu/ddn, Reinaud ve Baron Mac Guckin neşri, Paris, 1840, s. 240-241.
16 Hırka almak, şeyh ile mürit arasında irtibat tesis etmek demektir. Ancak böyle bir
irtibatın vuku bulması için epey bir zaman geçmesi gerekirdi. Burada olan şey, herhalde Tazi'nin de belirttiği gibi teberrüken hırka verme hadisesidir. Sufi hırkası ve
muhtelif nevileri için bkz.: M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1993, C. 1, s. 808-812.

ONUNeu BÖLÜM

KUDÜS'TEN HAMA'YA YOLCULUK!
Kudüs'ten Askalan'a gittim ziyaret amacıyla. Burası tamamen harap olmuş, eskiden kalma eserleri dahi zamanla yıkılıp
kaybolmuştur. 2 Şehirler içinde pek azı Askalan'ın güzelliğine
sahipti. Burası, stratejik mevkii, karadan ve denizden gelecek
menfaatlara uygun bulunması bakımından yeganedir. Bir ziyaretgahı var; Hüseyin b. Ali'nin -Allah ondan razı olsun- mübarek başının Mısır'a getirilişinden önce mezarı olmakla ün bulan
büyük mescitten bahsediyorum. Hemen yakınındaki su kuyusu
Ubeydiye hanedanına mensup biri tarafından yaptınImış, kapı
sında öyle yazıyor. Ubeydiye hanedanı Fatimllerdendir.
Bu mezarın güneyinde Ömer Mescidi adıyla bilinen büyük
mabedin her yanı haraptır. Duvarlarından başka bir şey kalmamış. Orada güzellik ve incelikte eşsiz mermer sütunlar vardır.
Bazıları ayakta, bazıları devriImiş. Sütunlardan biri kıpkırmızı;
insanı hayrete düşürüyor. Halkın inancına göre Hıristiyanlar tarafından kaçırılmış, gavur memleketine götürülmüş, fakat sonra
yine Askalan'da ilk yerinde bulunmuş!
Bu mescidin kıble tarafında Bi'r İbrahim [=İbrahim Kuyusu] denilen bir su kaynağı vardır. Oraya geniş bir merdivenle
inildikten sonra iç odalara girilir. Dört taraftan ve yeraltındaki
kanallardan su çıkar. Bu su lezzetli fakat gür değiL. Halk bu suyun bereketine inanmıştır. Vadi 'n-NemI [=Karınca vadisi] Askalan'ın dışındadır. 3 Kur 'an 'da NemI Süresi'nde adı geçen vadinin
burası olduğu kulaktan kulağa aktarılmış ... Askalan Kabristanı'nda ş~hitlere ve ermişlere ait mezarlar öyle çok ki saymak
mümkün değiL. Mezarlığın hizmetkarı tek tek bize gösterdi on-
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ları.

Bu görevlinin, ziyaretçiler tarafından verilen ihsan ve bahşişten ayrı olarak Melik Nasır'ca tahsis edilen maaşı da var.
Askalan'dan çıktım. Filistin'de büyük bir şehir olan Ramle'ye gittim. 4 Buranın geliri çok, çarşıları bereketli. El-Camiu'lEbyad [=Ak Camii] denilen mabedin kıble tarafında üçyüz peygamberin gömülü olduğu anlatılır. -Allah'ın selamı onların üzerine olsun..,- Büyük fıkıh bilginlerinden Mecdüddın Nabulusı de
burada oturmaktadır. Ramle'den çıktım, Nabulus'a gittim. s Burası da çok büyük bir şehir. Yemyeşil ağaçlara, gür akan nehirlere sahip. Şam diyarının [=Suriye taraflarının] zeytin deposu burası. Zeytinyağı buradan Mısır şehirlerine ve Şam'a ihraç edilir.
Keçi boynuzu tatlısı da burada yapılır, Dımaşk ve diğer şehirle
re nakledilir. Harrfib diye de anılan bu tatlının tarifi şöyle: Keçi
boynuzu önce bir güzel pişirilir. Sonra ezilir ve çıkan tortudan
tatlı yapılır. Bu tortu da Mısır ve Suriye çevresine ihraç edilir.
Nabulus'ta şehrin adını taşıyan Iezzetli kavunlar [=Nabulusiye] yetişir. Yörenin camii sağlamlık ve zarafette eşsizdir. Ortasında bir tatlı su kaynağı vardır.
Buradan Aclfin'a gittim. 6 Aclfin'un çarşıları çok. Her yer
kaynıyor. Şehrin kalesi gayet yüksektir. Suyu lezzetli bir nehir
geçer yanından. Buradan çıkıp Lazkıye'ye gitmek niyetiyle tepeler arasında bulunan Gavr vadisinden geçtim. Bu toprakların
bekçisi Hz. Ebfi Ubeyde b. Cerrah'ın kabri orada olduğu için ziyaret ettimJ -Allah ondan razı olsun- Kabrin yanı başında bulunan bir zaviyede gelip geçen yolculara yemek sunulur. Bir gece
kaldım burada. Sonra Kusayr'a vardık. 8 Büyük sahabi, Peygamber dostu Muaz b. Cebel'in mezarı orada bulunuyor. 9 Bereketlenmek, o manevı havadan nasiptar olmak için ziyaret ettim.
Daha sonra sahile yöneIerek Akka'ya gittimJO Burası önceleri
Suriye'de bulunan Frenk şehirlerinin merkeziymiş. Onların gemilerinin en büyük limanıymış. Neredeyse Kustantıniyye Uzma [=Büyük Kostantıniye:İstanbul] şehri kadar genişmiş. Oysa
bugün harabe haldedir. Şehrin doğusunda Aynü'l-Bakar diye bilinen bir kaynak var. Yüce Allah, Adem Peygamber için sığır çı
karmış oradan, anlatılanlara göre. Kaynağa merdivenle inilir. Eskiden yanı başında bulunan mescidin şimdi yalnız mihrabı kalmış. Salih Peygamber'in kabri de Akka'dadır~ıı

Oradan çıkıp Slir şehrine gittim. lZ Burası da harap. Şehrin
dışında gayet güzel, bayındır bir kasaba var. Halkının çoğu ŞiI.
Bir keresinde SU Qulunan bir y~re inerek abdest tazelemeye niyet ettim. Köyahalisinden biri de abdest almak için oraya gelmişti. Önce ryaklarını yıkadı. Ağzına burnuna su vermeksizin
yüzünü yıkadıktan sonra başının bir kısmını meshetti. Bu deği
şik abdest uslilüne itiraz ettim. Bana şu cevabı verdi:
"Binaya temelden başlanır!"
Slir şehri güzellik ve sağlamlığı ile atasözlerine geçmiştir.
Üç tarafı denizle çevrilidir. Biri karaya, diğeri denize açılan iki
kapısı var. Karaya açılan kapının çevresine dört sağlam korunak
[=tabya] yapılmıştır. Bunlar kapının etrafını saran kazıklı engeller içindedir. Denize açılan kapı ise iki yüksek kule arasındadır.
Şehrin inşa biçimi çok garip ! Yeryüzündeki şehirlerin hiçbiri buraya benzemez. Çünkü üç taraftan denizle çevrili, dördüncü tarafında ise bir sur mevcuttur. Gemiler surun altından girip oraya
demir atarlar. Eskiden iki kule arasında demirden bir zincir geriliymiş. O zincir indirilmedikçe dışarıdan içeriye, içeriden dışa
rıya kimse geçemez; özel muhafızların izni olmadan giriş çıkış
mümkün olmazmış ... Akkfr'da buna benzer bir liman varsa da
ancak küçük gemilerin girmesine elverişlidir.
Slir şehrinden çıktım. Deniz kıyısında bulunan Sayda'ya
yollandım. 13 Burası çok güzel, meyvesi boL. Sayda'dan Mısır şe
hirlerine incir, kuru üzüm ve zeytinyağı ihraç edilir. Yörenin kadısı ince ruhlu ve erdemli bilgin Kemfrleddin Eşmlinl'dir. Mı
sırlı olan bu faziletli insanın evinde geceledim. Sayda'dan çıkın
ca Taberiye şehrine gittim. Eskiden muazzam bir şehirmiş. Bugün evvelki önemini gösteren bazı antik eserlerden başka hiçbir şey görülmüyor ortalıkta. Hamamları gayet güzel ve düzenli.
Erkek ve kadın hamamları birbirinden tamamen ayrı. Suları fazlasıyla sıcaktır. l4 Taberiye'de altı fersah uzunluğunda ve üç fersahı aşan genişlikte bir göl vardır. lS Bu şehirde "Peygamberler
Mescidi" adıyla bilinen bir mabet var. Şuayb Peygamber, Musa
Peygamber'in hanımı -Şuayb Peygamber'in kızı- olan muhterem birekadın, Süleyman Peygamber ve Yahlida ile Rubll bu
mescidin yanı başında yatıyorlar. Allah'ın rahmeti, esenliği bizim Pey'gariı6erimize ve onların üzerine olsun. Orada Yusuf
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Peygamber'in atıldığı kuyuyu da ziyaret ettim. Kuyu küçük bir
mescidin avlusundadır ve yakınında bir zaviye vardır. Gayet büyük ve derin olan kuyunun yağmurla beslenen suyundan içtim.
Burasının, yağmurla beslendiği gibi altından su kaynadığını da
mescidin hizmetkarı söyledi.
Oradan Beyrut'a geçtim. 16 Şehir fazla büyük değilse de çarşıları güzeldir. Büyük camii pek sanatklırane bir yapıdır. Beyrut'tan Mısır şehirlerine meyve ve demir ihraç olunur. Orada
Fas krallarından olduğu kabul edilen Ebu Ya'kub Yusufun kabrini ziyaret etmek istedik. Ama bu kabir Bikaa'l-Azız'de [=Bekaa vadisi] Kereknuh diye bilinen bir yerdedirP Kenarında bir
zaviye var. Gelip gidenler yedirilir, içirilir orada. Bazıları Sultan
Salahaddın'in, [Eyyubı] bir başka grup da Sultan Nureddın'in
[Zengı] vakfı olduğunu söylüyor buranın. Sultan Nureddın hasır dokur, bundan kazandığı parayla günlük yiyeceğini karşılar
mış. Onlar gerçekten ulu insanlardandı. 18

Hükümdar Ebu Ya'kOb Yusufun Hikayesi
Anlatılanlara

göre Ebu Ya'kub Yusuf, Suriye'nin Dımaşk
bilinen merkezine] gelir. Ağır bir hastalığa tutulmuştur.
Sokaklarda düşüp kalkmaya mecbur olur. İyileştikten sonra, bostan bekçiliği yaparak geçinmek amacıyla şehrin dışına çıkar. Melik Nureddın'e ait bir bahçenin bakıcılığı için tutulur, altı ay kadar orada çalışır. 19 Sultan meyve zamanında, bahçesine gelir bir
gün. Bostanın asıl memuru, Ebu Ya'kub'a bir nar getirmesini emreder; Melik Nureddın'in tatması için. Ebu Ya'kub bir nar koparır ise de görevli onun ekşi olduğunu söyleyerek başka bir nar getirmesini emreder. Ebu Ya'kub da öyle yapar. Yeni gelen nar da
mayhoştur. Bahçe görevlisi, hizmetkar Ebu Ya'kub'a dönerek:
"Altı aydan beri şu bostanın bekçiliğini yapıyorsun! Hala
tatlıyı ekşiden ayıramıyorsun!" diye söylenir. Lakin EbCi
Ya'kub:
"Sen beni meyveleri yemek için değil korumak için kiraladın!" cevabını verir. Bu olayı Melik Nureddın'e bildirir esas
memur. Sultan derhal çağırtır bu işçiyi. Çünkü çok önceleri. rüyasında Ebu Ya'kubla buluştuğunu ve bu buluşmadan karlı çık
tığını görmüştür. Bekçinin Ebu Ya'kub oldll'ğunu anlayarak:
[adıyla
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"Sen Ebô Ya'kôb musun?" diye sorar.
"Evet!" cevabını alınca ayağa fırlayıp kucaklar onu, yanına
oturur. Daha sonraevine götürüp kendi el emeği ile kazandığı
hel al maldan birziyafetverir. Ebô Ya'kôb ise Melik Nôreddın 'in yanındaôifkaç gün kaldıktan sonra kışın en karakış olduğu zamanda Dımaşk'tan çıkarak yalnız başına firar eder. Şam
köylerinden birine sığınır. Köy halkından biri, Ebô Ya'kôb'a
evinde misafir olmasını teklif eder. O da kabul eder. Ev sahibi
çorba pişirir. Bir de tavuk keserek arpa ekmeğiyle mütevazı bir
sofra sunar. Ebô Ya'kôb yemekten sonra hane sahibine dualar
eder. Ev sahibinin evlatları arasında evlenme zamanına gelmiş
bir kız vardır. O köyün adetine göre kızın çeyizini babası temin
etmektedir. Halk çeyizde bakır kapların bulunmasını önemli
görür, bununla iftihar edermiş. Kız alıp verme işi de buna göre
yürütüıürmüş. Ebô Ya'kôb ev sahibine:
"Evinde bakır var mı?" diye sorar. O da:
"Evet. Kızımın çeyizi için satın aldığım birkaç parça mevcut!" diye cevap verince onları getirmesini rica eder. Ev sahibi
kapları getirir. Ebô Ya'kôb:
"Komşularından mümkün olduğu kadar ödünç bakır topla!" der. Hane sahibi bulabildiği bakırları arkadaşının huzuruna
getirince o bunların üzerinde ateş yaktıktan sonra içinde "iksir"
bulunan keseyi çıkarır. 20 Hemen iksirinin bir bölümünü bakır
üzerine serper. Anında altın oluverir bütün kaplar. .. Altınları bir
odaya kilitleyen Ebô Ya'kôb, Dımaşk sultanı Nôreddın'e yazdı
ğı mektupta hadiseyi anlatır. Şu dileklerde bulunur:
"Ev sahibine yeterli miktarda altın verilsin, geri kalanlar vakıflara harcansın. Yolda kalmış garipler için hastane yapılsın,
tekkeler inşa edilsin, açlar doyurulsun. Bakırları ödünç aldığım
kimseler de razı edilsin!"
Mektubun sonunda şöyle der:
"İbrahim b. Edhem Horasan hükümdarlığını bıraktıysa ben
de Mağrip memleketini bıraktım. Bu 'sanat'tan da vazgeçtim
vesselam!"
Bu olaydan sonra hiçbir yerde gözükmez, kaçar. Ev sahibi
mektubu götürerek sultana vaziyeti bildirir. Melik Nôreddın o
köye giderek bakır sahiplerini ve o adamı razı eder, altınları alır.

EbG Ya'kGb'u ne kadar araştırdıysa da izine rastlayamaz. Dı
döner. Kendi adıyla bilinen o meşhur ve büyük Maİ'is
tan'ı [=hastaneyi) yaptırır. 21 Yeryüzünde bu kadar güzel yapıl
mış hastane yoktur.
Sonra Atrablus'a [=Trablusşam'a] yöneldim. 22 Suriye bölgesinin merkezı şehirlerindendir burası. İçinden nehirler
akar. Etrafı bağlarla çevrilidir. Deniz ve karanın getirdiği
avantajlara sahiptir. Çarşıları zengin, sokakları güzeldir. Deniz
iki mil uzaktadır. Bu anlattığım Atrablus yeni kurulmuştur.
Eski Atrablus tam deniz kenarında olup bir zamanlar Hıristi
yanların eline geçmiş, Melik Zahir tarafından geri alınınca
tahrip edilmiştir. Sonra: da yeni Atrablus inşa edilmiş. Burada
Türk yöneticilerden yaklaşık 40 kişi vardır. ReisIeri Taylan
Hacib, Melikülümera diye çağrılır. 23 Şehirde kaldığı konak
Daru's-Saade adıyla ünlenmiştir. Bu adam adeti gereği her
Pazartesi ve Perşembe günü atına binerek şehrin dışına çıkar.
Arkasından diğer emirler yola düzüıür. Dönüşte evine yaklaşınca ötekiler attan inip Taylan evine girinceye kadar onun
önünde yürürler. Sonra geri dönerler. 24 Bu adamların her birinin evinin hizmetinde akşam namazından sonra davul çalı
nır,25 kandiller yakılır. Yörenin mqhurları arasında şunları sayabiliriz: Sır katipliği 26 yapan erdemli, haysiyetli, cömert ve
asil insan Bahaeddın b. Ganim, daha önce bahsettiğim kardeşi Hüsameddın, -bu adam Dımaşk'ta sır katipliği yapıyor
devletin ileri gelenlerinden hazineye bakan Z7 Kıvamüddın b.
Mekın, son olarak Şam bilginlerinden Atrablus kadilkudatı 28
Nakıb b. Şemseddın.
Bu şehrin hamamları gayet muntazam ve güzel. Kadı Kıre
mı i=Kırımlı Kadı] ve SendemGr hamamlarının ünü her yana yayılmıştır. SendemGr önceleri bu beldenin yöneticisiymiş, her zaman ölüm cezası verdiğine dair birçok hikayeler anlatılıyor. 29
Mesela kadının biri kendisine müracaat ederek derdini anlatır.
Satmak istediği sütü askerlerden biri gasbetmiş ve ücret ödemeksizin içmiştir. Kadın şikayet babında bunları söylese de
elinde iddiasını kanıtlayıcı bir şey yoktur. Emir derhal askeri
huzura getirir. İkiye böler, içindeki süt bağırsaklarından dışarı
dökülür!
maşk'a
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Melik Niisır'ın valilerinden Atrıs'in 3o Ayziib'da emidiği sı
bir de Türkistan hükümdarı Melik Kebek'in31 saltanatı
zamanında bu tür hadiselerin meydana geldiği rivayet edilir.
Atrablus'tanHı~nu'I-Ekrad~ [=Kürt Kalesi] şehrine vardım. 32 Burası Şırin;küçük bir belde. Ağacı ve suyu boL. Şehir
yüksek bir tepe üzerine kurulmuş. Büyük hükümdarlardan
birinin adına inşa edilmiş. İbrahimi Zaviyesi de buradadır. Şe
hir kadısının evinde konakladım. Şu anda ismini hatırlamıyo
rum.
Hısnu'l-Ekriid şehrinden Humus'a vardım. 33 Bu güzel şeh
rin yeşili bol, suyu gürdür. Sokakları geniş, camisi şirin, ortasın
da bir havuz var. Humus halkının büyük kısmı Araptır ve iyi yürekli insanlardır. Şehir dışında "Allah ve Elçisinin Kılıcı" lakabıyla ünlenmiş Hiitid b. Velid hazretlerinin kabri vardır. 34 Yanı
başında bir zaviye, bir de mescit mevcut. Kabrin üzeri siyah bir
örtüyle kaplanmış.
Şehir kadısı Cemaleddin Şerışı, çehre ve huy güzelliği bakımından benzerinı;: az rastlanır insanlardandır.
rasında,

Notlar
1 Birinci Kudüs ziyaretiyle ilgili tereddütler: Gibb bu noktada sorar: 17 Temmuz'da Kahire'den yola çıkan birinin 7 Ağustos'ta Dımaşk'a varması için mutlaka en
kısa yolu tercih etmesi; böylece Filistin ve Suriye' deki bazı kasabaları ziyaret etmesi gerekir. Oysa İbn Battuta zigzaglı bir yol takip etmiş olmasına rağmen epeyerken
gelmiş ve birçok noktaya uğramamıştır. Bu sorunun cevabını Amikam Elad verir;
"İbn Cüzeyy'in bu bölümle ilgili yazısı zaten el-Abderı'den kopyadır. Kudüs'le Askalan arasında kronolojik bir bağlantı kurmaya gerek yok; o halde sorun yok!" Bkz.:
bir önceki bölümün notlarının başı. Bize göre İbn Battuta birinci Kudüs ziyaretinde
bahsettiği kasabalara aslında sonraki ziyaretinde (733/1332-749/1348) uğramış; fakat
kayda geçirme esnasında tarihle ilgili yanlışlık yapmıştır.
2Askaliln'ın harap olmasına gelince; Bu şehir Aslanyürekli Rişar'a (=Richard Coeur de Lion) karşı savunma savaşı veren Salahaddın tarafından 1191 'de boşaltılmış
ancak tamamen harap edilmemişti. Sultan Baybars 1270'te HaçlılarIa anlaşan lIhanlı
hükümdarı Abaka'ya karşı savaşırken Askalan harap edilmiş olmalı. Bkz.: e1-Makrlzı, Su/ilk, C. 1, s. 574-584. Rişar ile Salahaddın arasındaki mücadelelerin ayrıntıları
için bkz.: Ramazan Şe şen, SaMhaddın Devrinde Eyyilbf Dev/eti, s. 85-90.
3 Karınca vadisi (= Vildi'n-Neml): Kur'an-t Kerim'de NemI Suresi'ne atıf yapılıyor:
Ayet 18.
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4 Ramle Şehri: Ebu'I-Fida'nın bildirdiğine göre Emevı halifesi Süleyman b. Abdülmelik tarafından kurulmuştur ve söz konusu tarihçinin yaşadığı sıralarda Filistin bölgesinin yönetim merkezidir. Bkz.: Ebu'I-Fida, Takvimu'l-Buldtln, s. 240-241.
5 Nablus ya da Nabulus: Antik adı Shechem'dir. Bu bölge ta Romalılardan beri zeytinyağı ürünlerinin merkezidir. Bkz.: Times Dünya Tarihi Atlası, s. 90-91. Nabulus, İs
lamı dönemde Samirı Yahudilerinden artakalanların merkezi durumundaydı. Bkz.:
Mes'ildı, MUrUcu'z-Zeheb, paragraf: 109, C. 1. s. 66; Yakilt Hamevı, Mu 'cemu'I-Buldtin,
madde m:: 11825. Bu bölgelerin Haçlılardan somaki durumu için bkz.: W. Heyd, Yakındoğu Ticaret Tarihi, çev. E. Z. Karaı, s. 415-422.
6 AcIun, Ürdün'ün başşehri Amman'ın tam kuzeyinde, Şeria ırmağının doğu yakasın
dadır. Tarihçi Ebu'I-Fid:1, Acliln'dan bahsederken Rabad adlı kalesinin Sal:1haddın'in kumandanlarından lzzeddfn Üsame b. Munkız tarafından inşa edildiğini ve
gayet muhkem olduğunu söyler. Bkz.: Ebu'I-Fid:1, Age., s. 244 "Söz konusu kaleyi
C=Kal'atu'r-Rabad) inşa eden ünlü şair ve gezgin kumandan lzzeddin Üsame b.
Munkız'ın en meşhur eseri Kittlbü'l-l'tibardır. İbn Munkız'ın kendi başından geçen
maceraları anlattığı bu kitap, Y. Ziya Cömert tarafından -İngilizce çevirisinden-Türkçeye çevrilmiştir. Bkz.: Üsame İbn Munkız, lbretler Kitabı, çev. Y. Z. Cömert, İstanbul, 1992.
7 Ebu Ubeyde b. Cerrah, Peygamberimizin ashabındandır. Suriye'ye gönderilen İs
lam ordularının komutanıydı. Yedinci batında soyu Resulullah ile birleşmektedir.
Hz. Ömer ona 'Kardeşim' derdi. Bkz.: Ebil Nuaym, Hilyetü'l-Evliytl, C. 1, s. 101; İb
nü'I-Cevzl, Sıfatu's-Safoe C. 1, s. 194; Zehebi, Siyer-i A 'ldmi'n-Nübe/tl, C. 1, s. 5
8 Kusayr: Y:1kilt Hamevı, bu köyün Gavr bölgesinde (Ürdün tarafları) bulunduğunu
ve şekerkamışı bakımından zengin olduğunu bildirir. Bkz.: Mu'cemu'/-Buldtln, madde m.: 9722.
9 Muaz b. Cebel, 18 yaşında Müslüman oldu. 70 kişilik Akabe Biatı'na ve tüm gazvelere katıldı. Çok güzel konuşurdu. Ölmeden önce "Merhaba ey ölüm!" diye baş
layan nutku edebiyat ve tarih kitaplarına geçmiştir. Hicrl18'deki büyük vebada vefat etti. Bkz.: Ebil Nuaym, Age., C. 1, s. 228; İbnü'I-Cevzi, Age., C. 1, s. 253; Zehebi,
Siyer-i A 'ldmi'n-Nübeltl, C. 1, s. 443.
10 Akka şu anda işgal edilmiş Filistin topraklarındandır. Akkii'nın o dönemlerde harap oluşu ise Haçlılarla yapılan savaşla ilgilidir. Memlfik sultanı Kalavfinoğlu Eşref
Halil, Haçlıları Akkii'da kuşattı ve mancınıkla şehrin surlarını dövdü. Ancak Akk:1
deniz yoluyla İtalyanlardan, Kıbrıs kralından, bilumum g:1vur tayfasından yardım aldı ve iyi bir savaş çıkardı; nihayet 18 Mayıs'ta düştü. Akkii'nın düşüşünü 19 Mayıs'ta Sfir, 14 Haziran'da Sayda ve Hayfa takip etti. Bkz.: el~Makrizl, Suliik, C. 1, s.
765-766.
11 Salih Peygamber'in buradaki kabrinden başka bir de Tur dağına giderken yol
kenarında bir makamı var. Tilr-i Sina bölgesini gezerken buranın kenarından geçmiştik.

12 Sur; Antik tarihçelerde Tyre diye kaydedilen çok eski bir şehirdir. Yunan filozoflarından birçoğunun uğrak yeri olmuştur. Bkz.: Ebu'I-Fida, Age., s. 243-244. Bu şehir 4.
notta bahsettiğimiz olayesnasında yıkılmıştıf. Sfir'la ilgili metindeki tasvirler meşhur
gezgin İbn Cübeyr tarafından yapılmış olmalı. İbn Cüzeyy/İbn Battilta ondan iktibas
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yapıyor. Bkz.: İbn Cübeyr, Rihle (İngilizceye cev: R.

J. C. Broadhurst) London, 1952,

s.319.

13 Sayda ya da Sidon o dönemlerde Lübnan ve Suriye bölgesinin ticarı merkeziydi.
Sayda'nın İslamı dönemdekidurumu için bkz.: Yakfit Hamevı, Mu'cemu'I-Buldôn,
madde m.: 769. Küçük Haçlı devletleri döneminde Sayda ve çevresinin ticarı durumu için bkz.: W.-Heycı, Yakındoğu Ticaret Tarihi, çev. E. Z. Karaı, s. 143-206. Sayda
bugün Lübnan'ın önemli liman şehirlerindendir.
14 Taberiye'nin sıcak su kaynakları; eski çağlardan beri dağıttığı şifa ile ünlenmiş
tir. Ebu'I-Fida buradaki şehrin Tiberyus tarafından kurulduğu için Taberiye diye
adlandırıldığını söylüyor. Bkz.: Ebu'I-Fida, Age., s. 242-243.
15 Galile (=Celi1e), Kinnesret göıü diye de bilinen Taberiye gölü ve civarı Hıristiyan
larca kutsal topraklardan sayılır.lncifin doğduğu vatan diye tanımlandığı için bu bölgelerin eski zamanlara ait haritaları çıkarılır; ıncil çevirisinin sonuna eklenir, buralara
doğru yapılan dinı amaçlı geziler kitaplaştırılıp basılır. Bu bölge eskiden Mezopotamya'dan gelen kervanların uğrak yeriydi. Civarında Romalılardan kalma harabeler
bulunmaktadır. Şu anda İsrail'in işgal ettiği toprakların içindedir. Bkz.: EncyCıopedia
o/World Traveı, s. 2, s. 1075-1079.
16 Beyrut, bugün Lübnan'ın başşehridir. Tarih boyunca doğunun mühim kapılarından
biri olmuştur. İbn Battfita dönemindeki Beyrut için bkz.: Ebu'I-Fida, Age., s. 246-247
17 Bikau'l-Azız diye anılan mıntıka, meşhur Bekaa vadisidir. Bu vadi çok geniş bir alanı kapsar; meyveleri, hamamları ve diğer güzellikleri ile meşhurdur. Kerek bu yörenin ticarı ve idarı merkeziydi. Bkz.: Ebu'I-Fida, Age., s. 246-247. Burada Mağrip sultanı zannedilen Ebfi YusufYa'kfib, Kuzey Afrikalı Muvahhidı liderdirve 1163-1184
yılları arasında sultanlık yapmıştır. Oysa bu kişi Portekiz'de Evora yakınlarında öldü.
İbn Battfita'nın da belirttiği gibi bu nakil sade bir zandır. Buradaki Ebfi Yusufun
kimliği belirsizdir. Bkz.: Robert Brunschvig, Tôrih-i Ifrikıyye; Arapçaya çev. Hammadı SahiIt, C. 1, s. 36-39.
18 Halep sultan! Ni'treddın Zengı; İslam tarihinin ünlü isimlerindendir. Adaleti ve cömertliği her tarihçi tarafından takdir edilmiştir. Memlfik çağını deha çapında eserleri ile belgelendiren biyografi uzmanı Türk bilgin Aybekoğlu Salahaddin Safedı (ö:
764/1363) ondan uzun uzadıya bahseder. Nfireddın Zengı, Selçuklu geleneğine uygun bir siyasetle Suriye ve çevresini yönetti. Babası Kasımuddevle Aksunkur'dur.
Melik-i Adil diye lakaplandırılan Nfireddın 1174'te vefat etti. Bkz.: Salahaddin Hamb. Aybek Safedı, Tuhfetu Zevi'I-Elbdb, Beyrut, 1999, s. 378-384.
19 Buradaki bostan hikayesi İbrahim b. Edhem adlı sufiyle ilgili olmalı. Burada ne
Nfireddın ne de Ebfi YusufYa'kfib söi konusudur. İbrahim b. Edhem için bkz.: Ebfi
Nuaym, Hilyetü'I-Evliyô, C. 7, s. 367; Hilye'nin muhtasar çevirisi: Sahabeden Günümüze, s. 6, s. 174-204.
20 El-lksır: Filozof taşı olarak da bilinir. Müslüman bilim tarihçilerine göre simyacılar,
bu taşla rahls (=basit ve değersiz) şeylerin değerli madeniere çevrileceğine inanırlar
dı. Sözlükte iksir, karışım, kimya anlamına gelir. İrfanı anlamı ise; en yüce makama
erişmede ar~ç olan iIimdir. Çünkü iksirin gayesi altına ulaşmaktır. İnsanın iksire sahip olması da "Hakk'ın varlıklardaki cephesini" yahut "Her varlığa özgü ilahı yönü"
bilmesi demt:ktir: Altın nasıl madenierin en üstününü temsil ederse bu bilgiye sahip
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oluş

21

22

23

24

25

da insanın en yetkin hille gelişini temsil eder. Şöyleder Muhyiddın İbn Arabı:
"Tüm iksirler sonunda funu kanıt/ar: Var/ıkta hiç durmayan bir değifme var." İksir, felsefeden ödünç alınan bir tabirdir burada. Birinci anlamıyla yani simya anlamıyla ilgili
olarak iksir için bkz.: Paul Kraus, Epitre de Beroni (Birunl'nin tanıtımıyla İbn Zekeriyya Razl'nin kitapları) Contenant Le Repertoire des Ouvrysed Muhammed ıbn Zakariya
ar-Razi, Paris, 1936. Simya ile ilgili olanlar 151'den 172'ye kadardır. İkinci anlamıy
la yani irfanı iksir için Bkz.: İbn Arabı, e/-Futilhiitü'/-Mekkiyye, Dar-ı Sadır, Lübnan, C.
2, s. 270-273.
Bfmaristan-ı Nuri: NGreddın Mahmud Zengı, 549/1154 yılında Dımaşk'ta çok büyük bir hastane yaptırdı. Burası, yüzyıllar boyunca halka hizmet verdi, İslam tıbbının
gelişmesine yardım etti. Melik Zahir Baybars (1277), Melik Nilsır Muhammed
(1279), Yavuz Sultan Selim (1520) gibi hükümdarlar bu yapının çevresine ek binalar
inşa ederek kurumun büyümesini sağladılar. Bu bina, gerek ağaç kapısındaki süslemeler gerekse bir bütün olarak mimarı yapısıyla eşsiz bir sanat abidesidir. Suriye Hükümeti tarafından 1978 yılında sağlık müzesi olarak hizmete sokulmuştur. NGreddın
bu muhteşem binayı eski Urfa Kontu 2. loseelin de Courtenay'dan kurtuluş akçesi
olarak aldığı paralarla yaptırmıştır. İbn Battilta'nın finans kaynağıyla ilgili sözleri
halktan duyulma güzel hikayelerden ibarettir. Ali Kayyım, Muthafu't-Tıbbı ve'/-U/ilm,
Dımaşk 1984, s. 6-29; İbn Cübeyr, er-Rıh/e, Beyrut, 1964, s. 255; Ebu'l-Fida, eI-Muhtasar fi Ahbliri'/-Beşer, C. 3, s. 23. Bu konuda Türkçe bir kitap: Doç. Bahaaddın Kök,
Nuroddin Mahmild Zengi ve lslôm Kurom/arı Tarihindeki Yeri, İstanbul, 1992, s. 208.
Tripoli ya da Trablusşam; 1289'da Melik Mansilr KalavGn tarafından Haçlıların
elinden alındı. İbn Battilta'nın söylediği gibi Melik Zahir Baybars almamıştır burayı.
Melik MansGr Kalilviln 24 Şubat 1289'da Trablus'u kuşatma emrini verdi; şehir Nisan sonlarında düştü. Eski şehrin yıkılmasından sonra Kalaviln, Haçlı donanması tehdidinden emin olmak için biraz daha içeride yeni bir şehir kurdu. Herhalde Baybars
Haçlılarla fazla uğraş tı ğı için seyyahımızın aklına yatan isim olmuştur. Bkz.: Makrı
zı, Su/ilk, C. 1, s. 746. Tripoli (=Trablusşam) şu anda bir Lübnan şehridir.
Taylim olarak geçen melikülümera aslında Taynal'dır. Zehebı 726/1326 yılında
Trablus'a Taynal Haeib'in tayin edildiğini söylüyor. Uzun adı Seyfeddın Taynal Eş
refı Hilcib'dir. Bkz.: eI-Iber, (zeJ'/) C. 4, s. 75; İbn Şakir Kütübı, eI-Vllfi bi'I-Vefeyllt, C.
1, s. 251 *MelikülumeraJ.ık bir tür eyalet reisliğine benzer. MemlGkler bu makama
nilibu's-saltana da demişlerdir. Bkz.: Kalkaşandı, Subhu'lcA'şll, C. 5, s. 455; Mufaddalİbn Ebi'l-Fedail, en-Nehcu's-Sedid, s. 472.
Tabılhane denilen ve mehter bölüğüne benzeyen bir bando vardı MemlGkler Devleti'nde. Asıl tabılhilne, kös, çeşitli ebatta davullar, zurna, nefır, zil ve kamış düdüklerden oluşuyordu.
Nevbet: Küçük kalkana benzeyen kösat (=kösler), ziller, diğer davul vs. her geee iki
defa Kalatü'l-Cebel'de yani Kahire'deki yönetim merkezinde çalınırdı. Buna "nevbet" denilirdi. Daha sonra asıl Tabııhane'nin biraz daha küçültülmüşleri, melikülümera makamında bulunanlar ve diğer nufuzlu emirler için çalmaya başladı. Bkz.: Kalka şan dı, Subhu'I-A'şll, C. 4. s. 8-9; Osmanlılar da "mehter" deyimini MemlGklerin
Mihtar-ı Tabııhane (=Bando Şefi) tabirinden almışlardır. Bkz.: ısmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devlet Tefkilatına Medhal, s. 316.
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Sır Ki'ltipliği: Memlfik Devleti'nin ilk zamalarında sır katipliği yoktu. Bu makam
Melik Kalavfin zamanınında ihdas edilmiştir. Sır kiltibi, atamalarla ilgili beratları yazır, hükümdara gelen mektupları okur, verilecek cevapları hazırlar, nişan koyar, devletle ilgili tüm meseleferde ona danışılırdı. Halk ona Kiltim-i Sirr (=sır yutan, gizleyen) derdi. Bkz.: Kalkaşandı, Subhu'I-A'Jd, C. 1, s. 104.
27 Beytülmal Vek"illigi:-Devletin hazinesi tarafından alınan-satılan araziye ve bununla
ilgili para işlerine bakan görevliye "Beytülmal vekili", bu göreve de beytülmal vekaleti denilirdi. Devletin yönetim merkezi olan Kahire'de olduğu gibi her nilib-i saltanalıkta (=eyalet) birer beytülmal vekilleti bulunurdu. Bkz.: İsmail Hakkı Uzunçarşı
lı, Osmanlı Devlet Teşkilatına MedhaL, s. 387-400.
28 Ki'ldi'l-kudat: başlıakimlik demektir.
29 Esendemür Güreı: 710/1310 yılında Trablus naibi oldu. Daha sonra da Halep naipliğine getirildi. Gürcü asıllıydı. Daha önceleri Dımaşk'ta görev yapmıştır. Son derece cesur, gözükara, acımasız, kurnaz, ihtiraslı ve korkunç biriydi ama ilim adamlarını
severdi. 711/1311'de Kerek zindanında öldü. Bkz.: Zehebı, eI-Iber, C. 4, s. 30.
30 Ak(k)uş Atrıs: 719/1319 yılında Ayzab'a gönderilen orduya kumandanlık etti. Bkz.:
İbn Hacer, ed-Durer, Beyrut, 1997, C. 1, s. 233.
31 Kebek ya da Kabak: 14. yüzyıl çağatay hanlarındandır. 1318'den 1326'ya kadar Çağatay ulusunu yönetti. Bkz.: Doğuştan Günümüze lsldm Tarihi, Çağ Yay. İstanbul, C.
9, s. 303; V. V. Barthold, Moğollstilasına kadar Türkistan, Haz: H. D. Yıldız, s. 146.
Kebek'in Karşı (=Saray, Nahşeb) şehrini payitaht edinmesi ve siyası mücadelesi ile
ilgili ayrıntılar için bkz.: V. V. Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler,
s.276-279.
32 Hısnu'l-Ekri'ld (=Kürt Kalesi): 1030 civarında inşa edildi. Zengller döneminde
meydana gelen Haçlı saldırılarından ötürü adı sıkça geçer bu tarihlerde. Burası Trablus Kontluğu tarafından karargah olarak kullanılmıştı ve Melik Eşref tarafından
1219-1220 yıllarında etrafı harap edilmişti. Sultan Baybars'ın 1271 'deki hücumuyla
kesin olarak Haçlılardan geri alındı. Bkz.: Ebu'l-Fida, el-Muhtasarfo Ahbdri'I-Beşer, h.
669 olayları; İbn Şakir el-Kütübı, Fevdtü'I-Vefeydt, İhsan Abbas'ın neşri, C. 1, s. 242,
244 ve 405. Bu kale batı dillerinde Krak des Chevaliers diye bilinir. Onların demelerine bakılırsa 129 yıl boyunca Fransa, İngiltere, İtalya gibi uzak ülkelerden gelmiş
şövalyelerin yatağı, barınağı ve şifa yurdu olmuştur şu gurbet illerde. Batılılar burayı
romantik bir aşkla sever ve ziyaret ederler, Suriye'nin Humus şehrine yarım saatlik
bir mesafededir. Meraklılara not; eski ismi Hısnu'l-Ekrad idi şimdi Kal'atu'l-Hısn diye bilinir. Bkz.: Encyc/opedia of World Traveı, C. 2, s. 1065.
33 Humus ya da Hıms: Eski adı Emesa'dır. Ortaçağ'da Suriye'deki ticari yolların
merkez noktalarından biriydi. Güzelliği ve bahçeleriyle tüm gezgin ve coğrafyacıla
rın dikkatini çekmiştir. Suriye'de Dımaşk'tan arabayla 3 saat uzaklıktadır. Suriye
Selçukluları tarihi açısından önemli bir şehirdir. Batılılar açısından ise Roma imparatoru Severus'un eşi lulya Domna'nın doğum yeri olmak münasebetiyle mühimdir. 2.
Ramses ile Hititler arasındaki meşhur Kadeş anlaşmasının da bu şehrin yakınlarında
akdedildiğini söleyelim. Bkz.: Yakfit Hamevı; Mu'cemu'I-Bulddn, madde nr.: 3914;
İdrisı, Geograph., çev. Janbert, C. 1, s. 358-359; W. Heyd, Yakın Doğu Ticret Tarihi,
çev. E. Z. Karaı; Sf 184 ve 416; Encyc/opedia of World Travel, C. 2, s. 1065.
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34 Halid b. Velfd: İslamın doğuş yıllarının ünlü kumandanlarındandır. Bizans'a karşı
yapılan saldırılarda önemli roller üstlendi. Strateji dehası olduğu kabul edilir. Mı1te
Gazası'na katıldı ama daha sonra 60 yaşlarında 21/641'de yatağında vefat etti. Yaşla
nıp yatakta ölmeye gönlü pek razı gelmediği için şöyle dediği söylenir: "Bedenimde savaş yarası almamış bir kanş yer yokl Ya bir ok, ya bir kılıç yahut mızrakl Ama bakın şim
di develer gibi öliiyoroml" Bkz.: Zehebı, Siyer-i A'liimi'n-Niibelti, C. 1, s. 366; İbnü'l
Cevzı, St/atu's-Sa/ve, C. 1, s. 330; İbn İshak, Kittibii'I-Miibtedti (Siret-i ıbn ıshak) ed-

kritik: Hamidullah, 1981, s. 243. ve 504.

ONBİRİNCİ

BÖLÜM

HAMA VE ÇEVRESI
Humus'tan Hama'ya vardım. Şam bölgesinin [=Suriye] en
bakımh ve merkezı şehirlerinden biridir burası. Güzelliği ile ün
salmıştır. ı Her yanı bahçe ... Sudolaplan epey büyük, gökteki felekler gibi. Ası denilen büyük nehir buradan geçer. 2 Mansuriye
adı verilen bir dış mahallesi vardır. Şehrin girişinde bulunan bu
mahalle esas şehirden de büyüktür. Burada işlek çarşılar ve
muntazam hamamlar var.
Hama'da meyve boldur. Badem kayısısı da yörenin ürünlerindendir. Bu kayısının çekirdeği kırılınca içinden lezzetli badem çıkar.
İbn Cüzeyy der ki:
Büyük sahabı Ammar b. Yasir'in soyundan gelen Gırnatah
gezgin şair Nureddın Ebu'l-Hasan Ali b. Musa b. Saıd Ansı3 bu
şehir hakkında şu dizeleri söylemiştir:

"Hak Teala himaye etsin Hama'nın çevresini,
Durdum, baktım ve dinfedim kalbim neşeyle doldu.
Öyle güzel şarkılar söyler güvercinler,
Öğle hoş eğilir ki ağaçlar,
ışıldayan binalarını anlatmak ne zor.
Bana kızıyor!ar günaha girdim diye,
Şarap içip oynadım, postumu serdim diye,
Ası bir nehir burdayken nasıl dururum
Onun gibi isyan etmeden kendimi nasıl bulurum.?
Ve nefsimi nası/!korurum,
Onun gibi saf içkiden yudumlarken.?
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Çağlarım ;u dolaplar gibi, yanlarından akarım,
Co;ar, sarho; olur oyunda baskın çıkarım!
Bak nasıl inlemekte, nasıl ağlamaktadır,
Göz ucuyla bakıp merhamet avlamaktadır. "

Bir şair de oranın sudolapları
zeleri söylemiş:

hakkında

tevriye yoluyla şu di-

"Nice dilber var ki ince/di ba;ına beM alarak beni,
Uzak evferden gözledi, durdu gölgemi,
Bana acıyarak ağladı ve anlattı derdini ...
Sana yetmiyor mu kanıt olarak,
Asi üzerine ağlayan tahtalarP"
İlk dizede dilber anlamına gelen "naııre" sudolabı anlamı
na da gelir.
Yakın dönem şairlerinden biri de yine tevriyeli dizeler okumuştur:

"Hama'da konaklayan efendiler size andolsun,
Günahtan hep sakındım, korudumiçtenliğimi,
Gözlerim sizden sonra ne zaman ansa sizi
Gö·zya;ına boyun eğer Ası gibi"
[İbn Battııta devam ediyor:]
Daha sonra Maarra'ya geldim. 4 Meşhur Ebu'l-Ala Maarris
ve diğer birçok şair buradan yetişmiştir.
İbn Cüzeyy der ki:
Peygamberimizin yakın arkadaşlarından Nu'man b. Beşir
Ensari -Allah ondan razı olsun- Humus'ta emirlik yaparken bir
oğlunu kaybetti. Onu Maarra'ya gömdüler. Bu yüzden Maarratü'n-Nu'man adıyla da bilinir burası. Daha önceleri Zatü'l-Kusıır [=Saraylar şehri] diye bilinirmiş. Şehre bakan bir dağın ismi
Nu'man olduğu için Maarratü'n-Nu'man diye adlandırıldığı da
söylenir.
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[İbn Battuta devam ediyor:]
Maarra büyücek, güzelce bir şehirdir. Ağaçlarının çoğu incir
ve fındıktır. Meyv~leri Mısır'a v(( Şam'a ihraç edilir. Şehir dışında
bir fersah mesafede müminlerin emiri Ömer b. Abdülazız Hazretleri 'nin kabri rii"evcilttur. Ama Peygamber dostlarından Aşerei M übeşşere'ye [=cennetle müjdelenmiş on sahabiye] ve ismi Ömer
olan herkese düşmanlık eden Rafızııerden adı bir zümrenin beldesinde bulunduğu için ne zaviyesi ne de bakıcısı var! Oysa Ömer
b. Abdülazız, Hz. Ali'yi ululamış, ona saygıda kusur etmemişti!6
Sonra Sermın şehrine yöneldim. 7 Her yanı bahçe buranın
ve ağaçlarının çoğu zeytin. Burada zeytinden kalıp kalıp sabun
imal edilir; Mısır'a, Şam'a gönderilir. Sadece el yıkamak için
üretilmiş kokulu, kırmızı ve sarı sabunlar vardır. Şehrin ismiyle
anılan şahane, pamuklu kumaşlar dokunur. Buranın ahalisi de
sövmekten geri durmaz, Cennet'le müjdelenmiş on sahabiye;
hatta on lafzını asla ağza almayıp, kumaş ve diğer mallarını çarşıda satarken on kelimesini kullanmak gerekirse "dokuz ve bir"
derler! Bir günoradan geçen bir Türk [=Memlukıu], yerel satı
cının "dokuz ve bir" diye bağırdığını işitince dayanamamış, adamın başına topuzu indirip "topuz ile on de hele!" demiştir. Sermın'de bulunan büyük camii n dokuz kubbesi vardır. Aşağılık
mezheplerine uyarak kubbeleri dahi on yapmamışlar!

Notlar
Hama: o dönemde Memlilk sultanı Nasır'ın verdiği yetkiyle Hama ve çevresini yöneten Eyyilbi kökenli tarihçi Ebu'l-Fida ~öyle diyor: "Harna, İsrailoğullarının kitaplarında adı geçen çok eski bir ~ehirdir. Şam (=Suriye) ~ehirlerinin en temizi ve görkemlisi olan Hama'nın büyük bir kısmı-doğu ve batı cihetleri itibarıyla- Asi nehri tarafından ku~atılml~tır. Gayet sağlam ve yüksek bir kalesi vardır. Şehrin iç kısmında
değirmenler ve sudolapları bulunur." Bkz.: Takvfmu'I-Buldlin, s. 263.
2 Ası nehri: Ebu'l- Fida ~öyle diyor: "Oront ve Hama nehri diye adlandırılan bu nehre
"Ters Nehir" dendiği de olmu~tur; zira güneyden kuzeye doğru akmaktadır. Ona 'asi'
denmekte, zira diğer nehirler gibi araziyi rahatça sulayabilir bir konumda değildir; bu
yüzden onu sudolaplarıyla çekip toprağa sunmak gerekmektedir." Bkz.: Age., s. 49.
3 Şair Nureddın Ebu'l-Hasan Ali b. Musa Ansı: İbn Said Mağribi diye de tanınan
bu Endülüslü ~air, Gımata yakınlarında doğdu. Hayatı boyunca yaptığı yolculuklar
esnasında Mısır'a, Irak'a, Suriye'ye uğradı ve 68S/1286'da Tunus'ta vefat eti. Bkz.:
Makkari, Nefhu't-Tib, C. 2, s. 262.
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4 Maarratü'n-Nu'man: Ibn Cüzeyy'e aykırı bir görüş serdeden Yakilt, bu şehrin isim
babası olarak Nu'man b. Adiyy b. Gatafan'ı gösteriyor. Maarra, tarihi antik çağa uzanan çok eski bir şehirdir. Bkz.: Mu'cemu'I-Buldiin, madde m.: 11388. Diğer Maarralar
ile arasındaki fark için bkz.: Ebu'I-Fida, Takvfmu'I-Buldiin, s. 265.
5 Ebu'l-Ala Maarrl: 363/973'te Maarra'da doğdu, dört yaşında gözlerini kaybetti; içindeki arayışa cevap bulmak için belde belde gezdi, tartışmalara katıldı; Bağdat'a yöneldi
ama oranın edebı çevrelerinde umduğu ilgiyi bulamadı. Soma yine Maarra'ya döndü ve
449/1058 yılında burada vefat etti. Ismailiye mezhebindendi; kendine özgü bir akılcılık
ile sufiIiği cem'etmişti; zaman zaman koyu materyalizmi andıran ifadeleri, zaman zaman da ruhaniyet kokan ibareleriyle garip sentezlerin adamıydı. çağının dahisi sayılan
Maarrı son derece karmaşık, çelişkilerle dolu ama bir o kadar da derin ve felsefi tarzda
şiirleriyle ün saldı. Bazıları onu Arabın özgün filozoflarından sayar. Tam anlamıyla kötümserdi ve mülhiddi. Onun gibi, varlığı sistematik bir kötümserlikle açıklayan biri az
bulunur. Kırkbeş yıl hiç et yemedi; doğurmak ve çoğalmak ona göre şerri ve fesadı artırrnaktan başka bir işe yaramazdı. Şöyle der: Hiizl), anii hu EM alel'ye - Ve mii ceneytu a/ii
ahadin!: "Işte bak, babamın günahıyım - Oysa ben hiç kimseye kıymadım!" Necip Fazıl Kısakürek'in dediği gibi "Maarri hakkında söylenmeyen şey kalmadı. Her biri de
ötekine Zıt. Kimisi ona dinsiz, zındık, kafir dedi; kimisi de dindar, abit, zahit, sufi." En
ünlü eseri olan Luziimiyyiit'ta felsefi derinliği ön plana çıkar; şehir hayatına, din adamlarına, bedene, ruha ve akla dair görüşlerini burada açıklar. Diğer bir eseri olan Risiiletii'lGufriin'a gelince; ilk bölümünde Cennet ve Cehennem'i konu alan diyalogvari bir yol
hikayesi anlatırken ikinci bölümde çağının edebi akımlarını ve edebiyat tarihine ilişkin
yaygın inanç ve söylenceleri keskin bir eleştiriden geçirir. Acımasız, büyüleyici üslilbu
ve delici fikirleriyle Arap edebiyatını etkilemiş; üzerinde en çok şerh ve tenkit yazılan
dehalardan biri olmuştur. O bu kitabıyla 'şairIerin filozofu' veya 'filozofların şairi' olarak
tanınacaktır. Onun üslilbu bazen Nietzsche'ye bazen de Schopenhauer'a benzemektedir; ancak Nietzsche'den daha merhametli ve affedicidir. Bkz.: Zeki Mehasini, Ebu'lA/ii Maarri Niikıdu'I-Muctama, Kahire, 1946; Taha Huseyin, Savtu Ebi'I-A/ii. Kahire,
1944; Hanna Fııhilri, e/-Ciimifi Tiirihi'I-Edebi'I-Arabf, Beyruc, 1995, C. 1, s. 843-858; Necip Fazıl Kısakürek, Edebiyat Mahkeme/eri, Istanbul, 1997, s. 127-153.
6 Ömer b. Abdülazız: (ö: 101/720) Ana tarafından Hz. Ömer soyundan gelen; adaleti ve
insafıyla meşhur olmuş dindar ve alim Emevi halifesi. Süleyman b. Abdülmelik'ten
soma başa geçti, Hz. Ali 'ye sövülmesini yasakladı, vergi vs. işlerde ıslahat yaptı; halkın
memnuniyetini kazandı. Zekat müessesesinin düzgün işlemesi için yoğun çaba sarfetti; evveice zulüm ve musadere yoluyla malları alınan kimselere mallarını iade etti; Iskenderiye çevresinde yoğunlaşan tıbbi eğitim ve tedavi müesseselerini Antakya ve
Harran'a taşıdı; posta ve ulaşırnın hızlı ve güvenli yapılması için Iran ve Horasan bölgelerine hanlar yaptırdı. Tarihçiler onun zamanında neredeyse zekata muhtaç kimsenin
kalmadığını söylerler. Bin esir karşılığında Bizanslılardan Malatya'yı satın aldı. Iki buçuk
yıl süren hilafetiyle Hz. Ömer'i andırdığı için 'Ikinci Ömer' diye adlandırılmıştır. Bkz.:
Ya'kGbi, Tiirih, Beyrut, 1950, C. 2, s. 301-310; Mes'Gdl, Muriicu'z-Zeheb, ed-kritik: Charles PelIat, Beyrut, 1979, paragraf: 2169-2197; Taberı, Tiirihu'r-Rusul ve'I-Muliik, ed-kritik: Muhammed Ebu'I-Fadl, Mısır bas., C. 6, s. 565; Ibnü'I-Esır, eI-Kiimilji't-Tiirih, Beyrut, 1966, C. 5, s. 37; Zehebi, Siyer-i A'liimi'n-Nube/ii, Beyrut, 1993, C. 5, s. 114; Hamid
Vehbı, Meşiihfr-i ls/iim, (Osmanlıca) İstanbul, 1301, C. 2, cüz: 17, s. 513-544.
7 Sermın: Ebu'I-Fida bu şehri Halep'in batısında zeytini bol bir yer diye vasfediyor.
Bkz.: Takvimu'I-Buldiin, s. 264. Yakut da kendi zamanında Sermın halkının İsmailiye
mezhebinden olduğunu belirtmektedir. Bkz.: Mu'cemu'I-Buldiin, madde m.: 6393.

ONİKİNCİ BÖLÜM

HALEP VE ÇEVRESK
Halep'e vardım. ı Merkezı bir konumda
büyük bir şehir olan Halep hakkında EbCı Hüseyin İbn CübeyrZ
şöyle diyor:
"Halep'in şöhreti heryanı tutmuştur. Adı cihanın dilinde gezer. Hükümdarlar oraya sahip olmak arzusuyla yanarlar. Stratejik
konumu sebebiyle birçok hükümdarı, tesir alanına çekmiştir. Bu
şehir için ölüm saçan ateşler yakıldı, keskin kılıçlar kınından sıy
rıldı. Kalesi sağlam ve yüksek olduğu için görülmeye değer. Çok
iyi korunmaktadır; kolay kolay herkesin fethedeceği bir yer değil
dir. Zaten isteseler de güçleri yetmez. Etrafı yontma taştır. Dengeli bir yapıdır. Günlere, yıllara, asırlara dayandı. Gerek seçkinler
taifesinden gerekse avamdan pek çok insan ağırladı. Hani Hamdanı emirleri,3 şairleri nerede? Hepsi yok oldu, geriye kalan Halep'in binalarıdır. Hükümdarları bir bir mahvolduğu halde kendisi dimdik duran beldeye hayret! Art arda ölüyorlar ama o yaşıyor.
hala meydan okuyor ve onu elde etmek de mümkün değil! 0,
kendini vermek istediğinde kolayca elde edilir, hemen yetişilir
ona! Burası Halep, nice krallar mazi oldu ama o konumu sebebiyle nice felaketlere meydan okudu! İsmi dişildir. Kızoğlankız dilberlerin elbisesine bürünmüş ve sunmuş her yaklaşana bereketini! Şans kılıcı olan İbn Hamdan'dan sonra yeniden süslenmiş, bir
gelin gibi! Heyhat, gençliği bir gün gidecek, bir isteyeni de çık
mayacak! Zaman yavaş yavaş çökecek tüm kuvvetiyle, harap olacak dipdiri, dimdik duvarları!
Halep Kalesi'nin bir adı da Şehba'dır [=gri, soğuk gün, kıt
lık yılı]. K"ale -içinde iki su kuyusu bulunduğundan orada susuzSermın'den çıkıp
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luktan korkulmaz. Kaleyi iki sıra sur sarmaktadır. Üst tarafında
suyu gür büyük bir kuyu vardır. Surlar, birbirine yakın burçlarla
art arda uzar gider. Kuleler boyunca dizilen hayret verici odaların hepsinde kemerli pencereler bulunup dışarı açılır. Bütün kuleler kullanıma açıktır, mesklindur. Bu kalede zamanın tesiriyle
yemeği n asla değişmediği ve bozulmadığı gerçektir."
[İbn Battlita devam ediyor:]
Halep'te İbrahim Halll Peygamber'in Allah'a ibadet ettiği
bildirilen kutlu yer, herkes tarafından ziyaret edilmektedir.
Demin bahsettiğimiz kale, Şam ile Irak arasında, Fırat yakı
nında kurulu Rahbeti Malik b. Tavk Kalesi'ne benzer. Tatar azgını Kazan, Halep üzerine yürüyüp bu kaleyi bir müddet kuşat
mışsa da muvaffak olamamış, geri dönmüştür. 4
İbn Cüzeyy der ki:
Seyfüddevle'nin şairi Halidı s bu kale hakkında şu dizeleri
söylüyor:
"Yırtık ve sarptır, saldırır arzu duyanlara,
Yüksek kalesi ve zorlu yokuşuyla.
Rüzgôr bir parça bulutla onu iJrter,
Donatır yıldız gibi ışıyan gerdanlığıyla.
Geedeğin şimşek çakınca gösterir yüzünü,
Bakire [Meryem} gibi doğar bulutlar arasında.
Nice ordular perişan oldu, dağılıp gitti burada,
Nice zorbaların eğilmez başı eğildi burada. "
Aynı şair nazmın

miz

şu

en sanatkaranesi diye tanımlayabileceği
dizeleri de Halep Kalesi hakkında söylemiştir:

"Bedeni anka kuşuyla kucaklaşan kale,
ikizler burcunu aşan kale,
Bilmez yağmur nedir, bilmez nedir katre,
Hemzemin olduğu bulutlar yol verir sürülere.
GÖKler bardak olsa boşalsa üstüne,
Halk sanııçtan çeker su, kuleler kalır kuru!
En parlak yıldız olurdu şu şahin yuvası,
Bir Kehkeşan'a karışıp aksa boşluğa doğru.
Burçları
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Kem gö'zle bakanları tuzağına düşürdü,
Nice hileyle galip geldi binbir azgınal"
Cemaleddın

dizeleri vardı;

Ali b. Ebi'l-Mansur'un da bu kale

hakkında şu

-<

"Bu kale öyle muhteşem öyle yüksek ki,
Gökte gezen ve dö'nen denizi durdurur,
Ahalisi su başına gider gibi Samanyolu'na çıkar,
Atları mera diye yıldızlarda otlanır,
Korkar çarkifetek ondan, korkar yaklaşamaz,
Belli yağdıramaz, ağzını açamazl"
[İbn Battuta devam ediyor:]
Bazıları da Halep'te İbrahim Peygamber'in süt [=el-haleb]
sağdığını söyler. Çünkü Allah dostu İbrahim bu şehirde otururmuş, geniş

sürülere

sahipmiş

ve

onların

sütünü fakirlere

dağıtır

mış. Fakirler sürekli toplanıp "İbrahim'in sütü" diye seslenince
şehrin

ismi "Halep" kalmış.
Bu şehir hakikaten görülmeye değerdir. Konumu itibariyle
benzersiz bir üstünlüğü vardır. Sokakları geniş ve düzenlidir.
Çarşıları ahşap çatı ile örtülü bulunduğu için sokaktan geçenler
ve dükkan sahipleri rahat ederler. Mescidin kenarında bulunan
kaysariye [=büyük pazar] çok hoş ve geniştir. Oranın yollarının
her biri mescidin bir kapısına çıkar. Camiin ortasında havuz, etrafında taş döşeli bir avlu vardır. Fildişi ve abanozla süslenmiş
minberi pek sanatkaranedir. Bu mescide yaraşır güzellikte
Hamdanoğullarına ait bir medrese vardır yanı başında. Bunun
dışında şehirde üç medr,ese ve bir de hastane mevcuttur.
Şehrin dışı alabildiğine geniş bir ova. Büyük tarlalar ile arka
. arkaya dizilmiş üzüm bağları dikkat çekiyor. Nehrin kenarında
bahçeler birbirini takip ediyor. Bu nehir Hama:dan geçen Ası
suyudur. 6 Uzaktan bakan, suyun aşağıdan yukarıya aktığını zannettiği için bu ismi aldığı söylenir.
Halep'in dışı da pek güzeldir. İnsanın kalbine ferahlık verir. Hakii}aten burası hilafete layık [=hükümdarlık merkezi olmaya elv~rişiir bir şehirdir.
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İbn Cüzeyy der ki:
Şairler Halep'in güzelliklerini anlata anlata bitiremediler.
Bir içini, bir dışını anlattılar. Meşhur şair Ebfi Ubilde Buhturi
de 7 şöyle diyor:

"Ey şimşek, Kuvayk'tan ve Halep'in perçemlerinden gösteryüzünü,
Betyas sarayının üstünden!
Mersin ağacının meyve/eri devşirildiğinde,
Sizi özleyip hasretle yandığtm zaman,
Giderir gamımı Halep, yanaşır ruhuma. "
Aydınlat çehreleri

Şair

Ebfibekir Sanayberi des

şöyle

der:

"Bulutların prensesi

Halep'i sulasın,
sevinç artar, hüzün azalır burada.
Nice/eri hayatın tadını burada aldı,
Oysa gün bu şehirde hep neşeyle geçmez.
Çiçekler gözlerini açıp u/ka baktığında,
Ipek elbiseleriyle ovaya aktığında.
Gölüsleri yanar altın altın,

Nasıl da

Işıldar gümüş kolları kızıla yangın!"
Meşhur şair

Ebu'l-Alil Maarri de 9

şu

dizeleri söylüyor:

"Halep, ah Halep sana gelen cennete gelir.
Senden ayrılan düşer cehenneme,
Senin tozun toprağın mücevher eder,
Sana sahip çıkan asil/erin gözünde.
Halep halkı derya bilir şu Kuvayk ırmağını,
Oranın çaktıtaşına değişmez Sebtr dağını. "
Ebu'l-Fityiln b. Habbfis 10 ise

şu

beyideri söylüyor:

"Dostlar, hastalığımı kaldıramazsanız,
beni Halep'in meltemlerine,
Bende aşk arzusu depreşirken,
Halep'te saba rüzgarı hüküm sürmede."
Bırakın
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Şair

Ebu'l-Feth

Kuşacim ll şöyle

diyor:

"Hiçbir şehir tattırmaz tüm zevkleri halkma,
Sunamaz saad/t~ Halep'in sunduğu kadar,
Her şeyi burursun orada canın çektiğinde!
Bir ziyaret et, haydi koş, durma eriş,
Müjde/er olsun Halep'in misafir/erine!"
Gırnatalı

Ebu'l-Hasan Ali b. Musa b. Said Ansi 12

şöyle

diyor:

"Ah kervanabaşı kafileye ne çok istirahat verdin,
Sür deve/eri Halep yoluna, sür gayrı,
H alep benim sevdalarımm yatağı,
H alep arzularımm ktblesi, hasret ocağı,
Orada Cevşen, Betyas ve Abid'den başka,
Bir de sana yağmurca hediye yağdıran var.
Orada göze gö'nle şenlik veren mera,
Orada saf şarapla dolar boşalır kadeh, tutuşur hayaL.
Oranın kuşları bir başka şarkı söyler,
Dallar bile sarılacakmış gibi birbirine meyleder,
Tepesinden bakılınca güzel Şehbô'nın,
Yıldızların ona taç olduğu görülür. "
[İbn Battuta devam ediyor:]

Halep'te Melikülümera makamında bulunan Argun Devadar,13 Melik Nasır'ın en büyük valilerindendir. Hukuk bilgisinin çokluğu ve adaleti ile meşhur ise de pek cimridir! Halep'te
dört mezhepten her biri için bir kadı bulunur. Bunlardan biri de
Kemaleddin b. Zemelkanl'dir,14 Bu adam Şafi! mezhebinin kadısıdır. Pek çok ilimden haberdardır. Melik Nasır, başkadılığa
tayin için bu adamı hükümet merkezine çağırdıysa da Mısır'a
gelirken Belbeys'te vefat ettiğinden atama gerçekleşemedi. Daha önce Halep kadılığına atandığı vakit Dımaşk ve diğer yörelerİn şairleri ona methiye düzdüler, kasideler sundular. Şam'ın şa
iri diye bilipen Şihabeddin Ebu Bekir Faruki de uzun bir kaside döktürdü. 15 Baş tarafı şöyledir:
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"Seni kaybettiği için Dımaşk eseflendi,
Senin gelmenle bayram etti Halep.
Seyahatinle Dımaşk'a elem verdin,
Halep'in tepelerinde renk renk çiçek derdin,
Avlusuna adım attığın ev ışığa boğuldu,
Şimşek gibi göge yansıdı nurul
Eyarmağanıara gömülen yolcu,
Kıyas yapılınca en cömerdin bile cimri kaldığı asilden ödül all
Işte Kemaleddfn budur, koş yanınal
Onun himaye kanadına sığın, onunla iyi geçin ki nimete erişesin,
Çünkü ihsanın kaynağı orada,
O kadılar kadısıdır, zamanın büyüklerindendir.
Onun yardımıyla fakir/er zengin olur, yetimler sevinir,
Onun atası asil, torun u asil, kendi asil.
Dalları ve kiikü onunla ö'vünür,
Yüce Rab onu Halep halkına hediye etti,
Nimeti ve fazileti dilediği yere vermek Rabb'a ö·zgü.
Zekasının keskinliği ve dilinin açıklığıylaçö'zer sorunları
Güneş gibi aydınlık, ışıktan adamdır ol
Ey hakimler hakimi öyle ulusun ki,
Başka bir mevki ve mertebe sevindiremez seni,
Şüphe yok senin ikizler burcu gibi yüksek himmetin yanında,
Gayet basit gelir nice makamlar sana,
Bütün ilimIerde üstünlüğün gün gibi açık,
Karanlığı yırtan sabah ışığısın senI
Öyle meziyetlerin var ki düşman takdir eder, tanık olunca,
Düşmanın tasdik ettiği erdemdir esas erdem. "
Bu kaside elli beyti aşar. Adı geçen kadı ödülolarak şaire bir
elbiseyle bir miktar para vermiştir. Dönemin şairleri, kasidenin
"esifet" [=eseflendi, üzüldü] sözüyle başlamasından ötürü çeşit
li eleştirilerde bulunmuşlardır.
İbn Cüzeyy der ki:
Seyyahın bahsettiği eleştiri bu kaside hakkında değildir. Şa
irimiz mukattaat türü [=başlı başına bir konu içeren birkaç dizelik] şiirlerinde kasidelerden daha başarılıdır. Doğu ülkelerinin
tümünde zamanın şiir üstadı sayılıyor. Dillerden düşmeyen ün-

ııı

lü

nutukları kağıda

döken etkileyici Hatip Ebu Yahya Abdurrahım b. Nubate'nin soyundan geliyor bu şair. 16
Tevriye sanatının yapıldığı şu dizeler, onun, müstakil olarak bir konuyu işleyen kısa şiirlerindendir:
"Hastayım

şu

dilberin mücevher göğsüne,
kalbini, nasıl mecnun ediyor,
Panıdayan yağmur tanesi dişleri gülümseyince,
Öptürtnüyor kimseye, cimrilik ediyor.
Ama güzelim ağzının kölesi oluyorı"
Nasıl çalıyor ah aşığın

[İbn Battuta devam ediyor:]

Halep kadılarından biri de Hanefi mezhebinin başkadısı
Hoca Nasıreddın İbnü'I-Adlm'dir.17 Ahlakı da güzeldir, sureti
de. Bu adam Halep şehrinin asilidir; şairin dediği gibi:
"Öyle iyi yürekli ki yardım istemek için yanına vardığında
sen ona hediye ediyormuşsun gibi sevinir/"

Aradığın şeyi

Malikılerin başkadısına

gelince ismini hatırlamıyorum. Mı
adamlardan olduğu için, !lak etmeden bu mühim
göreve atanmıştır. Hanbeli başkadısının ismini de hatırlamıyorum.
Lakin Dımaşk [yakınında] Salihiyye kasabasından yetişme olduğunu biliyorum. Halep'te Nakıbü'l-Eşraflık yapan adamın ismi
Bedreddın b. Zehre'dir.1 s Bilgin Şerefüddın b. Acemı de Halep
hukukçularından olup, akrabaları beldenin ileri gelenlerindendir.
sır'ın güvendiği

Notlar
1 Halep: İbn Bartuta'nın çağdaşı olan Tarihçi Ebu'I-Fida, o dönem Halep'ini şöyle anlatıyor: Yüksek kalesi, sıra sıra bahçeleri ve Kuvayk hehriyle ün salmış büyük ve tarihı bir şehirdir. Bkz.: Takvimu'I-Buldan, s. 267.
2 İbn Cübeyr: (ö: 614/1217) İbn Battuta'nın bazı abidevı eserleri ve şehirleri tanıtırken
faydalandığı bu Endülüslü gezginin kitabı; olayların tarihini belirleme, dinı ve kültürel
ögeleri kayda geçirme ve mekanları etraflıca tanıtma bakımından en güvenilir ve özlü
rıhle (=seyahatname) metinlerinden sayılmıştır. er-Rıhle ile'l-Meşnk diye bilinen bu .kitabında İbn Cübeyr, Gımata'dan yola koyularak Cezıre-i Tarıf, Sebte, deniz yoluyla İs
kenderiye; ~radaİı Kahire ve Güney Mısır'a, Ayzab yoluyla Cidde'ye, oradan Mekke-
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Medine'ye; nihayet Bağdat, Musul, Suriye yoluyla kendi yurduna dönmüştür. Kitap 13.
Arap dünyasının siyası, dinı, kültürel aynası durumundadır. 578/1182 yılından
başlayan bu yolculuk 581/1854 yılında biter. Bkz.: Şevkı Dayf, Rıhletü ibn Cübeyr, Kahire, 1956; Hanna Fahilr1, e1-Ctimifl Ttinhi'I-Edebi'I-Arabi, Beyrut, 1995, C. 1, s. 931-932.
3 Hamdaniler: Abbasllerin dağılmasıyla kurulan Arap emirliklerindendir. Halep ve
çevresine egemen olan Seyfüddevle Ali, Arapların Tağlib kabilesinden olup 890'da
öldürülen Emir Hamdan'a dayanır. 945 'te Mısır İhşidi'nin elinden Halep'i alan Seyfüddevle önce Bizanslılara karşı çetin mücadeleleriyle şöhret buldu. Onun 967'de
Halep'te Ölmesiyle yerine oğlu Sa'duddevle ve torunu Saıduddevle geçti; emirlik
1002 tarihine kadar devam etti. Fatımllerin etkisiyle Karmatlliği resmı ideoloji olarak benimsese bile bu sülalenin bilime ve memleketlerini korumaya verdiği önem,
Sünnı tarihçiler tarafından da övülerek kaydedilmiştir. Seyfüddevle'nin asıl ünü sarayında ağırladığı şairler, filozoflar ve bilim adamlarından kaynaklanmaktadır. Üzerine onlarca şerh ve tenkit yazılan; hala adına özel şiir günleri düzenlenen, uç ihtirasların adamı şövalye ruhlu şair Mütenebbı bu sarayda kendini buldu. Meşhur Türk filozofu, 2. Aristo olarak ünlenen Uzlukoğlu Fadbı de Hamdanllerin himayesinde kalıcı eserlerini verdi. Bkz.: Zehebı, Siyer-A '/timi'n-Nubelti, Beyrut, 1993, C. 16, s. 187;
Aybekoğlu Salahaddın Safedı, Tuhfetü Zevi'I-Elbôb, ed-kritik: İhsan bt. Saıd Hulusı,
Beyrut, 1999, s. 340-347; Ahmed b. Yusuf Karamanı, Ahbôru'd-Duvel, ed-kritik: Ahmed Hatıt, Beyrut, 1992, C. 2, s. 435-441; Carl Brockelmann, is/tim Ulusları ve Devletleri Tarihi, çev. Neşet çağatay, Ankara, 1992, s. 125-127.
4 Kazan Han: Gazan Han diye de kaydedilen bu meşhur lihanlı hükümdarı 699/1299
ve 700/1300 yıllarında Halep'e iki büyük saldırı düzenlediyse de başarılı olamamıştır.
Bkz.: Bertold Spuler, iran Moğolları, çev. Cemal Köprülü, Ankara, 1987, s. 104-118.
S Halidi': Aslında Seyfüddevle'nin sarayında iki Halidı vardı ve bunlar kardeşti; Ebu
Bekir Muhammed ve Ebu Osman Saıd Halid!. Ebubekir 380/990 yılında vefat etmiştir. Bu iki kardeş kasidelerini beraber yazarlar ve tek bir eser olarak meydana sürerlerdi. Bkz.: İbn Hallikan, Vefeytitü'I-A 'ytin, C. 3, s. 404.
6 Halep'ten akan nehir Ası değil Kuvayk'tır. Ası hakkında gerekli malumat için
bkz.: 11/2. not.
7 Velfd b. İsa Buhtur!: (ö. 284/898) Şiiri "altın gerdanıık" diye vasfedilen büyük şa
ir. 206/821 yılında Menbec'de bedevı bir çevrede doğdu; döneminin meşhur şairi
Ebil Temmam'ın Etrafında yer aldı. Devir saraya yanaşma ve bu sayede rüşdünü ispat etme devri olduğu için Abbası halifesi Mütevekkil'in yanına vardı, Türk asıllı sanatkar vezir İbn Hakan Feth'in himayesini gördü; ancak Mütevekkil ve veziri ölünce Buhturl'nin talihi tersine döndü ve yine doğduğu yere geldi; Menbec'de vefat eti.
Kittibu'I-Hamtise adlı bir eseri ve kalınca bir Divan'ı vardır. Şiiri övgü, mersiye ve tabiı tasvir tarzlarında zirve sayılır. Beyitlerine olağanüstü bir müzikalite hakimdir. Bedevı hayatının sadeliği, şehrin ve sarayların şaşaası, şiirlerinin ana temalarıdır. Bahar
mevsimi, yağmur, çiçekler, kurtlar, aslanlar ve atlar onda hiç eksik olmaz. Buhturı
tek kelimeyle şarkıların şairidir; köyü bilen, şehri tadan, ikisini mezceden zevkli bir
adam. Bkz.: Muhammed Sabrı, EbU Ubtide Buhtun, Kahire, 1946; Abdusselam Rustem, Tayfu'I-Velid, Kahire, 1948; Corci Ken'an, Buhtun, Hama, 1948; Hanna Fahilrı,
eI-Ctimiji't-Tanhi'I-Edebi'I-Arabi, C. 1, s. 741-856.
yüzyıl
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8 Ebubekir Ahmed Sanavberi: (ö: 334/946) Antakyalı şair. Hamdanıler devrinin
pastoral tasvir konusunda önde gelen şairlerindendir. Bahçelerin ve çiçeklerin şairi
dir. Söylediği şiirler son tarafından derlenmiştir. Halep, Antakya ve Dımaşk arasın
da yaptığı yolculuklar-_Qnda karşı konulmaz bir tabiat tutkusu oluşturmuş; hareket,
heyecan ve rengin şiirini böyle doğurmuştur. Eseri Rovdıyyôt adıyla bilinir. Bkz.:
Hanna FahOrl, AğC., C:"-I, s. 765-767.
9 Ebu'l-Ala Maarri hakkında bkz.: 11/5. not.
LO Ebu'l-Fityan b. Hayyus: (ö. 473/1081) Emir İbn HayyOs olarak da tanınan Dı
maşklı şairin babası bölgedeki Arap emirlerindendi. İbnü'l-Adım onun Mirdasllerden Sabık b. Mahmud için bir methiye yazdığından bahsediyor. Bkz.: İbnü'l-Adım,
Buğyetü't-Ta/eb fo Tôrihi Ha/ep, ed-kritik: Ali Sevim, T. T. Kurumu, Ankara, 1976,
s. 45. Tazı de bu şairin iki cildik divanının Ham Murdum tarafından neşredildiğini
bildiriyor. Bkz.: Tazı, Rthle, C. 1, s. 279.
II Ebu'l-Feth Kuşacim: (ö. 360/970) İranlı yahut Hint asıllıdır. Filistin'e yerleşmeden
önce yakın dedelerinin Irak'tan geldiği söylenmektedir. Kudüs, Dımaşk, Halep,
Bağdat ve Mısır arasında gezdi; Hamdanılerin sevgisini kazandı, aşçılığa, şarkı söyleme sanatına ve nedimliğe dair kitaplar yazdı. Şiirinde gerçekçi ve tasvircidir. Bkz.:
Kuşiicim, Dtvôn-t Şi'r, Beyrut, 1895; Hanna FahOrl, Age., C. 1, s. 857.
12 Ebu'l-Hasan Ali b. Musa Garnatf Ansı için bkz.: 11/3. not.
13 Argun Devadar için bkz.: 6/26. not.
14 Kemaleddln Muhammed İbnü'z-Zemelkanı: Döneminin Şafii fıkhı üstadanndandı. Dımaşk'ta doğan, kendini burada yetiştiren Kemaleddın epey bir süre müftülük etmiş, Halep'te beytülmal vekili olmuş, nihayet Mısır başkadılığına kadar yükselmiş ancak 72711327 yılında Kahire'ye giderken yolda vefat etmiştir. İbn Hacer ona neredeyse tam iki sayfa ayırmıştır. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Beyrut, 1997 bas., C. 4, s. 47-48.
15 İbn Nubate Şihabeddln Ebubekir İbnü'l-Muhaddis Farukı: (ö. 768/1386) Aslında
Cemaleddin diye tanınan bu şair Meyyiifarikin (=Silvan) şehrinde dünyaya gelmiş, Mı
sır'da yetişmiş, sonradan Suriye'ye göçmüş ve dönemin şairlerinin emiri sayılmıştır.
Zehebi, İbn Rafi', İbn Kesir gibi alimlerin sitayişle bahsettiği ŞiMbeddin, şiire dair eiKatru'n-Nubôtive SiJku'd-Dakik adlı eserlerini dostlanna arzetmiş, ahir ömründe Melik
Nasır Hasan tarafından Mısır'a davet edilmiş ise de epey yaşlandığı için kendisinden
fazla istifade edilememiştir. Şiirinde tevriye sanatına çok rastlandığı için "Tevriye Şa
iri" diye ünlenmiştir. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Beyrut, 1997 bas., C. 4, s. 135-136.
16 Hatip Abdurrahım İbn Nubate: (ö. 376/984) Etkileyici hitabetiyle dikkat çeken
alim bir zat imiş, hatipler hatibi namıyla anılırmış. Bkz.: Zehebi, Siyeri A '/ômi'n-NubeM, Beyrut, 1993, C. 16, s. 321.
17 Ebü Abdullah Muhammed b. Kemaluddın İbnü'l-Adi'm: (ö. 752/1351) Ailece
alim ve fazıllar zümresindendirler. Babası ve oğlu da aynı makamı liyakatle korumuş
tur. Herhalde Halepli meşhur tarihçi İbnü'l-Adim'in soyundan gelmektedirler. Bkz.:
Tazı, Rthle, C. 1, s. 283.
18 Bedreddın Hasan b. Muhammed b. Zehre: (ö. 732/1331) Halep'te nakıbüleşraf
lık yaptı, yine bu şehrin maristanında (=büyük hastanesinde) başsorumlu olarak görevlendirildi. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, 1997, Beyrutbas., C. 2, s. 22.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HALEpıTEN lDKMAŞKıA

YOLCULUK

Halep'ten çıktım, Kınnasrin yolu üzerinde bulunan TIzin
şehrine hareket ettim. 1 Yakın zamanlarda Türkmenler tarafın
dan kurulan bu şehrin çarşıları güzel, mescitleri ise pek sanatkarca inşa edilmiştir. Kadısı Bedreddin AskaHınl'dir. Kınnasrın
çok eski ve büyük bir şehirdir. 2 Ama sonradan harap olunca geriye birkaç duvardan başka bir şey kalmamış.
Daha sonra Antakya'ya uzandım. 3 Burası çok büyük ve kadim bir şehir. Etrafındaki sağlam surlar Şam şehirlerinden hiçbirinde yok. Melik Zahir Baybars, bu şehri fethettikten sonra surlarını tamamen tahrip etmiştir. Antakya'nın ahalisi kalabalıktır.
Binaları çok güzel, her yandan su kaynıyor ve her yer yeşillik.
Şehrin dışından Asi nehri geçiyor. Şehirde Habib Necear'ın
kabri var. 4 Allah ondan razı olsun.
Yanı başındaki tekkede gelip geçen yoıCulara ve gariplere
yemek ikram edilir. Bu tekkenin üstadı Muhammed b. Ali'dir.
Yaşı yüzü aşkın ama gücü kuvveti yerinde. Bir keresinde onu ziyaret ettim. Bahçedeydi. Topladığı odun yığınını şehirde bulunan evine götürmek için sırtına yüklendi! Oğlu ise 80 yaşında,
beli bükülmüş, yerinden bile kalkamıyor. Bu ikisini gören; baba
kim, oğul kim anlayamaz. Hatta babaya oğul, oğula baba der
belki.
Antakya'dan çıkınca Buğras Kalesi'ne yöneldim. S Gayet
sağlam bir yapı; zaptedilmesi çok güç. Etrafı' bahçe ve tarlalarla
çevrili. Oradan Ermeni kafirlerin ülkesi olan Sis'e gidilir. 6 Ermeniler, Melik Nasır'ın tebaasından olup ona vergi verirler. Paraları "Bağliye" denilen halis gümüştendir.? Buğras'ta Debiliye
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üretilir. Bu kalenin emiri Sarımüddın b.
Onun iyi kalpli olan oğlunun ismi Salahaddın, kardeşinin oğlunun iSmi ise Hüsameddın'dir. Hüsameddın erdemli bir insandır ve Rusus adıyla bilinen yerde oturur. Ermeni ülkesine giden yoıoo muhafızlığını o yapıyor.
verilen

kumaşlar

Şeybanı'dir.

Ermenilerle İlgili Bir Hikaye
Bir defasında Ermeniler, Emir Hüsameddın aleyhine şika
yette bulunurlar. Aslı astarı olmayan, yalanlarla dolu sözler söylerler. Bunun üzerine Melik Nasır, Halep valisine Hüsameddın'in boğdurulmasını emreder. Bu ferman çıkınca emirin dostu büyük kumandanlardan biri olaydan haberdar olur. Derhal
Melik Nasır'a koşup:
"Sultanımız! Emir Hüsameddın kaliteli, seçkin valilerdendir. Müslümanların iyiliğine çalışan ve yolu dikkatli koruyan bir
cengaverdir. Ermeni taifesi İslam ülkesinde fesat çıkarmak niyetinde! Hüsameddın onlara engel olduğu için, Müslümanların
gücünü kırmak amacıyla adamcağızı öldürmeye çalışıyorlar!" diye durumu açıklar.
Böylece Hüsameddın'in önü açılır, ona makam elbisesi
gönderilir, memuriyetinin iadesi için ikinci bir emir çıkartılır.
Melik Nasır, Akuş adlı, fevkalade zamanlarda gönderilen ulağı
çağırtarak süratle yola çıkması için emir verir. Ulak Akuş, Mı
sır'dan Halep'e bir aylık yolu 5 günde aşar. Oraya vardığı zaman
Halep valisi, Hüsameddın'i mahkumların idam edildiği yere
göndermiş bulunmaktadır. Hak Tdla'nın yardımıyla Hüsameddın kurtulur, görevine döner.
Emir Hüsameddın'le Buğras kadısı Şerefüddın Hamevı'yi
Amk [=Amik ovası] denilen yerde gördüm. S Burası Antakya, 0zın ve Buğras şehirleri arasında geniş bir mıntıkadır. Arazisi bereketli olduğu için Türkmenler hayvanlarıyla burada konaklar.

[Kusayr, SalıyOn ve İsmailı kaleleri]
Daha sonra "kasr" kelimesinin küçültme kalıbıyla "Kusayr" ismini taşıyan beldeye gittim; burası çok güzel bir kale. 9
Emiri Ahıeddın Kürdı diye tanınan birisi. Kadısı ise Mısır halkından Şihabeôdın Ermentl'dir.
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Kusayr'dan hareketle Şuğrubukas Kalesi'ne vardım. ıo Tepenin üzerinde gayet sağlam bir kaledir. Emiri, erdemlilerden
Seyfeddin Altuntaş'tır. Kadısı ise İbn Teymiyye'nin arkadaşla
rından Cemaleddin b. Şecere'dir.
Oradan, Sahyfin şehrine yöneldim. II Burası çok güzel. Suyu
bol, ağacı çok. Sağlam bir kalesi var. Emiri, İbrahimi adıyla bilinen birisiı;lir. Kadısı Humuslu Muhyiddin'dir. Kalenin dışında
bir bostan var. Ortasındaki tekkeden, misafirler faydalanır, garipler karnını doyurur. Ermiş İsa Bedevi'nin kabrini de ziyaret
ettim; Allah onu rahmetiyle kuşatsın.
Daha sonra yolumun üzerinde Kadmus, Meyneka, Olayka,
Masyaf ve Kehf kalelerine uğradım. Bunların hepsi İsmailiye
veya Fidaviye 12 denen topluluğundur. Bu cemaatin içine kendilerinden başka kimse giremez. Şu anda Melik Nasır'ın akları gibidirler. Melik, kendisinden kaçarak Irak yahut diğer bölgelere
sığınan düşmanlarının işini bunlar aracılığıyla bitirir. [İsmail! taifesinden olan] bu adamlar maaşlı çalışırlar. Sultan, bir düşmanı
nı yok etmek için bunlardan birini gönderince parasını verici O
şahıs, hizmetini yerine getirdikten sonra sağ salim dönerse para
onun olur. Ölürse oğluna kalır. İsmaililer öldürecekleri adamları zehirli bıçaklarla vururlar. Bazen hileleri fayda vermez; Emir
Kara Sunkur gibi birisi çıkar da onları öldürür. Kara Sunkur
Irak'a kaçınca Melik Nasır, İsmaili taifesinden bir grubu onun
peşine takar. Ama Kara Sunkur ihtiyatlı davranınca ötekiler telef olur.

Kara Sunkur'un Hikayesi 13
Kara Sunkur, büyük emirlerdendi. Melik Nasır'ın kardeşi
Melik Eşrerin öldürülmesi olayına adı karı şmı ştı. 14 Nihayet Mı
sır'da iktidar yolu Melik Nasır'a açıldı. Saltanatta istikrarı sağla
yıp mevkiini güçlendirince hem kardeşinin intikamını almak,
hem de ona yapılan muamelenin kendisine de yapılmasına
meydan vermemek için katilleri ele geçirerek tek tek idam etti.
O sırada Kara Sunkur Halep'te Emirü'l-Ümera makamındaydı.
Melik Nasır bütün kumandanıarına askerlerini toplamalarını
emretti. Hatta Kara Sunkur'un yakalanması için Halep'e girecekleri zamanı da onlara bildirdi. Kumandanlar emri uygulayın-
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ca Kara Sunkur can korkusuna düşerek 800 adam}yla beraber sabahleyin kendisini yakalamak üzere olan orduya saldırdı. Ansı
zın safları yardı vedüşmanını aciz bıraktı! Melik Nasır'ın askerleri 20.000'i bulduj;u halde Kara Sunkur kendisini kurtardı. Halep'ten iki günlükmesafede bulunan Arap emiri Mühenna b.
İsa'nın yurduna yöneldi.1 s Mühenna avdaydı. Kara Sunkur
onun evine gitti. Atından inerek sarığını kendi boynuna geçirdikten sonra:
"Yardım, ey Arapların emiri!" diye seslendi. Evde Mühenna'nın hanımı ve amca kızı olan Ümmü'l-Fadl vardı.
"Seni ve senin yanındakileri himaye ederiz!" dedi kadın.
Kara Sunkur:
"Sadece çocuklarımı ve malımı kastediyorum!" dedi. Evdekiler:
"İstediklerini veririz. Bizim himayemizde ol!" cevabını verdiler. Bunun üzerine Kara Sunkur konağa girdi. Mühenna avdan
dönünce ona iyi davrandı. Hatta kendisine ait malları kullanabileceğini, istediği gibi harcama yapabileceğini söyledi. Ama Kara
Sunkur:
"Sadece Halep'te bıraktığım evlatlarımı ve mallarımı isterim, başkasını değil!" deyince, Mühenna, kardeşlerini ve amca
oğullarını eve davet etti. Onlarla bu konuyu görüştü. Bazıları
Kara Sunkur'un teklifini kabul etti. Bazıları da:
"Biz Nasır'ın ülkesindeyiz, bu hareketlerimizle ona savaş
açmıyor muyuz?" diye itirazda bulundu. Mühenna:
"Ben bu adamın istediğini yapar, sonra onunla beraber Irak
sultanına kaçarım!" dedi. Bu sırada Kara Sunkur'un çocukları
nın Mısır'a gönderildiği haberi geldi. Mühenna, Kara Sunkur'a
hitaben:
"Çocukların için yapacak hiçbir şey kalmadı, fakat malları
nı kurtarmaya gayret ederiz!" dedi.
Mühenna, sülalesinden kendisine itaat eden 70.000 Arapla,
Halep'e yöneldi. Kale kapısını yıkarak şehri fethetti. Kara Sunkur'un mallarını ve ailesinden geriye kalan fertleri kurtardı. Baş
ka bir şeY"yapmadı. Oradan Humus emiri Efram 16 ile birlikte
Irak hükümdarına gittiler. Irak hükümdarı Muhammed Hudabende ile Kara-b;ğ'da buluştular. 17 Karabağ, hükümdarın yazla-
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rını geçirdiği

bir yerdir. Sultaniye ile Tebriz şehirleri arasında
bulunur. Sultan misafirlerine ikramda bulunduğu gibi Mühenna'ya lraku'l-Arab bölgesini, Kara Sunkur'a lraku'l- Acem 18 yöresinde yer alan ve Küçük Dımaşk adıyla ünlenen Meraga beldesini verdi. Efram'a da Hemedan şehrini verdi. Emirler, Muhammed Hudabende'nin yanında bir müddet kaldılar. Efram
orada vefat etti.
Mühenna kendisine dokunulmayacağına dair verilen kesin
söz ve nice vaatlerden sonra Mısır'a döndü. Kara Sunkur olduğu
yerde kaldı. Nasır birçok defa İsmailı fedaılerini oraya gönderdi, lakin onlardan bir kısmı Kara Sunkur'un evine girdiği sırada
hemen huzurunda katledildi. Kimisi de at üzerinde ona hücum
ettiler ama emir onları alt etmeyi başarıp hepsini mahvetti.
Sözün kısası, adı geçen cesur emir yüzünden İsmailı fedaılerinin çoğu telef oldu. Kara Sunkur üzerinden zırhını asla çı
karmaz, sırık ve demirden yapılmış kulübesinden başka bir yerde uyumazdı. İlerde anlatacağım gibi Sultan Muhammed Hudabende vefat edince yerine oğlu Ebil Saıd geçti ve bu adam, kendine bağlı büyük emirlerinden Cilban'la [=Çoban] ayrılığa düş
tü. Cilban'ın oğlu Dümilrtaş,19 Melik Nasır'a kaçtı. Bu yüzden
Ebil Saıd ile Melik Nasır arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaş
maya göre Ebil Saıd, Nasır'a Kara Sunkur'un başını gönderecek,
öteki de Ebil Saıd'e Dümilrtaş'ın başını gönderecekti. Melik
Nasır, Dümilrtaş'ın kesilmiş kellesini hakikaten Ebil Saıd'e
gönderdi; öteki, Kara Sunkur'un yakalanıp huzura getirilmesini
emretti. Fakat Kara Sunkur vaziyetten haberdar olunca yüzüğünde saklı bulunan zehiri yutarak intihar etmişti. Ebil Saıd,
olayı Melik Nasır'a bildirip istenen kelleyi göndermedi.
Fedallerin kalelerinden çıkıp Cebele şehrine hareket etzo
tim. Burası da ağacı, meyvesi bol bir şehirdir. Denize yaklaşık
bir mil uzakta. Orada meşhur ermiş İbrahim b. Edhem Hazretleri'nin mezarı bulunuyor. Bu adam dünya mülküne iltifat etmemiş, ömrünü Cenab-ı Hakk'a ibadete adamıştır. İbrahim,
herkesin sandığı gibi bir hanedandan gelmiyordu. Sahip olduğu
mülk annesinin babasından yani dedesinden intikal etmişti. Babası Edhem de kendini ibadete vermiş, dünyadan kopmuş, sürekli dolaşan ulu ermişlerdendi. Z1
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Edhem'in Hikayesi
Anlatıldığına

göre Edhem bir defasında Buhara bahçelerinden birine uğrar. Q(ada akan sud~ abdest tazelerken bir elmanın
yüzdüğünü görür. Mühim değil, diyerek meyveyi alıp ısırıyor.
Daha sonra kalbine kuşku düştüğünden, bahçe sahibinden heHillik almak niyetiyle kapıyı çalar.
Kapıya çıkan cariyeye;
"Ev sahibini bana çağırl" diye seslenir. Cariye;
"Ev sahibi bir kadındır!" diye cevap verince;
"Yanına çıkmak için izin istediğimi söyle!" diye ricada bulunur. Cariye, Edhem'i bahçe sahibesinin yanına götürünce elma meselesini anlatır. Kadın:
"Bu bahçenin yarısı benim, yarısı sultanındırl" diye cevap
verir. Sultan o gün Buhara'dan on günlük mesafede Belh'de bulunmaktadır. Bahçe sahibesi yarım elma için hakkını helal ettikten sonra Edhem durmaz, Belh'e yönelir. Sultanı bulup vaziyeti anlatır. Hakkını helal etmesini ister. Sultan ise nazlanır. Edhem'e ertesi gün gelmesini emreder.
Sultanın çok güzel bir kızı vardır. Asilzadeler onunla evlenmeye can atarlar ama o kimseyi kabul etmez. Ömrünü iyilikle ve
ibadetle geçiren, dünyaya önem vermeyen biriyle evlenmek ister. Sultan, konağına döndüğünde Edhem'in hikayesini anlatır
kızına;

"Dünyada bundan daha iyisi yoktur. Ben, inceliklere bu kadar dikkat eden, hak yemekten böyle korkan birini görmedim!
Yarım elma için Buhara'dan Belh'e geldi!" diye ilave eder. Bunun üzerine kız, kalbinde Edhem'e karşı yakınlık hisseder,
onunla evlenmek murad eder.
Yüce insan Hz. Edhem ertesi gün konağa varınca sultan:
"Kızımla evlenmen şartıyla hakkımı helal ederim!" der. Bir
hayli mukavemetten sonra Edhem razı olur. Eşinin yanına girdiği vakit onu gayet süslü bulur. Zifaf odasının da her yanı ziynetlerle bezenmiştir. Odanın bir köşesine çekilip namaz kılar sabaha kadar. Yedi gece böyle sürer bu. Oysa sultan hala hakkını helal etmemiştir. Edhem sultandan hakhelalliği istemektedir.
. "Eşin ile karı koca olmadıkça hakkımı helal etmem!" diye
diretir hükÜmdar. O gece Edhem, eşiyle karı koca olur. Sonra
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boy abdesti alır, namaza kalkar. Secdedeyken çığlık atar ve ölür.
Allah rahmet eylesin ...
Sultanın kızı, Edhem'den hamile kalarak İbrahim'i dünyaya getirir. Sultan dedenin erkek çocuğu olmadığından hükümdarlık İbrahim'e geçerse de herkesin bildiği gibi o saltanatı terketmiştir.

İbrahim b. Edhem'in kab ri civarında ortasında havuz bulunan güzel bir tekke var. Yolcular burada konaklar, garipler burada doyar. Buranın hizmetkarı ermişlerden İbrahim Cumaht'dir.
Halk, Şaban ayının 15. gecesi Şam'ın diğer bölgelerinden bu
tekkeye gelip üç gün kalırlar. Şehir dışında büyük bir çarşı kurulur. Orada her şey mevcuttur. Dervişler de bu mevsimde her
taraftan gelir toplaşır. Türbeyi ziyaret eden herkes bakıcıya bir
mum verir; kilolarca mum yığılır orada. Bu kıyılarda yaşayan halkın çoğu Nusayrı mezhebindendir. zz Nusayrller, Hz. Ali'nin
ilah olduğuna inanırlar. Namaz kılmaz, oruç tutmaz ve boy abdesti almazlar. Melik Zahir'in, o köylerde mescit yapılmasını
ferman etmesi üzerine her köye birer mescit yapmışlar, lakin
pek mamıır değil... Zaten mescide asla girmedikleri gibi tamir
de etmezler. Hatta bu mabetleri çoğu defa hayvanlarına ahır olarak kullanırlar. Bir yabancı köylerine gelip mescide girerek namaz için eza n okumaya başlasa;
"Zırlama! Yulafın geliyor!" derler. Bunların sayıları da hayli çoktur.

Mehdilik İddia eden Bir Adamın HikayesiZ3
Bana anlatıldığına göre adamın biri Nusayrllerin bölgesine
gelip Mehdilik davasında bulunmuş. Halk adamın etrafında
toplanmış. Adam pek çok memleketin kendilerine verileceğini
vaadederek Suriye yöresini takipçileri arasında taksim etmiş,
hatta her birinin memleketini de belirleyerek oraya gitmesini
ferman buyurmuş. Bir de ellerine emirname olarak zeytin yaprakları vermiş.

Takipçilerden biri kendisine söylenen şehre gider. Şehrin
asıl emiri adamı huzuruna çağırınca;
"İmam Mehdi bu şehri bana verdi" cevabını alır. Bunun
üzerine emir, elinde ferman bulunup bulunmadığını sorar ada-
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ma. Zeytin yaprağını göstermesi üzerine önce döver sonra hapse atar onu.
Mehdilik daVeasında buluQan esas adam, Müslümanlarla
harp için hazırlık yapılmasını ve savaşın Cebele şehrinden baş
latılmasını e~eder;
"Kılıç yerine mersin ağacının çubuklarını tutun!" diye salık verir. Bu çubuklar kılıca dönüşecektir, onun vaadine göre.
Peşinden gelen Nusayrıler Cuma günü halk namazdayken
Cebele şehrine hücum ederek evleri basarlar. Kadınlara saldı
rırlar. Bu hadise büyük infial uyandırır. Müslümanlar mescitlerden çıkarak silahlanıp bunları öldürürler. Haber Lazkı
ye'ye ulaşınca Emir Bahadır Abdullah 24 ordusuyla yola çıkar.
Ayrıca Trablus'a güvercinle mektup gönderildiğinden yöredeki Emirü'l-Ümera [=başvali] askerini toplar, oraya gelir.
Nusayrlleri takip ederek takriben 20.000 kadarını öldürürler.
Geri kalanlar dağlara kaçmıştır. Canları bağışlandığı takdirde
adam başına bir altın vereceklerini yöre başvalisine bildirmiş
lerdir. Lakin vaziyet güvercin ile Melik Nasır'a anlatılmış olduğundan hepsinin kılıçtan geçirilmesi yolunda ferman çıkar
mıştır çoktan ...
Yöre başvalisi, onların kurtarılması için çalışır. Müslümanların arazisini bu adamların ekip biçtiğini ve kadedilirlerse ehl-i
İslamın büyük zarara uğrayacağını anlatır. Bunun üzerine Melik
Nasır, Nusayrılerin hayatını bağışlar.
[Lazkıye]

Bundan sonra deniz kenarında eski bir şehir olan Lazkı
ye'ye yöneldim. 2S Buranın, gemileri gasbeden kralın [=Kehf Suresi'nde anılan kralın] ülkesi olduğu sanılıyor. 26 Ben sadece Allah dostu Abdü'l-Muhsin İskenderl'yi ziyaret amacıyla bu şehre
geldimse de vardığımda onun Hicaz'a hareket etmiş olduğunu
öğrendim. Arkadaşlarından Şeyh Said Bicai ve Yahya Selavi ile
görüştüm. Bunlar Alaeddin b. Baha'nın mescidindedirler. Ala~
eddin, Şam'ın büyüklerinden erdemli bir insandır. Yukarıda
bahsettiğim iki şeyh için mescit yanında bir tekke yaptırmış, gelip geçenyolculara da bedava yemek çıkarmayı taahhüt etmiş
tir. Şehri~ kidİsı ünlü hukuk bilgini, erdem sahibi Celaleddin
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Abdullah Malikı'dir, aslen Mısırlıdır. Melikülümera Taylan27
ile arası iyi olduğundan şehrin kadılığına atanmıştır.
İbn Müeyyed'in Hikayesi
Lazkıye'de İbn Müeyyed diye bilinen bir hicivci vardı.
Kimse onun dilinden kurtulamazdı. Zaman zaman dinle alay
eder, küfre götüren sözler söylerdi.
Bir defasında Melikülümera Taylan nezdinde görülecek işi
olur. Ancak Taylan reddeder, adamın işini görmez. Bunun üzerine Mısır'a, hükümet merkezine gider. Orada birtakım çirkin iftiralar uydurduktan sonra Lazkıye'ye döner. Taylan, Kadı Celaleddın'e bir yazı göndererek bu adamın hukuka uygun bir şekil
de nasıl öldürüleceğini sorar. Bunun üzerine kadı, İbn Müeyyed 'i evine davet eder. Karşılıklı tartışmaya girişirler. Adam kalbindeki ilhadı [=dinden çıkma] açığa vurur. Öyle saçma sapan
şeyler söyler ki en hafifi ölümü gerektirir. Kadı tarafından arkada saklanan şahitler, sapkının sözlerini kaydederek bir zabıt tutarlar. İbn Müeyyed, kadı huzurunda suçu kesinleşince hapse
gönderilir. Durum Melikülümera'ya bildirilir. Daha sonra İbn
Müeyyed hapisten çıkarılarak evinin kapısı önünde idam edilir.
Melikülümera Taylan ise kısa bir zaman sonra Atrablus yöneticiliğinden azledilir. Yerine büyük kumandanlardan daha önce orada bulunmuş Hacı Kartaya tayin olunur. 28 Bu adamla Taylan arasında eskiden beri düşmanlık vardır. Bu yüzden Taylan'ın kabahatlerini araştırmaya başlar. İbn Müeyyed'in kardeş
leri Kartaya'ya müracaat ederek kadı Celaleddın'i şikayet ederler. Emir, kadı efendinin ve İbn Müeyyed aleyhinde tanıklık
edenlerin tümünün yakalanarak idam edilmesini emreder.
Adamlar şehir dışında mahkumların idam edildiği yere götürüıürler. Her biri başından sarığı çıkarmıştır. Bu yörenin adetine
göre emir birinin idamını emredince ilgili emniyet görevlisi
emirin meclisinden at sırtında ayrılıp öldürülmesi istenilen şah
sın yanına gider, sonra tekrar yerine döner. Bu izin işini üç defa
yapması ve üçüncüden sonra buyruğu yerine getirmesi gerekir.
Fakat bu olayda üçüncü dönüşte kumandanlar ve ileri gelenler
ayağakalkıp başlarını açarak;
"Emir! Kadı ve şahiderin katli din adına utanç vericidir!"
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deyiverir. Bu olayda emir onların "şefaatini" kabul eder [=mahkumların onlar tarafından kayırılmasına ses çıkarmaz] ağzından
af kararı döküıür..
<

[F arus Manastın, Merkab Kalesi, Akra' ve
Lübnan Dağları]
Lızkıye'nin dışında

bulunan ve Deyr-i Farus adıyla bilinen
ve Mısır'da mevcut olanların hepsinden büyüktür. Orada rahipler oturur ve Hıristiyanlar öbek öbek her yerden
gelip ziyaret eder orayı. Oradan geçen Müslümanlara da Hıristi
yanlar tarafından yemek verilir. Sundukları yiyecek, ekmek,
peynir, zeytin, sirke ve kebredir [=gebreotu:kapari]. Bu şehrin
limanı iki kule arasına gerilmiş bir zincirle kapalıdır. O zincir indirilmedikçe hiçbir gemi giremez ve çıkamaz. Bu liman Suriye 'nin en güzellimanlarındandır.
Bu şehirden çıkıp Merkab Kalesi'ne yöneldim.3 0 Gayet büyüktür. Kerek Kalesi'ne benzer. Yüksek bir dağ üzerine kurulmuştur. Kale dışında büyücek bir mahalle var. Yabancılar oraya
girebilir ama kaleye giremez. Burayı Melik Mansur Kalavun, Hı
ristiyanıardan aldı. Oğlu Melik Nasır bu kalenin içinde doğdu.
Kadısı Mısırlı Burhaneddın hukukçuların en erdemlilerindendir.
Merkab'dan hareket ettim, Akra' dağına gittim. 31 Suriye
bölgesinin en yüksek dağıdır bu. Denizden görülen ilk çıkıntı
da budur. Orası Türkmenlerin yatağıdır. Her tarafında gözeler
ve ırmaklar vardır. Oradan Lübnan dağına [=Cebel-i Lübnan]
yöneldim. 32 Burası yeryüzündeki dağların en bereketlisidir. Her
türlü meyve ve su membaları ile gayet yeşil ve gölgelik bir mekandır. Orada kendini tamamen Allah'a veren dervişler ve zahitler eksik olmaz. Zaten Cebel-i Lübnan bunlarla şöhret bulmuş
tur. İyilerden oluşan bir cemaat orada Hak Teala'ya ibadet için
inzivaya çekilmiştir, ben onları gördüm, adları pek bilinmez.
manastır,29 Şam

Cebel-i Lübnan' da Bir

Dervişin

Hikayesi

Burada görüştüğüm ermişlerden biri anlattı:
Kışın en şiddetli zamanında dervişlerden oluşan bir cemaatle bu dağdaydık. Büyük bir ateş yakarak etrafında oturduk. İçi
mizden biri; - ~
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"Şu ateşte kızartacak bir şeyolsa ne iyi olurdu!" dedi. Kendisine asla iltifat edilmeyip küçük görülen bir derviş;
"İkindi namazında İbrahim b. Edhem'in mescidindeydim.
Civarında bir yaban eşeği gördüm. Etrafı karla sarılmış olduğundan hiçbir yere kaçamayacağını zannediyorum. Giderseniz
onu tutabilir ve şu ateşte kızartabilirsiniz," dedi. Dört kişi kalkıp gittiğimizde yaban eşeğini aynen dervişin tanımladığı gibi
bulduk! Tutup arkadaşlarımıza getirdik. Kestikten sonra ateş
te etini kızarttık. Bu haberi bize veren dervişi çok aradıksa da
bir daha bulamadığımız gibi izine de rastlamadık, hayretler
içinde kaldık.

[Baalbek ve Zebedanf Şehirleri]
Cebel-i Lübnan yöresinden Baalbek şehrine hareket ettik. 33 Burası çok eski bir şehirdir. Suriye yöresinin en hoş beldelerindendir. Etrafı gayet verimli, güzel bahçelerle doludur.
Arazisi akarsularla beslenir. Art arda gelen hayır eserleri ve gözü şenlendiren bahçeleriyle Dımaşk'a benzer. Orada yetişen
kiraz başka yerdekilerle kıyaslanamaz. Buraya özgü Baalbeki
adında bir şerbet vardır ki şıraya benzer, hammaddesi de üzümdür. Halk buna özel bir toz katınca katılaşır, bulunduğu kap kı
rılıp tek parça halinde çıkarılır ürün ... Bundan helva yapılarak
içine fıstık ve badem konulur. Buna "mülebben" denildiği gibi "celd-i feres" adı da verilir. Baalbek'te süt boldur. Oradan
Dımaşk'a gönderilir. Aralarındaki mesafe hızlı yürüyüşle bir
günlük ise de kervanla giden yolcular Baalbek'ten çıkıp Zebedani34 adıyla bilinen meyvesi bol küçük şehirde geceler ve ertesi gün orman yoluyla Dımaşk'a varırlar. Baalbek'te ihramlık
ve benzeri amaçlar için kullanılmaya elverişli kumaşlar üretilir.
Bunlara da Baalbeki denilir. Tahtadan kaşıklar ve kaplar yapı
lır ki başka yerde benzerine rastlanmayacak şeylerdir. Orada tabaklara sıhaf yerine dusut ismi verilir. çoğu defa bir tabak yapıldıktan sonra onun içine sığacak çapta başka bir tabak ve
onun içine girecek büyüklükte de diğer bir tabak yapılır. Bu suretle tabakların sayısı ona kadar çıkar. Uzaktan gören tek bir tabak zanneder bunları. Yine bu şekilde birbirinin içinde olmak
üzere on kaşık yapılarak hepsi deriden bir kılıf içine sokuluro
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Bazen

adamın

biri

kaşıkları kılıfıyla

kemerine

bağlar

daşlarının yemeğine katılır. Kılıftan çıkardığında

renler tek

kaşık s~~ır

da arkauzaktan gö-

hepsini!

Notlar
T1zln Halep'in batısında 28 mil uzaktadır ve Kınnesrın yolu üzerinde değil
dir. Ebu'l-Fida bu kasabayı Halep çevresindeki kasabalar arasında saymaktadır.
Bkz.: Tazı, Rıh/e, C. I, s. 283; Ebu'l-Fida, Takvimu'/-Bu/diln, s. 233.
2 Kınnesrın: Ebu'r-Reyhan BlrOnı, buranın eskiden Benı Rebıa kabilesinin yurdu olduğunu söylemektedir. Islam fetihlerinin ilk yıllarında karargah olarak kullanılmak
taydı; zamanla güçlü bir merkeze dönüştüyse de Halep'in idarı bakımdan yıldızı parlayınca burası zayıfladı ve harap oldu. Ibn BattOta'nın çağdaşı olan Ebu'l-Fida buranın artık köye dönüştüğünü ve alt tarafından Kuvayk nehrinin geçtiğini belirtmektedir. Bkz.: Ebu'l-Fida, Takvimu'/-Bu/diln, s. 266.
3 Antakya: Antakya, 491/1098 yılında Haçlı seferleri münasebetiyle Franklar tarafın
dan denizaşırı kurulan ilk prenslik idi. 666/1268 yılında Zahir Baybars burayı fethetti. Bu darbeyle Avrupalı Hıristiyanların Ortadoğu'daki egemenlikleri son bulmuştu.
Antakya bu tarihten sonra eskisi kadar güçlü bir ticaret ve kültür merkezi olamadı.
1266'da MemlOk Türklerinin eline geçen şehir, Osmanlıların Ortadoğu sahnesine
çıkmasıyla yine Türklerin elinde kaldı ve bu Cumhuriyet'ten sonra da devam etti.
Bkz.: Steven Runciman, Haçlı Sefer/eri Tarihi, çev. Fikret Işıltan, T. T. Kurumu, Ankara, 1992, C. 3, s. 277.
4 Habfb Neccar: Müfessirler Kur'an-ı Kerim'de Yasın SOresi'nin 20-27. ayetlerinde
bahsedilen fedakar davetçinin Habıb Necear olduğunu söylemişlerdir. Bu şahıs semavı kitapları okumuş, Allah'ın birliğini kabul etmiş ve Peygamberimizi beklerneye
başlamış idi. Bkz.: Zemahşerı, e/-Keşşli/ an Hakliikı't-Tenzil, Beyrut, (tarihsiz), C. 3, s.
317; Ömer NasOhi Bilmen, Kur'an-! Kerim'in Türkçe Meil/-i AI/si ve Tefsiri, Istanbul,
1979, C. 6, s. 2929.
5 Buğras Kalesİ: Antakya'nın kuzey girişini korumak için Bizans imparatoru Nicephoros tarafından 357/968 yılında inşa edildi. Çevresinde bağı bahçesi boldur. Antakya'ya uzaklığı 12 mil tutar. Buğras Kalesi, Amk Harim (=Amik ovası) denilen büyük
düzlüğe bakar. Bkz.: Ebu'l-Fida, Takvfmu'/-Buldiln, s. 259.
6 Sıs: Kilikya Prensi Rupenid tarafından 472/1080 yılında Çukurova civarında kurulan
Ermeni Krallığı'na Islam tarihçileri Memleket-i Sıs adını vermişlerdir. Zaman zaman
mütecaviz Haçlılarla anlaşmalar yaptı ve Moğol egemenliğini tanıyarak onlara vergi
ödedi; daha sonra 24 Ağustos 1266'da Baybars'ın vurduğu darbeyle artık cizyeyi
MemlOklere ödemeye başladı ve stratejik açıdan önemsiz hale geldi. Bundan böyle
Küçük Asya siyasetinde adı geçmez oldu. Bkz.: Steven Runciman, Haçlı Sefer/eri Tarihi, C. 3, s.274.
7 Bağliye: Aslı, eski Iran para sistemine dayanan birkaç miskal ağırlığında bir sikkedir.
Bkz.: AtıyyetuIIah, el-Kilmusu"I-!slômf, Kahire, 1963, C. I, s. 334.
1

Tızın:
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8 Amk ya da Umk: Hatay civarında Amik ovası diye bildiğimiz mıntıka.
9 Kusayr: Antakya'nın güneyinde Nusayriye dağındadır. Haçlılar buraya Cursat derlerdi. Bugün Kal'atü'z-Zey diye bilinir. Bkz.: Tazf, Rıhle, C. 1, s. 285. Bu kalenin sahibi Antakya düştükten sonra Melik Zahir Baybars'ın vassali sıfatıyla yedi yıl daha
ayakta kalmıştır. Bkz.: Steven Runciman, Age., C. 3, s. 278.
10 Şuğrubukas: Aralarında bir ok atımlığı kadar mesafe bulunan Şuğr ve Bukas adlarında iki kale vardır burada. Alt taraflarından akan nehrin iki yakası da bahçelerle bezelidir. Bkz.: Ebu'l-Fida, Talrofmu'I-Buldôn, s. 261. Bu kaleler 12. yüzyılda Haçlılar
ca inşa edilmiş ancak daha sonra Sal ah addı n Eyyfibı tarafından geri alınmıştır. Bkz.:
Tazı, Rıhle, C. 1, s. 285. ,"
II Sahyun ya da Sıhyun: Ebu'I-Fida şöyle anlatıyor: Sağlam, erişilmez bir kalesi vardır; Çok sert bir kaya kütlesine oturtulmuş olan bu kalenin iç kısmında yağmur sularının biriktirildiği sarnıçlar mevcuttur. Yanı başındaki vadi de erikgillerin envaiçeşi
dinden geçilmez. Bkz.: Talrofmu'I-Buldôn, s. 256. Yahudi edebiyatındaki meşhur Siyon tepesi de burasıdır..
12 İsmailiye ve Fidaviye: İsmailiye, Şifliğin çeşitli kolları arasında kendine özgü ritüelleri tamamen sistemleşmiş, müntesipleri bugüne kadar gelebilmiş bir yoldur. Fidaviye ise bu kol içinde eylem, strateji ve ideolojisi Hasan Sabbah (ö. 518/1 124) tarafından geliştirilmiş olan bir" gruptur. Komite kurma, vurucu tim oluşturma, ayaklandırma ve benzeri faaliyetlerde ustalaşmış olan bu grubun fertleri, ses getiren büyük
eylemlerini yapmadan önce haşhaş alırlarmış; bu yüzden onlara "Haşşaşın" denilmiştir. Batı dillerinde terörist anlamına gelen "assasins" kelimesinin kökü de budur.
Enteresan olan husus; Melik Nasır'ın bu vurucu timleri profesyonelce ve tam da bugünkü güçlü devletlerin mantığıyla kendi hesabına çalıştırabilmesidir. Ansiklopedilerde İsmailiye ve Hasan Sabbah hakkında epey malfimat vardır.
13 Kara Sunkur: Çerkes asıllı, siyası ihtirasları olan cesur bir emir idi. Mansfir Kalavfin
zamanında alınmış memlfiklerden olduğu için isminin ardına "Mansfirı" sıfatı eklenerek anılır. Melik Nasır' dan kaçıp saygın bir siyası mülteci olarak lIhanlı Moğollarına sı
ğındı ve nihayet 728/1328 yılında Meriiga'da öldü. Zehebı'nin anlattığına göre tecrübeli:{Qahi bir siyasetçi ve asker idi; ancak Şam valisi olduğunda zaman zaman rüşvet almaktan ve zurmetmekten çekinmemiştir. Buna rağmen halk, şairler ve yazarlar arasın
da kahramanlığına, adaletine ve dindarlığına dair efsanevı şeyler anlatılırdı. Bileği güçlü olma, halk arasında sevilme ve saygın bir memlfik grubundan gelme gibi vasıflarıy
la Kara Sunkur, Nasır'ın rakibi durumundaydı. Üstelik evvelce Melik Eşrefi öldürenler arasındaydı; dolayısıyla yok edilmesi elzem olmuştu Nasır açısından. Yıllar süren yakın takip, defalarca suikast teşebbüsü vesair çabalara rağmen Kara Sunkur epey uzun
yaşadı. İbn Battfita'nın, Kara Sunkur'un zehirlenmesi dışında verdiği malfimat İbn Hacer tarafından da teyit edilmiştir. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Beyrut, 1997, C. 3, s. 148.
14 Melik Eşref Halll: Kalavfin evladından olan Eşref, Nasır'ın kardeşlerindendi.
689/1288 yılında başa geçti; çetin bir muhasaradan sonra Akka'yı aldı, Suriye ve
Lübnan kıyılarındaki Haçlı artığı krallık ve karargahlara korku saldı, şairler ve yazarlar tarafından övgüyle anıldı, 692'de Emir Mühenna b. İsa'yı yakaladı ve
Kal'atü'l-Cebel zindanına koydu, Çukurova Ermeni Krallığı'na (=Memleket-i Sıs)
sefer düzenledi; nihayet 692/1293 yılında Emir Baydara, Dımaşk valisi Laçin ve
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Halep valisi Kara Sunkur tarafından düzenlenen bir suikastla Eşrefin hayatına son
verildi. Otuz yaşında ölen ve üç yıl iki ay gibi kısa bir taht hayatı olan Eşref yakı
şıklı, uzun boylu cesur, askeri zekası ile dikkat çeken cömert biriydi. Yerine geçirilen Emir Baydara cinayet işine karıştığı ve daha da önemlisi; Kalavunların nefretini kazandığı için derhal öldürülmüştür. Ardından Nasır geçtiyse de tahtta fazla tutunamamış ve geri çekilmişti. Nasır'ın asıl hükümranlığı 710/1310 yılında başlar.
Kalavfın ailesi,nin tarihini yazan İbn Habib (ö. 779/1377) yukarıda verdiğimiz malfı
mat dışında Eşref için yazılan şiirlerden de bir demet kaydetmiştir kitabına. Bkz.:
İbn Habib, Tezkire!ü'n-Nebfh, ed-kritik: M. Muhammed Emin - S. Abdulfettah
Aşfır, Kahire, 1976, C. 1, s. 136-170.
15 Mühenna b. İsa Mühenna Emfrü'l-Arab: Soyca Arapların Tayy kabilesine mensup olan İbn Mühenna, bÖlgeye hakim olan Selçuklu artığı Atabeklerden beri Suriye çöllerinde hüküm sürmesine izin verilmiş bir aileden geliyordu ve Mısır Memlfık
leri tarafından kendisine ıkd bağlanmış saygın bir emir idi. Zira tıhanlı Moğollarına
karşı Mısır Hükümeti'ni tutuyordu. Ancak dostu Kara Sunkur'la yaptığı ittifak onu
sıkıntılı duruma düşürdü; tıhanlılara sığınmak zorunda kaldı ve 735/1335'te vefat etti. Zehebi onun mütevazı, haysiyerIi, cesur ve efendi bir kumandan olduğunu anlatır. Bkz.: Zehebi, Düve!ü'/-is/IJm, ed-kritik: H. İsmail Merve, Beyrut, 1999, C. 2, s.
280; İbn Kesir, e!-BidIJyeve'n-Nihliye, Beyrut, 1358 h., C. 14, s. 172; İbn Hacer, ed-Durer, Beyrut, 1997, C. 4, s. 225-225.
16 Akuş Efram Cerkesf: Mansfır Kalavun'un memlfıklerinden idi. Tekrar tahta geçen
Nasır onu Dımaşk'a vali yaptı ancak siyasi ve askeri bakımdan gücünü artıran A.kuş
bunu belli edici hareketlerde bulundu. Nasır ise onu tutmak istiyordu artık; böylece
İbn Mühennil ile birlikte Tatar sultanı Harbende'ye kaçtı ve 720/1320 yılında tıhan
lı yurdunda vefat etti. İbn Hacer onun melik olmaya layık, cesur, zeki, heybetli, zulmetmekten kaçınan, halk tarafından sevilen biri olduğunu belirtmektedir. Aybekoğ
lu Salahaddin (ö. 764/1364) Suriye valilerini anlattığı kitabında onu överken "Hiç
kimse onu kötülemedi; o tam bir koruyucuydu," der. Bkz.: Aybekoğlu Salahaddın
Halil Safedi, Tuhfe!ü Zevi'I-EIMb, ed-kritik: 1. Said Hulfısi - Zuheyr Humeydan,
Beyrut, 1999, s. 490; İbn Hacer, ed-Durer, Beyrut, 1997, C. 1, s. 232.
17 Harbende ya da Olcaytu: tıhanlı hükümdarlarındandır. 703/1304 ile 716/1316 arasında tıhanlı ülkesini yönetti. Kendisinden sonra Ebu Said başa geçti. Ayrıntılı bilgi
için bkz.: Bertold Spuler, iran Moğolları, çev. Cemal Köprülü, T. T. Kurumu, Ankara, 1987, s. 119-131.
18 Iraku'l-Acem ve Irak-ı Arab: Irak-ı Acem; İsfahan'dan Kazvin, Hemediln ve
Rey'e kadar olan ve aslında "Cibill" diye bilinen dağlık bölgeye yanlışlıkla verilen
isimdir. Yilkut Hamevi bu bölgeye yanlış isim verilmesinin sebebini izah ederken
der ki: "Herhalde Selçuklu hükümdarlarından biri asıl Irak bölgesiyle beraber doğu
da İran'da kalan mezkur dağlık bölgeye de hakim olunca ona "Irak sultanı" denildi
ve sahib olduğu bütün arazi Irak namıyla isimlendirildi. Böylece Dicle-Fırat kı yılan
na Irak-ı Arab denilirken doğudaki bölgeye Irak-ı Acem denildi." Bkz.: Hamevi,
Mu'cemu'I-BiI1dIJn, Irak maddesi, nr: 8268 ve CiMI maddesi. nr: 291 ı. Ebu'I-Fida ise
Irak-ı Acem diye adlandırılan bölgeyi Biladü'I-Cebel başlığıyla inceler. Bkz.: Takvfc
mu'I-BuldlJni·s. 408~423.
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19 Emir Dümurtaş (=Timurtaş) Çobanoğlu: Bir zamanlar Moğolların Anadolu naibi
olan ve otantik yazılışıyla Dümurraş b. Cfiban diye bilinen bu emir, Sultan Ebfi Saıd'in korumaları eşliğinde bir aylık yolculuktan sonra 728/1328'de Kahire'ye geldi;
büyük ikram ve saygıyla karşılandı sonra birden yakalandı ve aynı yılın Şevval ayının
3'ünde idam ettirildi. İbn Habıb onu cesur, cömert, etkileyici biri olarak vasfeder.
Bkz.: 24. bölüm 14. not; İbn Habıb, Tezkiretü'n-Nebfh, C. 2, s. 180; İbn Hacer, ed-Durer, Beyrut, 1997, C. 2, s. 59.
20 Ceble, Clfbele ya da Cebeletü'l-Arab: Şu anda Lazkıye ile Banyas arasında küçük
bir liman olarak bilinen bu şehir, bir zamanlar stratejik açıdan mühim bir mevki idi.
Ebu'I-Fida zamanında Banyas'tan büyük, epey köyü olan bir belde imiş. Bkz.: Tilzı,
Rth/e, C. 1, s. 290; Ebu'I-Fida, Takvfmu'/-Buldôn, s. 255.
21 İbrahim b. Edhem: bkz.: 10/19. not.
22 Nusayn1er: Muhammed b. Nusayr (ö. 270/883) tarafından kurulmuş bir ŞH fırkası
dır. Bugünkü Suriye'de siyaset ve asker onların elindedir. Hz. Ali'nin ilah sayılması,
baba-oğul-ruhulkudüs sistemine benzer şekilde Ali-Muhammed-Selman üçlemesi,
eytam sistemi vs. enteresan hususlar için bkz.: Doç. Ethem Rfihi Fığlalı, Çağımızda
ftikadf ls/lim Mezhebieri, İstanbul, 1980, s. 143-156.
23 Nusayrf Mehdisi Hadisesi: Tarihçi Zehebf de bu olayın 717/1317 yılında vuku bulduğunu kaydederek şöyle diyor; "Ulzkıye taraflarında Nusayrı taifesinden, Mehdi olduğunu iddia eden biri çıktı. Üçbine ulaşan yandaşları ona bazen 'Beklenen Mehdi',
bazen Hz. Ali, bazen de Muhammed Mustafa diyorlardı. Bütün bir ümmetin kafir olduğunu iddia eden bu adam epey bir kargaşa çıkardıktan sonra Memlfik askeri tarafın
dan perişan edildi; 120 civarında Nusayri öldürüldü. Mehdilik iddia eden bu adam cidden cilhil, sarhoş bir dağlı idi." Bkz.: Zehebı, Duvelü'/-ls/lim, C. 2, s. 255.
24 Bahadur B. Abdullah Bedri: İbn Hacer, bu kumandanın 719 yılında önce Humus
daha sonra Dımaşk valiliğine getirildiğini ama dönemin kudretli ve saygın Memlfik
kumandanlarından Tinkız'e karşı edepsizlik ettiği için hapsedildiğini, bir süre sonra
salıverilerek Trablus'a atandığını ve 749'da ölünceye kadar burada görev yaptığını
anlatmaktadır. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Beyrut, 1997, C. 1, s. 292.
25 Liizkıye: Suriye'nin Akdeniz'e açılan kapılarından olan Lazkıye, Türkiye'ye çok yakındır. Tarihi antik çağa uzanan bu şehrin surları Salahaddın tarafından -bölgenin
Haçlılardan geri alınışı esnasında- yıktırılmıştı. Batı dillerinde Latakıa şeklinde bilinen şehrin; Haçlılardan kalma kaleleri, Re's-i Şamara'daki antik dönem Arap kitabeleri ve Hıristiyanlarca kutsal sayılan bazı mevkileri sebebiyle bugün çok turist çektiğini kaydedelim. İbn Battfita'nın çağdaşı Ebu'I-Fida bu şehri anlatırken su depolarından, işlek limanından ve Antakya'ya uzaklığının sadece 48 milolduğundan bahseder. Bkz.: Ebu'I-Fida, Takvımu'/-Buldôn, s. 257; N. Doubleday- C. E. Cooley,
Encyc/opediaofWorldTravel, C. 2. s. 1066-1067.
26 Gemileri gasbeden kral: Kur'an-t Kerim'de Kehf Sfiresi'nin 78. ayetinde bahsedilen
krala işaret ediliyor.
27 Melikülümera Taylan için bkz.: 10/23. not
28 Kurtay Şihabeddın Eşrefı: (ö: 734/1333) Önce Humus sonra da Dımaşk valiliği
yapmış; siHlhşörlüğü ve bilgisiyle ünlenmiş Memlfik emiri. ıbn Hacer bu ismi Kara
Tay şeklinde kaydetmiştir. Bkz.: ıbn Hacer, ed-Durer, Beyrut, 1997, C. 3, s. 149.
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29 Deyr-İ Farus: Ebu'I-Fida bu manastırdan bahsederken mimarisinin gayet güzel oLduğunu, daima meskfin bir mahal olup kendi başına terkedilmediğini bildirir. Bkz.:
Ebu'I-Fida, Takvımu'I-Buldan, s. 257.
30 Markab Kalesİ: 453IHl62 yılında inşa edildi, daha sonra Haçlılar tarafından ele geçirildi ve ismi Margot'a çevrildi; nihayet Memlfik sultanı KaHlvfin 684/1258 yılında
burayı geri aldı. Bany;~-yakınlarındaki bu yapı günümüzde de ziyaret edilmektedir.
Bkz.: Tazı, Rthfe, C. 1, s. 294; Encyclopedia o/World Traveı, C. 2, s. 1066.
31 Akra' dağı: Aslında Cebel-i Lübnan yolunda değildir; Lazkıye'nin kuzeyinde olan
bu yüksek nokta (1739 m.) bugün Türkiye-Suriye sınırındadır ve Kas dağı diye bilinmektedir. Bkz.: Sami Öngör, Coğrafya Sözlüğü, s. 19.
32 Cebel-İ Lübnan: Lübnan'ın yaslandığı dağlara verilen genel isim. En yüksek nokta kuzeyde Deyr-i Kadib tepesidir (3070 m.). Lübnan dağlarının etekleri turunçgiller bakımından çok zengindir. Bugün daha çok bağlarıyla meşhurdur. Aslında biri doğuda (=Cibal-ı Lübnan Şarkıyye) diğeri batıda; birbirine paralel iki dağ zinciri vardır.
Ikisinin arasında meşhur Bika vadisi (=Bekaa) yer alır. Bkz.: Sami Öngör, Coğrafya
Sözlüğü, s. 521; Atlas Alem, s. 41-42; Encyclopedia o/World Traveı, C. 2, s. 1068-1069
33 Baalbek: Eski ismi Heliopolis olan bu şehrin geçmişi antikçağa kadar uzanır. Ebu'lFida burada çok iyi korunmuş bir kale olduğunu, etrafının bağ-bahçe ve akarsularla
dolu bulunduğunu, -Azızı'nin kitabından naklen- eski bir din olan Sabiiliğin mukaddes mekanlarından birinin burada olduğunu bildirmektedir. Baalbek'teki Jupiter
Tapınağı'nın harabeleri bugün de turistleri çekmektedir. Bkz.: Ebu'I-Fida, Takvı
mu 'I-Buldan, s. 255; Encyclopedia o/World Traveı, C. 2, s. 1069.
34 Zebediinf: Ebu'I-Fida'nın anlattığına göre Baalbek'e 8 mil uzaklıkta bulunan bu küçük şehrin çevresinde sur bulunmamaktadır. Buradan Dımaşk'a kadar, bağ ve bahçel er kesintisiz bir güzellik ve bereket kaynağı olarak uzanmaktadır. Bkz.: Takvımu'l
Buldan, s. 255.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DKMAŞK

Baalbek'e akşamleyin ulaştığım halde, Dımaşk'a duyduözlemden ötürü sabahleyin hemen ayrıldım. Hicrl yediyüzyirmialtı senesi Ramazan ayının dokuzunda Perşembe günü
Dımaşku'ş-Şam'a ulaştım'! Burada Şarabişiyye adıyla bilinen
Maliki Medresesi 'nde konakladım. Dımaşk, güzellik ve zarafette bütün şehirlerden üstündür. 2 Kalem onun güzelliklerini saymaktan aciz! Dımaşk'ı betimlemek konusunda Seyyah İbn Cübeyr EbO Hüseyin'i kimse aşamamıştır;3 Allah ona rahmet eylesin, şöyle diyor:
"Dımaşk doğunun cenneti, hatta ışığın doğduğu yerdir.
Araştırma amacıyla ziyaret ettiğimiz İslam ülkelerinin yüzüğü,
fethettiğimiz şehirlerin gelinidir. Hoş kokulu bitkilerin çiçekleriyle süslenmiş, ipek elbiseler giyen bahçelerin içinde altın gibi
ışımıştır. Son derece değerli bir yer olmakla zaten nasibini almıştır güzellikten ... Ve düğün tahtına kurulan dilbercesine bezenmiştir. Mesih'in ve annesinin sığındığı o yerleşime elverişli,
sulak Rabve [tepesi] bu şehrin bir parçasıdır. Bu yüzden yüceltilmiştir. O tepenin gölgesi uzun, suyu Selsebil'dir [=durmaksı
zın akan cennet nehri] dir.
Buranın ırmak ve arkları alaca yılanın ,dalgalanması gibi her
yana yayılır. Bostanlarının meltemi insana hayat verir. Bu şehir
seyredenlere tüm güzelliğiyle görünüp şöyle der:
"Zarafetin konuk olduğu ve öğlen uykusuna yattığı yere geğum
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liniz." Toprağı suya kanmış, neredeyse özlemiştir kuraklığı. Pek
sert olan kayaları dile gelir de sana şöyle der:
"Vur ayağını yere! Burada hem yıkanacak, hem de içilecek
buz gibi soğuk veTeziz su var!"4
Hinenin ayı ve dış kapçığın meyveyi sardığı gibi bahçeler
kuşatmıştır Dımaşk'ı. Doğusunda göz alabildiğine uzayan yeşil
Guvta [=çukurbostan] vardır. s Dört yanından hangisine bakılsa
olgunlaşmış meyve görülür. "Cennet yeryüzündeyse kuşkusuz
Dımaşk'tır. Eğer gökte ise bu şehir onunla yarışır, hatta güzellikte ona eştir! " Ne doğm bir söz!
İbn Cüzeyy der ki:
Dımaşk'ın şairlerinden biri bu manaya gelecek beyider söylemiştir:

"Sonsuzluk bahçesi yeryüzündeyse
Dımaşk olmalı bu, başka yer değil!
Eğer gökteyse elbet bu şehir,
Sevgisini ve huyunu almıştır onun!
Ne güzel bir şehir ve ne lütufkar Rab,
Sabah akşam /trsat bul, bu diyarda kal. "
[İbn Battuta devam ediyor:]

"Tunus'ta ikamet eden ve Hadıs ilminde uzman olan gezEbu Abdullah b. Cabir b. Hassan Kaysı Vadi aşl6, Dımaşk'ı anlatırken İbn Cübeyr'in demin aktardığı
mız sözlerini aynen söyledikten sonra şöyle demiştir:
"İbn Cübeyr, Dımaşk şehrini hakkını vererek tasvir etti.
Onun sözlerinden ötürü Dımaşk'ı görmeyenler dahi ziyaret hevesine düştü. Bu adam Dımaşk'ta kalmamışsa da orayı tüm güzelliği ve albenisiyle anlattı ama güneş batarken ufku kaplayan
altın kuşakları tasvir etmedi hiç! Oranın geçirdiği badirelerden
bahsetmedi, ibret dolu zor zamanlarından hiç dem vurmadı. 'Dı
maşk'ı dillerin bahsettiği gibi buldum. Nefsin arzuladığı, gözün
özlediği her şeyorada var,' diyen yeterli tasviri yapmış, bu cennet şehriuzedemiştir."
gin

hocamız Şemseddın
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[İbn Cüzeyy'in Dımaşk'la İlgili Şiirlerden Yaptığı
Bir Derleme]
İbn Cüzeyy anlatıyor:
Dımaşk şehrinin güzelliğini anlatmak babında şairlerin
okuduğu dizeler sayılamayacak kadar çoktur. Merhum babamın
hiç dilinden düşürmediği şu dizeler şehrin tasviri konusunda gayet başarıhdır. Şair Şerefüddin b. Uneyn7 der ki:
"Dımaşk i içimde bitmek bilmeyen bir hasret var sana,
Sitemktir yarim azap etse, gammazlar yaysa da derdimi,
incidir çakıltaşların ve toprağın,
insanı mest eden kokular salar, serin kuzey rüzgarını
Seke seke akar taşlarından serazat gôzyaşların,
iyileşir sende, cennet mdtemi olur,
Hasta fırtınaları, uzak yurtların."

Bu dizeler hakikaten yüksek bir üslı1ba uygun şekilde nazmedilmiştir. Dımaşklı şair Arkale Kelbi8 şöyle diyor:
"Cihanın ışıldayan gözbebeği Cı/lık, 9

Ve Şam yô·resi, 10 yanağındaki öpülesi beni.
Mersin ağaçlarının gô"lgesinde ebedı Uçmak
Menekşeler arasında alevsiz Cehennemil"
Aynı şair şu

dizeleri de

söylemiş:

"Dımuşk, bu cihanın peşin açan, çabuk so/an goncası,
Arzu eden/er için hizmetkadar, hilri/er,
Orada ya leyl çekip tef/ere vuronca ay parçası,
Şahror kuşu in/er, kumrolar eş/ik eder.
Rüzgar, parmak uçlarıy/a dokurmuş suyun zırhını,
Ah; ya/an, hep yalan bu janı gölgeler!"
Dımaşklı

Arka1e'nin bu şehre dair daha pek çok dizesi var.
Sebu' b. Halef Esedi de ll şöyle diyor:

Şair Ebu'l-Vahş

"Yüce Rab djmert yağmurlarla suvarsın seni ry Dımaşk f
Ey kızıl kadehlerden süzülen nihayetsiz sağanak.
Diğer şehirler tl/tki; tüm dünya gelse
Senin güzelliğinle boy jjlçüşebilir mi.?
Zevraü'ı-i;akfzbile Dımaşklı olmak ister,
Ister ki artık düşsün lrak'tan ırak.
Oranın toprağı bereketli göl gibi,
Oranın çiçeği, doğan çoban yıldızı.
Akşamüstü bahçelerden şehre inen rüzgar,
Siler gamı kederi, şen eder yalnızı.
Pazar orada kurulmuş, dünya toplanıvermiş,
Bahar evlerin içine, hayatlara sinmiş.
Ne burnum usanır koklamaktan bu şehri,
Bu şehri sryretmekten ne de gö·zlerim bıkarf"
Buraya uygun düşen birkaç beyti de Kadı Abdurrahım Beysanl'nin 13 kasidesinden alalım. Bazıları bu kasidenin Şair İb
nü'l-Münır'e ait olduğunu söyler:

"Ey şimşekf Bir selam yollar mısın,
Senden dökülen yağmur gibi ak bir selôm.
Yeğin yeğin yağan rahmetIe Dımaşk'a gir sabahlryin,
Bahçelerinde çiçekler yeni açsın
Zümrüt taçlar takınsın meralan i
Ipeklerin sürünsün Cryn2n 14 arazisinden
Okşayarak geçiversin o yüksek tepelerden,
Dinç bahar soluğu neler armağan etmiş bak,
Nisan çiyleriyle çayırlar nasıl çoğa/mış bir bakI"
Nüreddın

Musa b.

diye de tanınan Gırnatalı Şair Ebu'l-Hasan Ali b.
de 15 şu dizeleri söylüyor:

Saıd Ansı

"Dımaşk evimizdir, kusursuz nimetleriyle,
Oysa diğer yurtlarda her şry eksiktir bize.
Ağaçlar dans ediyor, kuşlar şarkı söylüyor,
Çiçekler boy veriyor, sular şınldamakta.
Ulu ai~çlarin gölgesinde saklı yüzler

Gülüyor, zevk ve huzurla
Her derede bir Musa; suyu yarmakta asli
Bahçe/er vatan olmuş Hızır ile ılyas'a!"
Aynı şair şöyle diyor:
"Yolcu!
Kur çadırını Cıllık'ta yayla kadeh arasında,
Kur çadırını gözü ve kulağı doyuran meralara.
Seyret, seyret ki şenlensin gözlerin,
Aklın ayaklanıversin ırmaklar akan yerde,
Seyret Şam 'da sabahın saf altın renklerini,
Dinle şarkı söyleyen şakrak üveyiklerini!
Bu lezzetleri kınayana yaklaş ve de ki,
Çek git başımdan ey ham ervlih, ty sefil serseri!"
Şu

dizelerin de sahibi

şair Nureddın'dir:

"Dımaşk

olsa olsa bir cennettir,
vatan tutulur, orada unutulur gurbet
Allah'ım! Orada Cumartesi günleri
Manzara doyumsuz, hayat güze/in güzeli,
i nan görmeyeceksin başka bir şeyi,
Sade lişığı, peşinde koştuğu dilberi,
Ve bir bahçede şarkı söylerken
Danseden dallar üzerinde güvercinleri!
Övülürçiçekleri Şam'ın ki slide kendiyle ö'vünür
Koyu tutku ye/inde salınır ve sevinir!"
Orası

Dımaşklılar

Cumartesi günleri hiçbir iş yapmazlar. 16 Mesirelere, nehir kenarlarına, göz alıcı bahçelerle akarçaylar arasın
daki iri ağaçların gölgelerine giderek akşama kadar eğlenirler.
Dımaşk'ın güzellikleri hakkında uzun konuştuk; şimdi Üstat EbO Abdullah b. BattOta'nın sözlerine kulak verelim:
Benı Ümeyye Camii Diye Bilinen Büyük Mabet

Bu cami güzellik ve ihtişam bakımından yeryüzündeki camilerin en büyüğü, sanatkarlık açısından da en üstünüdür. Eşi
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benzeri yok. Velid b. Abdülmelik b. Mervan tarafından yaptırıl
mıştır.l7 Bu halife Kustandniye'ye, Rum hükümdarına bir heyet
göndererek sanatkarlar istemişti. Bu rica üzerine Rum hükümdarı 12.000 sanatkar-ğönderdi. Camiin yerinde daha önce bir kilise
olup Müslümanlarfethettiği zaman Halid b. Velid kılıç yoluyla
bu yapının bir tarafından girmiş, yarısına kadar varmıştı. Ebu
Ubeyde b. Cerrah ise yapının batı tarafından girerken [mukavemetle karşılaşmadı] barış yoluyla ele geçirdi o bölümü. Müslümanlar kilisenin direnişle karşılaşarak elde ettikleri yarısını mescit yaptılar. Barış ile alınan diğer yarısı ise kilise olarak bırakıldı.
Daha sonra Halife Velid mescidi genişletmek istedi ve her ne talep edilirse verileceğini belirterek kilisenin satılmasını teklif et~
ti RumIara. Fakat Rumlar bu işe yanaşmadılar. Bunun üzerine
Velid, yapıyı zorla teslim aldı. Hıristiyanlar kiliseyi yıkanın delireceğine inanırlardı. Bu inanç Velid'e bildirildikte;
"Bu yolda ilk cinnet geçiren ben olayım!" diyerek baltayı
kaptığı gibi yıkmaya başladı. Onun peşinden diğerleri de yıkım
işine katıldılar. Hak Teala RumIarın saçma iriancını boşa çıkar
mıştır.

Cami, füsayflsa denilen ve çeşit çeşit renklerle karışmış küp
[=mozaiklerle] süslüdür. Camiin boyu doğudan batıya ikiyüz adım, yani üçyüz arşın; eni ise güneyden kuzeye 135 adım, yani ikiyüz arşındır. Renkli camlarla
[=vitraylarla] bezenmiş pencerelerin sayısı 74'tür. Üç ayrı avlusu doğudan batıya doğru uzanır. Her avlunun genişliği LS adım
dır. Üç avlu beraberce 54 sütunluk bir alanı kaplar. Onların aralarında alçıdan yapılmış dört köşeli sekiz ayak vardır. Ayrıca
renkli mermerle kaplanmış dört fil ayağını da unutmamak gerekir ki bunların üzerine mihrap vb. şekiller işlenmiştir. Bu sütunlar, mihrabın önündeki kurşun kubbeyi tutarlar. Bu kubbeye
Kubbetü'n-Nesr [=kartal kubbesi] adı verilmiştir. Sanki mescidi uçan bir kartala benzetmişlerdir. Kubbe ise bu kartalın başı
oluyor. Burası dünyanın en tuhaf binalarındandır. Şehre hangi
yönden gelirsen gel karta i kubbesini hemen görür bütün binalardan y~~sek olduğunu farkedersin ...
Büyük iç avlu, doğuya, batıya ve kuzeye doğru üç yan avluyla çevrIlmiştir. Her birinin genişliği on adımdır. 33 yuvarlak
şeklinde altın levhacıklarla
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sütun, 14 adet [kare] ayak mevcuttur. Büyük avlunun genişliği
100 arşındır, gayet sanatkarane yapılmıştır; manzarası pek güzeldir. Şehir sakinleri her akşam orada toplanarak bir kısmı Kur'anı Kerim okur, bir kısmı da Peygamber sözü rivayet eder ve dinler. Bazıları da keyifle dolaşırlar. Yatsıdan sonra herkes evine döner. Hukuk bilginlerinden biri diğeriyle kaşılaşınca hemen birbirlerine yaklaşır, başlarından öperler. Büyük avluda üç kubbe
var. Batıdaki hepsinden büyük. Müminlerin anası Hz. Aişe anı
sına bu kubbeye Kubbe-i Aişe adı verilir. -Allah ondan razı olsun- Bu bölüm 8 mermer sütun üzerine kurulmuştur. Kübik
taşlar ve rengarenk mozaiklerle örülmüştür. çatı, kurşunla kaplrdır. Camiin gelirinin burada biriktirildiği söylenir.
Benı Ümeyye Camii'nin bakımı için tahsis edilen araziden
elde edilen gelir çok yüksektir. Bu arazilerdeki tahılın senelik
geliri yaklaşık 25.000 altın dinardır. Bana böyle anlatıldı.
Avlunun doğusunda bulunan ikinci kubbe, şekil bakımın
dan birinciye benzerse de daha küçüktür ve sekiz mermer sütun
üzerine dayalıdır. Adı Kubbetü Zeyne'ı-Abidln'dir. Avlunun ortasında yer alan üçüncü kubbe gayet küçük ve sekizgendir. Birbirine neredeyse yapıştırılmış beyaz mermerden mamul dört sütun üzerine kuruludur. Bu kubbenin altında demir bir kafes var.
Onun ortasında bulunan bakır borudan su fışkırıyor. Bir miktar
yükseldikten sonra gümüş çubuk gibi büküıÜyor. Halk buraya
Kafasu'l-Ma [=su kafesi] adını veriyor. Herkes su içmek için ağ
zını oraya koymaktan zevk alıyor.
Avlunun doğusunda mescide uzanan bir kapı mevcut. Bu
mescit gayet sanatkarane bir şekilde yapılmıştır. Adı "Meşhed-i
Ali b. Ebü Talib" dir buranın. Tam onun karşısında batı yönünde, kuzey ve batı avlularının kesiştiği yerde Hz. Aişe'nin hadıs
dinlediği söylenen bir köşe vardır.
Mescidin kıble yönünde, maksüre [=hükümdara ayrılan büyük bölme] vardır. Orada Şafil imamı namaz kıldım. Doğuda
mihrabın karşısında bulunan büyük dolaba Müminlerin emiri
Osman b. Affan tarafından Şam'a gönderilen mushaf konulmuş
tur. Bu dolap her hafta Cuma namazından sonra açılarak halkın
seyrine sunulur. Millet koşarak mushafı öpmek için toplanır.
Halk, orada borçlular ve haklarında iddiada bulunduğu kimseler
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için yemin eder. Hükümdara ayrılmış bu bölmenin sm tarafında
sahabe mihrabı bulunur. Tarihçilerin aktardığına göre İsHim tarihinde ilk inşa edil_~n mihrap bu~ur. Bu noktada Maliki mezhebi
imamı namaz kıldım. Maksfire'nin sağ tarafında bulunan mi hrapta ise Hanell imamı namaz kıldırmaktadır. Ondan sonra Hanbeli mihrabı geliyor ki burada Hanbel'i imamı namaz kıldım.
Bu mescidin üç minaresi var. Biri doğuda olup Hıristiyanlar
tarafından yaptınlmış yani eskiden kalmıştır. 18 Kapısı camii n
içindedir. Bunun tam altında temizlik bölmesi ve abdest alacak
yerler bulunur. Camide kendini ibadete verenler, hiç kimseyle
görüşmeyenler sürekli orada abdest alır ve temizlik ihtiyaçlarını
giderirler. İkinci minare batıdadır. Bu da Hıristiyanlar tarafından
yapılmıştır. Üçüncü minare ise kuzeyde olup Müslümanlar tarafından inşa edilmiştir. Cami müezzinlerinin sayısı 70'tir. Mescidin doğusunda büyük bir haznenin içinde su samıcı var. Zencilerden Zeyalia [=Sudan] cemaatine aittir burası. 19
Mescidin tam ortasında Zekeriyya Peygamber'in lahdi var.
Üzerinde iki direk arasına yerleştirilmiş bir sanduka mevcut.
Sandukanın üstünde bulunan siyah ipekten örtüye beyaz harflerle şu ayet-i kerime yazılı:
"Ey Zekeriyya! Sana bir çocuk müjdeliyoruz ki ismi Yahya'dır."2o

Bu cami daha önce de belirttiğimiz gibi herkesçe bilinen,
ünü dünyayı tutmuş bir yapıdır. Meşhur bilgin Süfyan Sevri'den 21 nakledildiğine göre Dımaşk Camii'nde eda edilen bir
namaz 30.000 namaza bedeldir. Bunu Fadliil-i Dtmaşk22 adlı kitapta okudum. Hatta Dımaşk Camii'nin dünya yıkıldıktan sonra
kırk sene daha Cenab-ı Hakk'a ibadet edenlere hizmet vereceği
de aktarılan hadisler arasında. Kıble tarafındaki duvarın Hfid
Peygamber tarafından yapıldığı, kabrinin de orada bulunduğu
söyleniyor. Ama ben Yemen'de Zafer şehrine yakın, Ahkaf denilen mıntıkada bir bina görmüştüm. İçindeki kabrin üzerinde de;
"Bu kabir, Abir oğlu Hfid Peygamber'in kabridir" diye yazıyordu ...
Bu ll).,escidin üstün yanlarından biri de sürekli Kur'an-t Kerim okunması ve namaz kılanın eksik olmamasıdır. Kur'an
okunmadıgı zamanlar çok azdır, ileride anlatacağım gibi ...
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Ahali her gün sabah namazını müteakip toplanarak
[yedi sOresini yahut] yedide birini okurlar. İkindi namazından sonra Kıraat-ı Kevseriyye için toplanıp Kevser SOresi 'nden Kur'an'ın sonuna kadar okurlar. Bu okuma için toplananların sayısı yaklaşık 600 olup hepsinin aldığı belirli bir ücret
vardır. Bu görevi üstlenen hafızları teftiş eden özel bir memur
da var. Katibü'l-Gaybe diye bilinen bu memur, hafızların etrafında dolanarak gelmeyenlerin ücretini o miktarda keser.
Bu mescitte mücavirin denilen [=komşuluk eden, oradan
ayrılmayan] büyük bir grup vardır. Bunlar hiç dışarı çıkmaz, daima Kur'an okur, namaz kılar ve Allah'ı zikrederler. Daha önce
de söylediğmiz gibi bu grup doğudaki minarenin iç kısmında
bulunan temizlik bölmelerinden abdest alırlar. Yiyecek ve giyecekleri ise şehir halkı tarafından karşılanır. Milletten bir şey istemez onlar...
Camiin dört büyük kapısı vardır. Birincisi, kıble yönündedir
ki Bab-ı Ziyade adıyla bilinir. Üstünde Halid b. Velid'in sancağının hatırasını taşıyan bir mızrak parçası mevcut. Bu kapının
mescit dışına açılan üstü kapalı büyük ve geniş bir koridoru
[=kapalı çarşısı] vardır. Eskiciler ve diğer esnafın dükkanı, koridoru n kenarlarında yer almaktadır; oradan süvari kışlasına gidilir. Kapıdan dışarı çıkılınca hemen sol tarafta bakırcılar çarşısı
var. Bu çarşı epey uzun olup mescidin kıble tarafını olduğu gibi
tutmuştur. Burası Dımaşk'ın en güzel caddelerinden biridir. Bu
çarşının yerinde vaktiyle EbO Süfyan b. Muaviye'nin kaldığı konak ve hizmetçilerinin evleri bulunur, bu evlere Hadra adı verilirmiş. Sonradan hepsi Abbasioğulları tarafından yıkılıp yerleri
Kur'an'ın

çarşıya çevrilmiştir.

Bir diğer kapı da doğudadır. Mescidin en büyük kapısı olup
CeyrOn adını almıştır. Bu kapının da büyük bir kapalı koridoru vardır. Oradan uzun ve geniş bir avluya çıkılır. Bu avlunun önünde beş kapı ve her kapının da altı uzun direği vardır.
Hemen sol tarafta muazzam bir meşhed [=türbe] göze çarpıyor.
Hz. Hüseyin'in mübarek başı oradaydı [daha önce]. Karşısında
Ömer b. Abdülaziz'e ait olan ve suyu sürekli akan küçük bir secdegah var. Allah ondan razı olsun. Bu anlattığım sahanlığın girişinde bulunan merdivenle dehlize inilir. Dehliz kocaman bir
Bab-ı

hendeğe

benziyor. Takip edildiğinde yüksek bir kapıya ulaşılır.
Kapının altında hurma ağacının gövdesine benzeyen uzun direkler mevcuttur.cDehlizin iki~ tarafındaki direklerin üzerinde
silindir şeklinde yuvarlak geçitler vardır. Bu geçitler kıymetli
kumaşların sattldlğı dükkanlarla dolu. Bunların üstünde de uzayıp giden dar yollar mevcut. Oralarda kuyumcular, kitapçılar ve
ilginç cam kapları yapan sanatkarlar sıralanır. İlk kapıya bitişik
geniş sahanlıkta biri Şafıl mezhebine, diğerleri öteki mezhep
mensuplarına ait udill 23 [=saygın, adil tanıklar] odaları mevcuttur. Her odada beş yahut altı adil tanık ile şehrin kadısı tarafın
dan nikah kıymaya me 'zun bir görevli bulunur. Diğer tanıklar
şehre dağıtılmıştır. Bu odaların yakınında kağıt, kalem ve mürekkep gibi kırtasiye eşyalarının satıldığı kağıtçılar çarşısı bulunur. Demin bahsettiğim dehlizin ortasında büyük ve yuvarlak
bir mermer havuz mevcuttur. Havuzun kubbesi [=üst kasnağı]
çatısızdır. Sadece mermer direkler onu tutuyor. Havuzun tam
ortasındaki bakır borudan fışkıran su, bir adam boyunu aşar. Buna fevvare [=fıskıye] denilir. Manzarası hayret vericidir.
Bab-ı Saat [=saatler kapısı] da denilen Ceyriln Kapısı'ndan
çıkınca sağ tarafta yüksek bir tak görünüşünde bir köşk mevcuttur. Onun da içinde küçük raklar bulunuyor. Ayrıca bu taklara,
gündüz saatleri sayısınca kapılar açılmış. Kapıların içi yeşil, dışı
sarı. Gündüzleyin her saat başında yeşil renkli iç kısım dışarıya,
sarı renkli dış kısım ise içeriye döner. Köşkün içinde saat başı
kapıları çevirmeye memur bir adam bulunduğu söylenir. 24
Batıdaki kapı ise Bab-ı Berid [=ulak kapısı] adıyla bilinir.
Oradan dışarı çıkılınca sağ tarafta Şafılye medresesesi görülür.
Kapının koridorunda şamdancılar ve manavlara ait dükkanlar
bulunur. Bu kapının tam üstünde merdivenle çıkılan başka bir
kapı vardır. Söz konusu merdivenin kolonları da yukarılara yükseliyor. Alt tarafındaysa sağda ve solda olmak üzere daire şeklin
de iki çeşme bulunur.
Bab-ı Natfaniyyin [=helvacılar kapısı] diye bilinen kapı ise
kuzey yönündedir. Buranın da büyük bir koridoru var. Dışarı çı
kılınca sağ tarafta Şümey'aniye isminde bir tekke olup ortasın
da su samıcı vardır. Çevresinde de temizlik yapmaya elverişli,
suyu hep" abnbölümler mevcut. Burasının daha önce Ömer b.

Abdülazız'in

söyleniyor. Allah ondan razı olsun.
Mescidin dört kapısından her birinin yanı başında abdest almaya elverişli, takriben yüz bölmeli şadırvanlar mevcuttur. Buralarda öyle çok su akıyor ki ...
evi

olduğu

Camiin İmamlan
Bu büyük mescidin onüç imamı vardır. Birincisi Şafıl imamı
Oraya vardığımda büyük hukuk bilginlerinden kadılar kadı
sı Celaleddin Muhammed b. Abdurrahman Kazvini, hem Şafıl
imamı, hem de mescidin hatibi idi. 2s Bu adam hatip meşrutasın
da oturur, hükümdara mahsus bölmenin tam karşısında bulunan
Babı Hadid'den çıkardı. Burası Muaviye'nin girip çıktığı kapıdır.
Celaleddin daha sonra Melik Nasır tarafından Mısır başkadılığı
na atanmıştır. Melik Nasır bu işi yapmadan önce Celaleddin'in
Dımaşk'ta iken çevresinden aldığı 100.000 dirhem borcu ödemiştir. Şafıl imamı namazı bitirince onun arkasından Meşhed-i
Ali'nin [=Hz. Ali anısına inşa edilen köşe] imamı namaza başlar.
Bu şekilde ondan sonra Meşhe-di Hüseyin, Meşhed-i Kellase,
Meşhed-i Ebubekir, Meşhed-i Osman imamları namaz kıldım.
En sonra da Maliki imamı namaza durur. Dımaşk'a vardığım sı
rada Maliki imamı fıkıhçı Ebu Ömer b. Ebu'l-Velid İbnü'l-Hacc
et-Tucibi idi. Bu adam ası en Kurtubalıdır. Gırnata'da doğmuş,
Dımaşk'ta hayatını devam ettirmiştir. Kardeşiyle nöbetleşe
imamlık görevini yürütmektedir. Daha sonra Hanefi imamı namaz kıldım. O sıralarda Hanefilerin imamı, İbn Rlimi diye bilinen Fakih İmamüddin Hanefi idi. Bu adam tasavvufbüyüklerindendir. Hatliniyye dergahı ile Şerefi A'la'daki tekkenin de şey
hidir. Daha sonra Hanbeliler gelir, onlar namaz kılar. O zaman
Hanbeli imarnı, Dımaşk kıraat bilginlerinin reisIerinden olan
Şeyh Abdullah Kefif'ti. [=eli çolak Abdullah] Bunların ardından,
kaza namazıarı için beş imam namaz kıldım. Sabah vaktinden itibaren gecenin üçte biri geçinceye kadar burada namaz kılınır,
Kur'an okunur, mübarek camiin övülesi yanlarındandır bu.
dır.

Mescidin Ü statlan, Öğretmenleri
Bu mescitte çeşitli ilimIere ait ders halkaları vardır. Hadis
ilimIerinde uzman olanlar yüksek kürsüler üzerinde kendi sahala-
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rına ait kitapları okurlar. Hafızlar sabah-akşam güzel sesle Kur'an
tilavet ederler. Orada Kur'an-ıKenm öğretmek için özel öğret
menler bulunur, ht?rbiri mescidiı:ı sütunlarından birine dayanarak
sesli bir şekilde çocukları okutur. Mushafa hürmeten, ayetleri levhalar üzerine yazmayıp sadece sesli tekrarla okumayı öğretirler.
Kur'an hattını öğreten kişi, Kur'an öğretmeninden başkadır. Bu
adam şiir ve benzeri şeyleri de yazdırarak çocuklara yazıyı öğretir.
Çocuk önce okumayı öğrenir. Sonra yazmaya geçer. Böylece yazı
sı güzel olur. Yazı hocası başka bir şey öğretmez. Camiin üstatlarından biri de sahasının uzmanı erdemli bilgin Burhaneddin b.
Firkah'tır. Şafil mezhebindendir. Diğeri Nureddin Ebu Yüsr b.
Saiğ'dir. Cemaleddin Kazvini, Mısır kadılığına atandığı vakit boşalan Dımaşk kadılığı Nureddin'e verildiği halde o kabul etmemiştir. Mert bir adamdır. Dünyaya önem vermez. Bir diğer üstat
da Şihabeddin b. Cehbel'dir. Bu adam da büyük bilginlerden ...
Ebu Yüsr, Dımaşk kadılığını reddedince, kendisine teklif edilir
korkusuyla apar tapar şehirden kaçmıştır. Olay Melik Nasır'a anlatılınca, Dımaşk kadılığını büyük hukukçulardan Mısır'ın şeyh
ler şeyhi Alaeddin Konevl'ye verdi. 26 Bu adam Konyalıdır ve ariflerin kutbu, mütekellimlerin dili diye tanınır. Mescidin üstatları
arasında Bedreddin Ali Sahavl'yi de sayabiliriz. Maliki mezhebindendir. Allah rahmet eylesin, hepsi huzur içinde yatsın.

Dımaşk Kadıları
Şafil kadısı

Cemaleddin Muhammed b. Abdurrahman KazMaliki kadısı ise daha önce Feyyum
hatipliği yapmış Şerefüddin'dir. Yüzü ve kılığı hoştur, buradaki
sufilerin ulusudur. Kadılık görevinde onun naibi [=yardımcısı]
Şemseddin b. Kufsl'dirP Bu adam mahkemeyi, Samsamiye
Medresesi'nde kurar. 28 Hanefi mezhebinin başkadısı ise İma
müddin Havranl'dir. Sert mizaçlıdır. Kadınlar kocalarından davacı olduklarında, hemen onun huzuruna koşarlar. Erkek, Hanefi kadısının adını duyunca ürperir. Oraya varmadan kendine
çeki düzen verir.
Hanbçll kadısı, seçkin kadılardan erdemli bilgin Müsellem'dir. Bu adam işine eşek üzerinde gider gelir. SOJl olarak Hi,caz'a gittiğınde Peygamber şehri Medine'de vefat etti.
vinl'yi

yukarıda anmıştık.
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İbn Teymiyye'nin Hikayesi
Dımaşk'ta Hanbelı

mezhebinin büyük bilginlerinden TaTeymiyye adlı biri vardır. 29 Bu adamın çeşitli
ilimIerde eli uzdur. Ama aklında biraz noksanlık var galiba. Minbere çıkıp öğüt vermeye başlayınca Dımaşklılar ona öyle çok
saygı gösterirler ki! Bir gün söylediği sözü fıkıhçılar şeriata aykı
rı bularak Melik Nasır'a haber verdiler. Bunun üzerine Sultan,
İbn Teymiyye'nin Kahire'ye getirilmesini emretti. Kadılar ve fı
kıhçılar sultanın huzurunda toplanınca sözü Şerefüddın Zevavı
Malikı alır ve "Bu adam şöyle şöyle dedi, böyle böyle söyledi ... "
diyerek İbn Teymiyye'nin sözleri hakkında ileri sürülen itirazları sayar. Ayrıca kanıtları da tek tek başkadıya arzeder. Başkadı,
İbn Teymiyye'ye:
"Ne diyorsun bu iddialara karşı?" der. Bunun üzerine o:
"Allah'tan başka ilah yok!" der. Kadı tekrar sorunca o yine
aynı cevabı verir. [Herhangi bir açıklama yapmadığından] Melik
Nasır'ın emriyle hapse atılarak senelerce zindanda kalır. Mahpusken neredeyse kırk cildi bulan el-Bahru'/-Muhtt [=Okyanus]
adında bir Kur'an tefsiri yazmıştır. Daha sonra annesi Melik Nasır'ın huzuruna çıkıp ricada bulununca İbn Teymiyye serbest
kıyyüddın İbn

bırakılmıştır.

Fakat yine bilginlerin şikayet edeceği türden garip hareketlerde bulundu. O zaman ben Dımaşk'taydım. Cuma günü mescitte namaz kılıyordum. İbn Teymiyye minberde halka va az ettikten sonra:
"Ben şimdi nasıl iniyorsam elbette Allah dünyaya öyle
iner!" diyerek minberin merdivenlerinden indi. İbn Zehra adıy
la bilinen Malikı bilgini itirazda bulunarak İbn Teymiyye'nin
sözlerini eleştirdi. Halk galeyana geldi. İtiraz eden Malikı alimini yaka-paça tuttular, yumruk ve terlikle hırpaladılar. Herifin
sarığı yere düştü. Başındaki ipekli takke göründü. Halk, adamı
ayrıca ipek giyindiğinden dolayı azarlayarak durumu Hanbelı
kadısı İzzeddın b. Müsellem'e bildirdiler. Kadı İzzeddın, İbn
Zehra'nın hapsedilmesini emretti. Hanbelı kadısının bu tavrını
hoş karşılamayan Malikı ve Şafıl bilginleri, Melikülümera [=vali] Seyfeddın Tinkız'e durumu bildirdiler, şikayetçi oldular.
Tinkız, seçkin ve akıllı emirlerdendir; durumu, Melik Na-
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sır'a bildirdi. İbn Teymiyye'nin, şeriata aykırı sözler sarfettiğini
ve bu sözler arasında "üç talakla boşanan kimse bir talakla boşa
mış gibidir", "Peygamber mesçidini ziyaret eden misafir, namazları kısa kılmaz" dediğini anlattı. İbn Teymiyye'nin bu ve
benzeri şeyler 'Söy1ediğine dair şer'ı [=hukukı] bir rapor düzenleyerek sultana gönderdi. Böylece Tink'iz'in emriyle İbn Teymiyye kale zindanına atıldı. Nihayet orada öldü.
Dımaşk'ın Medreseleri
Bilmelisin ki, Dımaşk'ta Şafillere ait medreseler çoktur. En
büyüğü başkadının mahkeme kurduğu Adiliye Medresesi'dir. 3o
Bunun karşısında Zahiriye Medresesi var. 31 Melik Zahir'in kabri orada. Başkadının yardımcıları, Zahiriye Medresesi'nde oturur. Yardımcılarından biri Fahreddın Kıbti'dir. Babası Kıptilerin
bilgin kahinlerinden olup İslamiyeti kabul etmiştir. Bir diğeri
de Cemaleddın b. Cümle'dir. Bu adam daha sonra Şafil başka
dılığı makamına gelmiş, oradan ayrılmasını gerektiren bir olaydan dolayı da azledilmiştir.

Yargıyla İlgili Bir Hikaye
Dımaşk'ta Zahlreddın Acemı adında bir şeyh vardı. Melikülümera [=vali] Seyfeddın Tinkız bu adamın talebelerinden
olduğu için çok hürmet gösterirdi ona. Anılan şeyh bir gün Darü'l- Adl'de [=mahkeme] Melikülümera'nın yanında bulunduğu
sırada, dört mezhebin kadıları da oradaydı. Başkadı Cemaleddın
b. Cümle bir hikaye anlatıyordu ki Zahlreddın:
"Yalan söyledin!" dedi. Kadı bundan utanarak Zahıred
dın'e kızıp valiye hitaben:
"Sizin huzurunuzda beni nasıl yalanlıyor bakınız!" dedi.
Bunun üzerine vali Seyfeddın Tinkız:
"Onun aleyhine dava aç!" dedi. Cemaleddın'in bu kararla
hoşnut olacağını, herhangi bir kötülükte bulunmayacağını zannederek Zahıreddın'i ona teslim etti. Fakat kadı, şeyhi, Adiliye
Medresesi'ne sevkederek ceza olarak ikiyüz kamçı vurdurulduktan soııra bir eşeğe bindirilip bütün Dımaşk'ta dolaştırılma
sını emretti. Şehrin geleneğine göre bir tellal verilen cezanın sebebini YüKsek sesle herkese duyururdu. Bunu haber alan vali
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[Seyfeddın Tinkız] hiidiseyi kınayarak bütün kadıları, fıkıh bilginlerini huzuruna çağırdı. Şiifiı mezhebine göre ta'zir cezası,
had cezasına çakarılamayacağından bütün hukuk bilginleri ve
hakimler Cemaleddın'in hata ettiğini söylediler sözbirliğiyle ...
Miilikı başkadısı Şerefüddın:
"Cemaleddın'in

suçlu olduğu yargısına vardım!" dedi. Bunun üzerine olay rapor edilip Melik Niisır'a bildirildi. Böylece
Cemaleddın azledilmiştir.
Hanefılerin

burada pek çok medresesi var. En büyüğü Sultan Nureddın Medresesi'dir. 32 Hanefi kadısı da orada mahkeme
kurar. Miilikılerin Dımaşk'ta üç medresesi bulunuyor. Bunlardan Samsiimiye'de Miiliki başkadısı oturmakta ve mahkeme
kurmaktadır. Medresetü'n-Nuriye'yi Sultan Nureddın Mahmud b. Zengı yaptırmıştır. Şarabişiye Medresesi'ni yaptıran kişi ise işadamı Şihiibeddın Şariibışı'dir. En büyüğü Necmiye olmak üzere Hanbelılerin de pek çok medresesi var bu şehirde.
Dımaşk'ın Kapıları
Dımaşk'ın

sekiz kapısı vardır.3 3 Bunlardan [en ünlüleri] Biibi Feradıs, Biib-ı Ciibiye, Biib-ı Sağır'dir. Biib-ı Ciibiye ile Biib-ı Sağır arasında bulunan kabristanda Peygamber ashabından, şehit
lerden ve sonraki bilginlerden pek çoğunun mezarı mevcuttur.
İbn Cüzeyy der ki:
Geç dönem Dımaşklı şairlerden biri ne güzel demiş:
"Dımaşk

bütün özellikleriyle
Hoşnut ruhların evi, sonsuz bahçedir.
Kapılarına bir bakıversene
Ne eksik ne fazla sekiz tanedir. "
Dımaşk'ta
Biib-ı

Ziyaret Edilen

Bazı

Kabir ve Türbeler

Ciibiye ile Biib-ı Sağır arasındaki kabristanda Ebu
Süfyiin kızı Ümmü Habıbe,34 kardeşi Muaviye, Allah elçisinin
müezzini Bilal Habeşi,3S Üveysü'I-Karanı 36 ve Ka'bü'l-Ahbar'ın
mezarları bulunur;37 Allah onlardan razı olsun.
Büyük bilgin Kurtubl'ye 38 ait Kitdbü'I-Müfhim fo Şerhi Sahı
hi'I-Müslim adlı eserde şunları okumuştum:

"Peygamber ashabından bir cemaat Üveysü'l-Karanı ile beraber Şam'a giderken Üveys yolda, çölortasında vefat eder. Orada ne bir ev. n~ cı.ç. su vardır. .. ~ SahabIler bineklerden inerek
Üveys'in azığında güzel koku, su ve kefe n bulunca hayrete düşer
ler. Cenaze namazırti kılıp defnettikten sonra yola devam ederler.
Bu sırada sahabeden birinin; 'Bu yüce insanın kabrine işaret koymaksızın nasıl bırakıp gideriz!' demesi üzerine mezarın bulunduğu yere dönmüşler ise de hiçbir ize rastlayamamışlardır."
İbn Cüzeyy der ki:
Üveysü'l-Karanı'nin Sıffin'de Hz. Ali safında öldüğü söylenmektedir. Allah bilir doğru rivayet de bu herhalde.
[İbn BattOta devam ediyor:]
Bab-ı Cabiye'nin yanında Bab-ı Şarkıyye vardır. Bunun hemen hizasındaki kabristanda Peygamber ashabından Übeyy b.
Ka'b'ın mezarı bulunur. Baz Eşheb [= Bozdoğan] adıyla bilinen
Arslan VelI'nin kabri de buradadır. 39
Ermiş Arslan'ın Bozdoğan

Diye

Adlandırılışının

Hikayesi
Anlatıldığına

göre Allah dostlarından Ahmet Rifaı hazretleri Vasıt şehri yakınında Ümmü Ubeyde'de oturuyormuş.40 0,
Hak dostu EbO Medyen Şuayb b. Hüseyin41 ile kardeşlik eyler,
mektupla dertleşirmiş, hatta biri sabah akşam selam yollar, diğe
ri de alırmış bu selamı ... Şeyh Ahmed Rifal'nin tekkesi civarın
da hurma ağaçları da varmış. Bir sene, adeti olduğu üzere bunları kestiği sırada:

"Bu hurma da kardeşim Şuayb içindir!" diye bir salkımı
EbO Medyen o sene hac vazifesini yerine getirmek için Hicaz'a gitmiş olduğundan ikisi de Arefe'de vakfeye
durmuşlar. Şeyh Ahmed Rifaı, hizmetkarı Arslan'ı da o sene yanına almış. Sohbet esnasında Şeyh salkım işini anlatınca Arslan:
"Efendim emrederseniz onu Ebu Medyen'in önüne getireyim!" der. Şeyhin izin vermesi üzerine hizmetkar Arslan derhal
gider, salkımı getirip şeyhlerin önüne koyar. Ümmü Ubeyde'de
oturan tekke sahipleri Arefe günü akşamleyin boz renkli bir doğanın, hurma ağacının üzerine inerek o salkımı koparıp götürdüğünü gördüklerini haber verirler.
ayırmış. Şeyh
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[Şehitler Kahristanı, Ümmü Külsum'ün Mezarı ve

Akdam (=Ayaklar) Mescidi]
Dımaşk'ın batısında şehitler kabristanı

diye bilinen mezar-

lıkta, "ağaç altında biat eden" Ebu Derda42 ile zevcesi Ümmü

Fudale b. Ubeyd 43 , Vasile b. Eska',44 Sehl b.
45
Hanzala hazretlerinin kabirleri bulunmaktadır;46 Allah hepsinden razı olsun. Dımaşk'ın doğusunda dört mil uzaklıkta Menı
ha adı verilen çölde Sa'd b. Ubade'nin47 mezarı olup yanı başın
da küçük fakat güzel bir mescit vardır. Kabrin baş tarafında bulunan taşın üzerinde şöyle yazıyor:
"Bu kabir, Hazrec kabilesinin reisi ve Resulullah'ın arkadaşı Sa'd b. Ubade'nindir."
Şehrin güneyinde bir fersah uzaklıkta köyde Hz. Ali'nin Fatıma'dan doğan kızı Ümmü Külsum'ün mezarı vardır. 48 Ümmü
Külsum'ün adı Zeyneb'tir. Hz. Peygamber'in, kendi kızı olan
[teyze] Ümmü Külsum'e benzediği için Zeyneb'e Ümmü Külsum künyesini verdiğine dair bir rivayet var. .. Bu kabrin yakı
nında, büyücek bir mabet, onun çevresinde birkaç ev ve vakıf
mevcut. Dımaşklılar buraya "Ümmü Külsum Hatun'un Mezarı"
derler. Orada bulunan diğer bir kabrin, Hz. Hüseyin'in kızı Sükeyne'ye ait olduğu söyleniyor. 49 Ayrıca Dımaşk köylerinden
Neyreb'deki mescidin sağ tarafında bir hücre içinde Hz. Meryem'in kabri olduğu da söylentiler arasında. Şehrin batısında
dört mil uzaklıkta Oarayya denilen köyde Ebu Müslim Havlanı so ile Ebu Süleyman Daranl'nins1 mezarları bulunur; Allah
Teala hepsini rahmetiyle kuşatsın, nur içinde yatsınlar. Dı
maşk'ta kutlu mekanlardan biri de şehrin güneyinde, iki mil
uzaklıkta, Hicaz, Kudüs ve Mısır'a giden büyük yolun yan tarafında inşa edilmiş Akdam Mescidi'dir. Bu mescit, gayet gösteriş
lidir. Ona bağlı hayır kurumları epey çok... Oımaşklılar buraya
çok saygı gösterirler. Burada bulunan bir taşın üzerindeki ayak
izlerinin Musa Peygamber'e ait olduğu rivayet edildiğinden
mescide de bu isim [Akdam = ayaklar] verilmiştir. Mescitte bulunan küçük bir odanın içinde bir taşa şöyle yazılmış:
"Ermişlerden biri rüyasında Peygamber efendimizi görmüş
ve Efendimiz ona şöyle buyurmuştur: Kardeşim Musa Peygamber'in kabri burasıdır!"
Derda'nın, ayrıca
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Mescidin yakınında yol üzerinde Kesıbi Ahdar [=yeşil çalı
lık] diye isimlendirilen bir yol bulunuyor. Kudüs'te Beyt-i Makdis'in yakınında v~Erıha'da da2 2 Kesıbi Ahmar [=kızıl çalılık]
adıyla bilinen bir mekan var ki Yahudiler tarafından hürmet edilen yerlerdendir. ~.
Büyük Veba
Dımaşk'ta, yediyüzkırkdokuz

senesi RebıüHihir'in sonlakorkunç vebanın zuhur ettiği günlerde şehir halkının
bu mescide gösterdiği saygıyı hayretİe. gözlemledim. S3 O zamanlar Melikülümera [=vali] Argun Şah, Dımaşklıların üç gün
oruç tutmasını ve hiç kimsenin gündüzleyin çarşıda herhangi
bir şey pişirmemesini tellal vasıtası ile duyurdu. s4 Dımaşklıla
rın çoğu çarşıda yapılan yemekleri yer. Onlar üç gün oruç tuttular. Son gün, Perşembeye rastladı. Emirler, kadılar, alimler
ve diğer ileri gelenlerle beraber halk mescitte toplandı. Her
yeri doluydu camiin ... Cuma gecesini orada geçirip, nice namaz, zikir ve duadan sonra sabah namazını da kılarak ellerinde mushaflar bulunduğu ve yöneticiler yalın ayak olduğu halde beraberce dışarı çıktılar. Kadın, erkek, büyük, küçük herkes katılıyordu bu yürüyüşe. Yahudiler ellerine Tevrat'ı; Hıris
tiyanlar da incil'i alarak evlatlarıyla sokaklara döküldüler. Bütün halk gözyaşı döküyor, herkes inandığı Peygamber ve kitapla ilahı rahmetin kapısını açmaya çalışıyordu. Mahşer! bir
yürüyüşle Mescid-i Akdam'a giderek orada diz çöktüler. Güneşin tam tepeye çıktığı vakte kadar dua ve yalvarıştan sonra
şehre dönerek Cuma namazını kıldılar. Allah Teala onlar için
vebayı hafifletti!. Ölülerin oradaki sayısı bir günde ikibine
varmadığı halde diğer yörelerde; Kahire ve Mısır'da 24.000'e
çıkmış aynı dönemde.
Dımaşk'ta doğu kapısı tarafında Minare Beyda [=Ak Minare] bulunmaktadır. Sahth-i Müslim kitabında İsa Peygamber'in
ineceği yer diye bahsedilen yerin orası olduğu söyleniyor.
rında,

Şehrin Dış

Mahalleleri

Bu şehrin doğusu hariç diğer tarafları dış mahallelerle çevrilidir. Buralar gayet geniş olup sokakları Dımaşk'ın içinden daha

r!

,
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güzeldir. Kuzey tarafında Salihiye adını taşıyan büyük bir
semt55 var ki çarşısının güzellik ve şirinlikte benzeri yok!.. Burada bir mescit ve hastane mevcut. İhtiyarlardan Kur'an-t Kerim
öğrenmek isteyenler için İbn Ömer Medresesi adıyla bir de
okulu var. Bu mederesenin talebe ve hocalanna yeterli derecede yiyecek ve giyecek verilir. Bu küçük şehir içinde İbn
Münecd!Ş6 Medresesi diye bilinen bir başka okul ise Kur'an öğ
renenlere aittir. Salihiye halkının hepsi Ahmed b. Hanbel'in
mezhebindendir. Allah onlardan razı olsun.

Evliya Dağı Kasiyun ve

Ziyaretgahları

kuzeyinde bir dağın ismi. Salihiye de
bu dağın eteğinde ... Bu dağ ulu peygamberlerin çıktığı yer olması sebebiyle halk tarafından ziyaret edilen kutlu bir mekandır. Mübarek yerlerinden biri, İbrahim Peygamber'in doğduğu
mağaradır. Burası gayet uzun ve dar olup yanı başında yüksek
minareli büyük bir mescit bulunmaktadır. İbrahim Peygamber,
Kur'an-t Kerim'de bildirildiği gibi ayı, yıldızlan ve güneşi bu maKasiyOn,

Dımaşk'ın

ğarada gözlermiş.57

Mağaranın arkasında Hz. İbrahim'in çıktığı yer görülüyor.

Irak'ta Hılle ile Bağdat arasında Burs adıyla bilinen bir köy gördüm. Orası da "İbrahim Peygamber'in doğduğu yer" diye ünlenmiş. Bu köy, Zülkifl Peygamber'in şehrine yakındır ve onun
mezan da bu köydedir. KasiyOn dağında bulunankutlu yerlerden biri de batıda Mağaratü'd-Dem diye bilinen oyuktur. Buranın üstündeki tepede AdemPeygamber'in oğlu Habil'in kanı
görülür. Habil'in, kardeşi tarafından öldürüldüğü yerde, mağara
içine çekilip götürülmeden önce taş üzerinde Allah tarafından
sildirilmeyen kan izleri hala mevcut! İbrahim, Musa, İsa, EyyOb
ve LOt peygamberlerin mağarada namaz kıldıkları söyleniyor;
Allah Teala hepsini rahmetiyle kuşatsın. Mağaranın yanı başın
da gayet sağlam bir mescit var. Oraya merdivenle çıkılıyor. Birkaç odası ve lüzumlu şeyleri var buranın; sürekli orada kalanlar
için ... Mağara her Pazartesi ve Perşembe günleri açılarak içinde
kandil ve mumlar yakılıyor.
Ziyaret edilen mekanlardan biri demin belirttiğimiz gibi dağın tam tepesinde Adem Peygamber'le ilintili olan büyük mağa-
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radır.

alt tarafında
bilinen başka bir çukur
var. Rivayete gör<::<peygamberlerden yetmişi oraya sığınmış.
Yanlarında yuvarlak bir yufka ekmeğinden başka bir şey yokmuş. Bu yemeği her biri arkadaşına teklif ederek aralarında dolaştırdıkları halde hiçbiri yemeden ahirete göçmüşler. Allah onları rahmeti ve esenliği ile kuşatsıı:r.-Mağara yakınında bir mescit mevcut. Orada gece gündüz kandil yanıyor. Sözü geçen mabetlerin her birinin belirli bir vakıf geliri var. Feradis Kapısı ile
Kasiyfin tepesi arasında 700 hatta bir rivayete göre 70.000 peygamberin mezarı bulunduğu söyleniyor.
Şehir dışında eski kabristan var. Burada da peygamberler ve
Allah'ın seçkin kulları yatıyor. Kabristanın bahçelere kıyı olan
sulak tarafında 70 peygamberin gömülü olduğu söyleniyor. Burası iyice suyla kaplanmış olduğundan artık kimse gömülmemektedir.
Bunun üst

yanında

bir

yapı

var.

Mağaranın

Mağaratü'l-Cfi' [=Açlık Mağarası] adıyla

Rabve ve

Civarındaki

Kasabalar

Kasiyfin dağının sonu~da Kur'an'da bahsedilen ve İsa Peygamber ile annesinin meskeni sayılan Mübarek Rabve [=kutlu
tepe] mevcut; Yüce Allah onu ve annesini rahmet ve esenliği ile
kuşatsın. Rabve yeryüzünün belki de en güzel manzarasına sahiptir. Orada yüksek ve sağlam köşkler bulunuyor ve etrafında
güzel bahçeler. .. Sözü geçen kutlu sığınak, Rabve tepesinin tam
ortasında ufak oda şeklinde küçük bir mağaradır. Karşısında bulunan odada Hızır'ın namaz kıldığı rivayet olunur. Halk burada
ibadet etmek için birbiriyle neredeyse yarış içinde! Kutlu mekanın demirden, küçücük bir kapısı var. Orayı çevreleyen mescidin yılankavi yolları, güzel bir deposu mevcut. Su yüksekten
akıyor oraya. Sonra duvar boyunca diziImiş muslukların üst tarafındaki haznelere [şadırvana] döküıüyor. Burası mermerden yapılmış büyük bir havuza bitişiktir. Havuz güzellik ve şekil ilginçliği bakımından eşsiz... Onun yakınında da içinde sular
akan, abdest almaya elverişli bölmeler var.
Kutlu tepe diye bilinen Rabve mıntıkası zengin su kaynakları içerdiği için Dımaşk bahçelerinin en güzellerine sahip. Oradan çıkan su yedi kola ayrılıyor. Her kol başka bir tarafa akıyor.

r
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Suların

taksiminin yapıldığı bu .noktaya Mekasim deniliyor.
en büyüğü "Tııra" adıyla bilinmektedir. Bu su Rabve'nin alt tarafını yararak geçer. Sert bir taşın içine oyulmuş olan
yatağı kocaman bir mağaraya benziyor! Bazen yürekli dalgıçlar
dan biri, Rabve'nin üstündeki su arkına dalarak suyun itmesiyle tüm yatağı geçip Rabve'nin altından çıkıyorsa da bu hareket
gerçekten çok tehlikelidir!
Bu Rabve, şehri kuşatan bağ ve bahçelere bakan bir tepe;
güzelliği ve göze verdiği haz hiçbir yerde yok. İşte şu yedi nehir
ayrı ayrı yataklarda ilerliyor... Gören hayran kalıyor onların topluyken dağılışına, çırpınışına ve dökülüşüne. Rabve'nino erişil
mez güzelliği aslında betimlenecek gibi değil; Rabve'nin tarla,
bağ, bahçe ve meskıın mekanlarından oluşan birçok vakfı mevcut. İmamların, müezzinin maaşları, yolcuların masrafları, gariplerin ihtiyaçları bu vakıflardan karşılanıyor. Rabve'nin alt tarafında Neyrab köyü bulunur. ss Bağı, bahçesi, gölgeliği boL. Ağaç
ları birbirine öyle yakın ki, sadece yüksek binaları gözükür
uzaktan! Şirin bir mescidi, hoş bir hamamı var. Camiin avlusu
küçük, köşeli mermerlerle döşeli. İçinde sanatkarane yapılmış
bir çeşme mevcut. Bir de abdest almak için yapılmış, küçük bölmeleri bulunan bir mekan var; içinden sürekli su akıyor.
Neyreb köyünün güneyinde Mizze köyü var. Buraya Mizzetü'i-Kelb deniliyor. Çünkü Vebre b. Kelb'le ilintili burası. Bu
adamın Vebre'den sonra soyu şöyle: Vebre b. Sa'leb b. Hulvan
b. Imran b. Har b. Kudaa. Sözü geçen adamın kabilesine ikta
olarak verilmiştir bu yer. Büyük bilgin Cemaleddin Yusufb. Zeki Kelbi Mizzi ve birçok bilgin buradan çıkmıştır ... Dımaşk'ın
en büyük kasabalarından olan Mizze'de muhteşem bir cami, ayrıca memba suyunun biriktirildiği bir sarnıç bulunuyor. Dımaşk
köylerinin çoğunda hamam, cami ve pazar var. Böylece bu yörelerin ahalisi şehir halkı gibi her türlü nimetten faydalanıyor.
Şehrin doğu tarafında Beyt-i Lihye S9 köyü kurulu. İçinde
eskiden bir kilise varmış. Azer'in orada put yaptığı ve Halll İb
rahim Peygamber'in de orada bu putları kırdığı rivayet edilir ...
Kilise, bugün büyük bir cami olmuş. Gayet güzel bir tarzda inşa
edilmiş. İçi enteresan bir şekilde diziImiş köşeli rengarenk mermerlerle süslü.
Kolların
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Dımaşk'ın Vakıfları, Halkın Güzel Adetleri
Dımaşk'taki vakıfların

hepsini ve gelirlerini saymak imkan-

sız! Öyle çok vakıfvar ki! Mesela biri, hacca gitmeye gücü yet-

meyenler için. Hacca gitmek isteyip gidemeyen buraya gelir.
Beytullah'ı ziyaret-edecek kadar para ve azık verilir ona.
Bir başka vakıf da fakir ailelerin kızları için hizmet veriyor.
Onların çeyizlerini bu vakıf sağlıyor. 60
Bir diğer vakıf, esirlerin ve kölelerin özgürleştirilmesi için
yapılmış.

yolculara tahsis edilmiş. Buraya başvuran
yolcuların bütün yiyecek-giyecek ihtiyaçları karşılandığı gibi
memleketlerine varıncaya kadar lazım olan bütün harçlık da buradan verilir.
Bir diğer vakıf yolların tamiri ve kaldırımların düzeltilmesi
için hizmet veriyor. Dımaşk sokaklarının her iki tarafında çok
düzgün yaya kaldırımları mevcut. Bunlardan başka daha pek
çok hayır işi için vakıflar kurulmuştur.
Bir

diğer vakıf,

Tabağı Kıran

Hizmetçi Köleye

Kolaylık

Bir gün Dımaşk sokaklarından birinde yürüyordum. Küçük
bir köle gördüm. Elinde bulunan ve ahali tarafından "sahan" ismi verilen çini bir tabağı yere düşürerek kırdı! Halk kölenin başına toplandı. İçlerinden biri:
"Kardeş! Tabağın parçalarını topla ve bu işle ilgili vakfın
müdürüne götür!" dedi. Köle parçaları topladıktan sonra adamla birlikte müdüre gitti. Vakfın müdürü tabak parçalarını görünce tutarını sayıp köleye teslim etti. Bu ne güzel bir hareket!
Çünkü kölenin efendisi tabağın kırılmasından ötürü onu dövecek veya azarlayacak, zavallı çocuğun kalbi kırılacaktı... Şu vakıf, gönül almaya sebeb olup insanların azarlanmasını önlendiğinden Hak Tdla bu tür hayırlı işler için para ayıranlara kat kat
mükafat versin!
Dımaşk halkı mescit, tekke ve türbe yaptırma konusunda
adeta birbirleriyle yarış içinde! Onlar Faslılara güveniyor. Mal
ve çocuklarını onlara emanet ediyor. Faslılardan biri Dımaşk'ın
ne tarafın~ giderse gitsin kendisine bir mescidin imamlığı, bir
medresede Kur~an-t Kerim okutmanlığı veya kutlu yerlerden bi-
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rinin hizmetkarlığı verilerek ihtiyacı sağlanıyor. 61 Hankah denilen tekke benzeri yerlerde oturan sufllerden ise yiyeceği ve elbisesi temin ediliyor. Burada yabancılar gayet iyi karşılanmakta.
Yüz kızartıcı hareketlerden, haysiyet zedeleyici tavırlardan uzak
tutulmakta. Hizmetkar takımından olan kimseler için geçimlerini sağlamak üzere bahçıvanlık, değirmen bekçiliği veya sabah
akşam çocukları okula götürüp getirmek gibi işler var... Kendini
tamamen ilme yahut ibadete vermek isteyenlerse herkesten
yardım görüyor.

[Ramazan' da Yoksullara İftar]
Ramazan'da hiç kimse yalnız başına iftar etmez. Dımaşk
halkının erdemlerindendir; emir, kadı ve diğer nüfUz sahipleri
arkadaşlarıyla beraber fakirleri de davet ederler iftar sofraları
na .. Büyük tüccarlar, iyi para kazanan esnaf da böyle yapıyor.
Göçebeler ve diğer fakirler de her gece içlerinden birinin evinde yahut mescitte toplanırlar. Her biri hazırlayabildiği yemeği
getirir, beraberce kalabalık bir şekilde iftar ederler. Dımaşk'a
vardığımda Malikı mezhebinin başhocası N ııreddın Sahavı ile
karşılaşrım. Aramızda bir yakınlaşma peyda olduğundan Ramazan'da evine iftara davet etti beni. Dört gece oraya gittim,
iftar ettim. Daha sonra sıtmaya yakalandığım için gidemedim.
Beni çağırmak için adam gönderdi. Hastalık sebebiyle özür beyan etmeme rağmen özrümü kabul etmedi ve tekrargitmeye
mecbur oldum! O gece evinde kaldım. Ertesi gün dönmek istediğimde:

"Benim evimi kendi evin, hatta babanın veya kardeşinin
evi gibi kabul etmelisin!" diyerek bir doktor çağırdı. İlaç, besleyici gıda, doktorun tavsiye ettiği her ne lazımsa getirtti. Bu şe
kilde bayrama kadar onun evinde misafir olduk. Bayram namazına gittim. Hak Teala hastalıktan kurtardı beni. Yanımda bulunan para ve erzak da tamamen tükenmişti o sırada. Nııreddın
Sahavı bundan haberdar olunca bana develer kiraladı, bayağı
azık verdi, hatta;
"Temel ihtiyaçların için kullanırsın, lazım olur!" diyerek biraz para da verdi; Allah Teala onu en güzel şekilde mükiifatlandırsın.

Dımaşk'ta

Melik Nasır'ın katiplerinden İmadüddın Kaysaerdemli biri vardı. 62 Şehre bir Faslı geldiğini öğre
nince adam gönci~rip çağırdık~an sonra ihsanlarda bulunurdu.
Faslının dindar ve erdemli olduğunu anlayınca her zaman kendisine gelmesini salık verirdi. Onun adeti böyleydi işte ... Sürekli dairesine gidip gelen bir topluluk [görürdüm]. Sırkatibi Aliieddın b. Ganim ile bir grup insan da böyle hoş muamelede bulunurlar yolculara.
Dımaşk'ta şehrin ileri gelenlerinden Sahib İzzeddın Kalanisı63 isminde, güzel ahlakı ve cömertliği ile ünlenmiş zengin biri
vardı. Melik Nasır, Dımaşk'a geldiği zaman bu adam hükümdara, adamlarına ve maiyetinde bulunan ileri gelenlere üç gün ziyafet vermiş. Bu sebeple sultan tarafından Sahib [=yakın dost]
ranı adında

unvanıyla yüceltilmiş olduğu anlatılır.
Dımaşklıların

erdemi ile ilgili olaylardan biri de şudur:
yöresinin [=Suriye'nin] eski hükümdarlarından biri
ölümünün yaklaştığını hissedince camiin kıble tarafına gömülerek mezarının gizlenmesini vasiyet ediyor. Ayrıca her gün sabah
namazından sonra doğu tarafında Maksı1retü's-Sahabe'de, kendi mezarının da bulunduğu yerde hafızların Kur'an'dan yedi bölüm okumalarını salık veriyor. Bu hafızlar için ihtiyaçlarını karşılayacakları büyük vakıflar bırakmış geride. İşte o zamandan
beri bu hükümdarın mezarı üzerinde devamlı Kur'an-ı Kerim
Şam

okunmaktadır.

[Dımaşklıların Cenaze Uğurlama Adeti]
Dımaşk halkı cenaze uğurlamakta da çok ilginç bir tarz sergilemektedir. Acayip bir alay tertip ediliyor; tabut önde götürülüyor, hafızlar güzel sesle Kur'an okuyor, ağlatan nağmeler döktürüyor; insan bu manzaradan ötürü kendinden geçiyor, kalbi uçayazıyor. Cenaze namazını büyük camide Maksı1re'nin karşısında kı
lıyorlar. Ölen adam, imam, müezzin veya cami kayyumlarındansa
musallaya kadar Kur'an okunarak götürüıüyor. Bunlardan değilse
camiin kapısı önünde okumayı keserek taburu içeri sokuyorlar.
Bundan sonra bazıları, Bab-ı Ber'id civarında, avlunun batı yönünde toplanıyor. Şehrin ileri gelenlerinden biri taziye için onlara
yaklaşınca yüksek perdeden şöyle sesleniyorlar:
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"Bismiilah! Kemaleddin, Cemaleddin, Şemseddin, Bedreddin!.."
Okuma işi tamamlanınca müezzinler ayağa kalkarak:
"Namazınızda falanca iyi ve bilgin adam üzerine niyet ediniz!" diyor ve mevtayı güzel niteliklerle betimledikten sonra
namazını kılarak kabristana götürüyor.
Hint halkının cenaze alayları da acayiptir. Hatta Dımaşklı
larınkinden daha gariptir diyebilirim. Hintliler ölüyü defnettikten sonra üçüncü gün sabahleyin mezara giderek zemini,
pahalı kumaşlarla döşer; kab re güzel örtüler sererler. Etrafına
gül, yasemin ve fulya [=mısır gülü] gibi hoşkokulu çiçekler
koyarlar. Bu çiçekler hep orada durur. Ayrıca limon ve portakal
ağacı getirir, meyveleri olmasa bile mezarın üzerine koyar, oraya gelenlerin gölgelenmesi için de çadır kurarlar. Daha sonra
kadılar, emirler ve yüksek rütbeli memurlar, nüfUz sahibi insanlar gelip oturur. Karşılarında hafızlar vardır. Sonra mushaf
bulunan küçük sandıklar getirilip herkes bir cüz alır bunlardan. Hafızların güzel sesle Kur'an okuması bitince kadı dua
eder. Ayağa kalkıp daha önce hazırladığı hutbeyi okur. Bu söylevin içinde ölüyü anar, ona bir mersiye döktürür. Akrabaları
nın adlarını anarak taziyede bulunur. Sultanın ismini de anarak
hakkında dua eder. Onun adı anılınca halk ayağa kalkar, bulunduğu yere doğru saygıyla baş eğerler. Sonra kadı oturur.
Gülsuyu getirilip önce kadıdan başlanır. Sırasıyla herkese dökülür. Bundan sonra içinde şeker şerbeti bulunan taslar getirilip yine kadıdan başlanarak diğer cemaate dağıtılır. Sıra Tenbul 'e gelmiştir. 64 Bu bir yapraktır. Hint halkı nezdinde pek
mühim ve makbul sayılır bu; misafirler onunla ağırlanır. Sultan
bir kimseye tenbul ihsan ederse altın ve hil'at [=onur elbisesi]
vermekten daha güzel görülür bu hareket. Bir kimse vefat ettiğinde yakınları cenazenin defnedildiği güne kadar tenbul yemez. O gün kadı yahut yardımcısı tenbulden birkaç yaprak alarak cenaze sahibine verir. O da yer. Sonra merasimde bulunanlar evlerine dönerler. Bu bitki hakkında inşallah ileride konuşacağım.
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Dımaş!<'ta Dinlediğim Hadıs Rivayetleri ve
Burada Bana İcazet Verenler

Ümeyye Camii'nde İmam Buharl'nin hadıs külliyatı olan
Sahih'ini İbn Şıhna Haccar65 adıyla tanınan, her yeri gezen, küçük büyük herkesin ziyaret ettiği yaşlı üstat Şihabeddın Ahmed
b. Ebu Talib'den dinledim. Onun soyu şöyle devam eder: Ebu
Talib b. Ebi'n-Nu'm b. Hasan b. Ali b. Beyaneddın Mukril Salihı. Kitap tam 14 derste bitti, baştan sona.
Yediyüzyirmialtı yılının Ramazan ayında 15 Salı ile 28 Pazartesi arasında 66 oldu bu. Hocamız Sah1h-i Buhar! külliyatını bize Alemüddın Ebu Muhammed diye bilinen meşhur bilginin
tarzıyla okudu. Bu adam aslen Endülüs'ün Sevilla şehrinden gelip Dımaşk'a yerleştiği için Dımaşkı diye de bilinir. Uzun adı
şöyle: Ebu Muhammed Kasım b. Muhammed b. Yusuf Birzalı
İşbm Dımaşk1. 67 Şam tarihini yazmış ve Hadıs ilimIerinde uzmanlaşmıştır. Ben o dersteyken büyük bir dinleyici kitlesi de
vardı. Cemaatin isimlerini tek tek Muhammed b. Tuğrıl b. Abdullah b. Gazzal Sayrafi adlı şahıs yazmıştır. Hocamız Haccar,
Sahıh kitabının tümünü altıyüzotuz senesinde, Şevvalin sonunda, Zilkadenin başlarında Dımaşk dışında bulunan Kasiylin tepesinin eteklerinde Muzafferı Mescidi'nde Siracüddın Ebli Abdullah'tan dinlemiştir. Bu adamın soyu şöyle: Siracüddın Ebu
Abdullah Hüseyin b. Eblibekir Mübarek b. Muhammed b. Yahya b. Alib. Mesih b. Umran Rebıı Bağdadı Zebıdı Hanbel!. Siracüddın ise bu kitabın tümüyle ilgili olarak iki kişiden; Bağdat
lı ünlü bilgin ve tarihçi Ebu'l-Hasan Muhammed b. Ahmed b.
Ömer b. Hüseyin Halef Katiı ve yine Bağdatlı attar Ali b. Eblibekir b. Abdullah Kalanisı Asgar'dan icazet almış, ayrıca Ebu'lMünecca Abdullah b. Ömer Huzaı Leysı Bağdadı adlı bilginden de Gayretü'n-Nis!i babından kitabın sonuna kadar olan kıs
mıyla ilgili bir icazet almıştır. Bu bilginlerin dördü de beşyüzel
liüç senesinde Bağdat'ta Heratlı Sufi Sedıdüddın Ebu'l-Vakt
Abdülevvel b. İsa b. Şuayb b. İbrahim Siczı'den sema etmişler
dir [=dinleyerek not edip öğrenmişlerdiL].
Üst'!t Sedidüddıl1 ise önder bilgin Cemalü'l-İslam Ebu'lHasan Abdurrahman b. Muhammed İbnü'l-Muzaffer b. MuhammedCb. Davud b. Ahmed b. Muaz b. Sehl İbnü'l-Hakem
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Davudl'den
bildiriyor.

dörtyüzaltmışbeş yılında Buşenc'de

sema

ettiğini

Cemalü'l-İslam Ebu'l-Hasan ise Ebu Muhammed Abdul-

lah b. Ahmed b. Haviye b. Yusuf b. Eymen SerahsI'den üçyüzseksenbir yılının Safer ayında sema ettiğini bildiriyor.
Ebu Muhammed Abdullah Serahsi ise üçyüzonaltı yılında
Farabr'da Abdullah b. Yusuf b. Mıtr b. Salih b. Bişr b. İbrahim
Farabri'den sema ettiğini bildiriyor.
Abdullah b. Yusuf b. Mıtr da şöyle diyor:
"Buharalı büyük bilgin Ebu Abdullah Muhammed b. İsma
il 'den Farabr'da, önce ikiyüzkırksekiz yılında sonra da ikiyüzelliüç yılında sema yoluyla aldık [bu kitabı]. Allah ondan hoşnut
olsun."
Dımaşk ahalisinden de icazet-i amme aldıklarım vardır. Bana icazet verenler şunlardı: Yukarıda bahsettiğim Ebu'l-Abbas
Haccar, Şeyh Şihabeddin b. Abdullah Makdisi68 -Bu adam altı
yüzelliüç senesi Rebiülevvel'inde doğmuştur- Üstat Abdurrahman b. Muhammed b. Ahmed Bece1l69 , hadis ilminde uzman
olanların önderi Cemaleddin Ebu'l-Mehasin Yusuf b. Zeki Abdurrahman b. Yusuf Mizzi Kelbi, Üstat Aliieddin Ali b. Yusuf b.
Muhammed b. Abdullah Şafii, Üstat Şerif Muhyiddin Yahya b.
İbrahim b. Fellah b. Muhammed İskenderi, Üstat Şemseddin b.
Abdullah b. Temmam, Üstat İbrahim b. Abdullah b. Ebu Ömer
Makdisl'nin iki oğlu Şemseddin ve Kemaleddin, Üstat Şemsed
din Muhammed b. Ebu'z-Zehra Hakkarl.70
Kendisinden hadis ve benzeri dallarda ilim aldığım hocalarım arasında iki de hanım vardı. Güzel ahlaklı, kibar ve erdemli
öğretmen Ümmü Muhammed Aişe binti Muhammed b. Müslim Harrani71 ve dünyanın her tarafından kendisine talebelerin
hücum ettiği güzel ahlak abidesi Zeyneb binti Kemaleddin Ahmed b. Abdurrahman b. Abdurrahim b. Abdülvahid b. Ahmed
Makdisl.7 2 Bu hocaların hepsi yediyüzyirmialtı senesinde 01maşk'ta bana icazet-i amme verdiler.
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Notlar
1 Hicrf 726 yılının Ramazan ayının 9'u; 1326 yılının 9 Ağustosu'na denk düşer.
2 Dımaşk: Bugünkü Şam~ O çağda Bilad~ş-Şam diye adlandırılan geniş bölgenin idari merkeziydi. Ebu'l-Fida o dönemdeki Dımaşk için şöyle der: "Dımaşk, dünyanın
en güzel ve terc1he ş~yan dört büyük "gilta"sından (=bahçecilik yapmaya müsait sulak ve geniş çukur-ova, çukur bostan) birine sahiptir. Ancak en iyisi Dımaşk'takidir.
Kuzeyinde Kasiyiln dağı bulunur; en güzel mekanlarından biri de Rabve'dir." Bkz.:
Takvfmu'/-Bu/dan, s. 253.
3 İbn Cübeyr: Bla.: 12/1. not. Kendisinin de belirttiği gibi İbn Battilta, Dımaşk'la alakalı bilgileri İbn Cübeyr' den almış, ancak gerektiğinde ilaveler yaparak günceIleştir
miştir.

4 Bu cümle ayettir; Sad Silresi (38. Silre), 41. ayet.
5 Gfita: Dımaşk varoşlarında verimli bir alanın ismi. Gilta'nın sözlük anlamı için bkz.:
bu bölüm, 2. not.
6 Muhammed b. Cabir Vadı Aşı: Ailesi EndüIüs'ün güneyindeki Vadi Aş (=Guadix) bölgesinden gelen, kendisi 683'te Tunus'ta doğan hadisçi, şair ve gezgin.
720/1320 dolaylarında doğuya yönelerek gezilerine başladı; pek çok alimden ders aldı ve 749/1348 yılında Tunus'ta vebadan öldü. Beldeler hakkında "Kırkhadis Mecmuası derlemiştir. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Beyrut, 1997, C. 3, s. 251.
7 Şerefüddın İbn Uneyn Dımaşkı: Sultan Salahaddin Eyyilbi tarafından Dımaşk'tan
kovuldu; Salahaddın'in vefatından sonra Melik Adil tarafından tekrar iziıı verildi ona,
Dımaşk'a girebilmesi için. Eyyilbılerde bir dönem saray katipliği de yapan İbn
Uneyn, 630/1232 yılında vefat etti. Bkz.: İbn HaIlikan, Vejeyatü'/-A'yan, C. 5, s. 14.
8 Arkale Hassan b. Numeyr Kelbı: Dımaşk'ın yerlisi olan bu şaır, Salahaddın Eyyilbi'ye bir methiye yazmış, ondan ikibin dinar armağan almış, ancak bunu yiyemeden ansızın 567/1171 yılında ölmüştür. Bkz.: Zirikli, A'lôm, C. 2, s. 191.
9 Cıllık: İslamdan önceki Arap krallıklarından Gassanllerin merkezi olan Cıııık, Arap
edebiyatında Gilta'nın (bkz.: bu bölüm, 2 ve 53. notlar) eş anlamlısı olarak sıkça kullanılır; böylece o mekanın eski şanına gönderme yapılır. Kelime, Türkçe "çalılık"a
benziyor. Bkz.: Müncid ji'I-A 'lôm, Beyrut, 1973 bas., s. 216.
10 Şame; aynı zamanda tendeki "ben" manasına geldiği için Arkale'nin ikinci dizesinde cinas vardır.
11 Ebu'l-Vahş Sebu' b. Halef Esedı: Bu şair, Sicilya'dan gelen donanmayı alt ettikten sonra Dımaşk'a giren Sultan Salahaddin Eyyilbi'ye gayet etkileyici bir methiye
yazmıştır. Ebu Şame ondan bahseder. Bkz.: Ebu Şame, Uyunu'r-Ravdateyn, ed-kritik:
Ahmed Beysilmi, Dımaşk, 1992, C. 2, s. 6.
12 Zevra: Bazılarına göre Dicle'nin, bazılarına göre ise sadece Bağdat'ın batı yakasına
verilen isimdir. Bkz.: Tazı, RıMe, C. 1, s. 303.
13 Kadı Fadıl Abdurrahlm Beysanı: Filistin'de doğdu, Kahire'ye göçtü. 596/1200 yı
lında orada vefat etti. Sultan Salahaddın Eyyilbı, vezir olarak görevlendirdiği Abdurrahım için şöyle derdi: "Sanmayın ki ben şehirleri sizin kılıçlarınızla aldım; bilakis şu
fazıl kadı efendinin kalemi idi bu başarırün sebebi!" Bkz.: İbn Hallikan, Vejeyatü'/A 'yan, C. f; s. 156-157.
14 Ceyrfin: Büyük camiin doğusıında bulunan bir mahalle idi. Bkz.: Tazı, RıMe, C. 1,
s. 3\l3.
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Ebu'l-Hasan Ali b. Saıd Ansı Mağribı: Bkz.: 11/3. not.
Cumartesi günleri: Cumartesi o dönemde gezip tozma günüydü. Fas
ve Endülüs'te ise Cumartesi ve Pazar dinlenme ve gezme günleriydi. Ebu'l-Hasan
İbnü'z-Zekkak gibi bazı şairler Cumartesi ve Pazar günlerinin güzeliğini işleyen dizeler söylemişlerdir. Bkz.: Tazı, Rıh/e, C. 1, s. 305.
17 Velıd b. Abdülmelik b. Mervan: Emevı halifelerinin altıncısıdır; babası Abdü1melik vefat ettikten sonra tahta oturdu, Musa b. Nusayr ve meşhur Tarık b. Ziylld onun
adamlarındandır. Velıd döneminde İslam toprakları doğuda Hint ve Çin sınırlarına,
batıda ise Atlas okyanusuna ulaşmıştı. Dımaşk'taki meşhur büyük camiyi; Emevı
Camii'ni inşa ettiren de odur. 96/715'te vefat etti. Velıd'in sosyal kalkınma ve sağlık
alanlarında yaptıklarıyla ilgili olarak bkz.: Ahmed Şevket Şattl, "Nazarat ila Ameli'lHalife Velid b. Abdümelik Hassaten fi'r-Riayeti'l-İctimaiyye ve's-Sıhhıyye." (EbMsu'/-Mu'temeri's-Senevı es-Salis) Halep Üniversitesi Mat., 1980, s. 59. Ayrıca Velıd'in
tarihteki yeri için bkz.: Mes'udl. Muriicu'z-Zeheb, Charles Pellat neşri, Beymt, 1979,
parag.; 2113-2151.
18 Roma Yapısı Minareler: Birincisi evveice eski kilisenin çan kulesiydi, ancak
739/1339 depreminden sonra tamamen yıkılmış ve yerine yeni bir minare yapılmış
tır; ikincisi ise Velıd'in inşaat esnasında yardım aldığı Bizanshların eseridir. Bkz.: Tazı, Rıhle, C. 1, s. 309.
19 Zeyaıia: Bugün Somali'de bulunan Zeyla' bölgesinden gelenlere o günlerde Zeyalia denilirmiş. Buna benzer bir isimlendirme halen Mısır'da Ezher Üniversitesi'nde
mevcuttur; cami yakınında Türk öğrencilerin ta eskiden beri kalıp yerleştiği bölüme
Revaku'l-Etrak; Mağrip (=Fas) kökenlilerin kaldığı bölüme ise Meğllribe denilir. Ezher Camii'nin hemen bitişiğindeki bu nispeten yüksek ve çay sohbetine müsait mekanın manzarası fevkalade güzeldir ve buradan eski Kahire'll'in büyük bir kısmı ta
NIl'e kadar görülebilir.
20 Zekeriyya (as) ile ilgili ayet; Meryem Suresi (19. sure), 7. ayet.
21 Süfyan-ı Sevrı: Hadıs ilminde uzman, zühdü ve samimiyetiyle meşhur bilgin. Yargıya karışılma durumunda görevini hakkıyla yerine getiremeyeceği ve yanlış bir hüküm verirse vebal altında kalacağı gerekçesiyle Abbası halifesi Mansur'un kadılık
teklifini reddetmiştir. 161/778 yılında vefat etti. Bkz.: Zehebı, SiJ'er-i A 'IIimi'n-NubeIli, C. 7, s. 229. Ancak bu tür hadıslere ihtiyatlı yaklaşmak; hadıs aktarıcısı ve içeriğiyle ilgili tenkitlerin yapıldığı cerh-tadll kitaplarına bakmak gerektiği gibi mevzu
hadısleri mimleyen özel mecmualara da göz atmak gerekmektedir.
22 Fadail-i Dımaşk adıyla bahsedilen eser Dımaşk şehrinin tarihini ciltler dolusu bilgiyle aktaran İbn Asakir'in Tarih-i Med/net-i Dımaşk adh eseri olabilir. Bu kitap Muhammed Ahmed Dehman tarafından 1963 yılında Dımaşk'ta (=Şam) neşredilmiştir.
23 Udul Müessesesi: Bilirkişi veya tarafsız ağırbaşlı saygın kimselerden oluşan bir tür
noter heyetine Udulü'l-Müslimın, Şuhudü'l-Udul vs. isimler verilirdi ki Osmanlılar
zamanında da mahkemelerde bu tür bir heyetin imzası olmadan verilen karar uygulanamazdı. Bu müessese Amerika hukuk sistemindeki "juri"yi çağrıştırıyorsa da arada önemli farklar var elbette.
24 Saatler Kapısı: Burada su ile çalışan saat sistemini Nureddın Mahmud Zengı (ö:
569/1174) yaptırmıştır. Su saatleri, İslam dünyasının batısında da ilgi çeken bir şey
di; Bkz.: A. Tazı, "Saat mine'l-Karni'r-Rabi' Aşar fi Fas" Mecelletü'/-Mecmai'/-I/mi ei[rakf (Irak Bilimler Akademisi'nin Dergisi), C. 13, yıl: 1966.
15
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25 Celaleddın Muhammed b. Abdurrahman Kazvını: İslam dünyasının çoğu bölgesinde ve Osmanlı'da Arap diliyle ilgili olarak okutulan klasik kitaplardan Tdhts'in yazarı. Biz de Arap dilinin inceliklerine göre Meanı ve Beyan ilimierini bu kitaptan okuduk; işin garip yanıT<1:z;lgibi Faslı bir araştırmacı da öğrencilik yıllarında bu eseri ders
kitabı olarak okuduğunu belirtiyor! Celaleddın Kazvını hicrl666'da Musul'da doğdu,
babası ve kardeşleriyTeAnadolu'ya yerleştiler, dinı ve aklı ilimierde tüm akranlarını
geçti, hukukta derinleşti ve yirmi yaşına basmadan kadııık makamına getirildi. Daha
sonra Dımaşk'a yerleşen Celaleddin burada İzz Farilkı, Eykı, Birzalı gibi hadıs otoritelerinden ders aldı ve kadı oldu. 727 yılında Memlilk hükümdarı Nasır tarafından
Mısır başkadılığına tayin edildi; fakirlere, kimsesizlere ve bilgi peşinde koşan zeki
gençlere yardım etti. Oğullarının sefahat içindeki yaşamı onu çok üzdü, bu yüzden
kariyerini kaybetti; tekrar Şam kadılığına getirildi ve 739/1338 yılında vefat etti. Okumuş kesimi ve gençleri us ill-i fıkıh (=hukuk metodolojisi), mantık ve dil ilimierine
teşvik ederdi. Türk kökenli Memlilkler nezdinde onun kadar kıymetli, saygın ve
nüktedan bir kadı olmadı bir daha. Son derece akıcı konuşan, iri çeneli, dönemin teriicim-i ahval uzmanlarının standartlarına göre yakışıklı, hat sanatında ilerlemiş hoş bir
insandı. Vefatı herkesi üzmüş, hakkında şairler tarafından mersiyeler düzülmüştür.
Aybekoğlu Salahaddın'in de bir mersiyesi vardır ona dair. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer,
Beyrut, 1997, C. 3, s. 3-4; İbn Habıb, Tezkiretü'n-Neblh, C. 2, s. 299-300.
26 Alaeddın Ali b. İsmaİl Ki'ınevı: 668'de Konya'da doğdu, 693'te Dımaşk'a geldi, Lkbaliye Medresesi'nde dinı ve akıı ilimIeri okudu, daha sonra Kahire'ye geldi ve Saıdüs's-Suada Hangahı'nda yönetici oldu. Burada devrin en meşhur hocalarından ve
şeyhlerinden usill, tefsir, fıkıh ve tasavvuf dersleri aldı. 727 yılında Şam kadılığına
geldiğinde yirmi beygir yükü kitabı da beraberinde getirmişti. Fıkıh, Arapça ve tasavvufa dair kitaplar yazdı. Al:1eddın Kilnevı'nin en enteresan yönü, İbn Dakıki'l
Iyd gibi Selef akaidine meyilli hocalardan ders almasına; İbn Teymiyye'yi çok sevmesine ve hadıs ilminde dönemindeki uzmanları tatmin edecek denli yüksek bir bilgiye sahip olmasına rağmen Muhyiddın İbn Arabı'den saygı ve sitayişle bahsetmesi,
tasavvufun en rafine meseleleri hakkında görüş beyan edebilecek kadar mevzilya vakıf olmasıdır. Alaeddın:in İbn Teymiyye sevgisi, onu asla kendi ilmı tavır ve bağı msızlığını etkileyici bir konuma sokmamıştır ve çeşitli konularda İbn Teymiyye'ye gayet sert tenkitlerde bulunmuştur. Döneminin hem Selefi meyilli fakih ve hadısçile
ri hem de sufileri Alaeddın'i beğenmişler; onun ilmi bağımsızlığından bahsetmişler
dir. 729/1329'da Dımaşk'ta vefat etti; meşhur bilginlerin kabristanı Kasiyiln'a gömüldü. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Beyrut, 1997, C. 3, s. 15-17; İbnü'l-İmad Hanbeıı, Şe
zeratü'z-Zeheb, C. 8, s. 158-159.
27 Şemseddın Muhammed b. Süleyman b. Kufsı: Mağrip'ten gelmiş, Mısır'da ders
almış, Dımaşk'a yerleşmiş ve hukukı mevzillarda derinleşmişti. Dilinde Mağrip lehçesinin etkileri hissedilirdi; C harfini Z gibi, Y harfini S gibi telaffuz ederdi. 743/1343
yılında vefat etti. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Beyrut, 1997, C. 3, s. 272.
28 Samsamİye Medresesİ: Malikllerin yoğunlaştığı bir merkezdi. İbn Kesır'in bildirdiğine göre dönemin nüfuzlu adamlarından 701 yılında Müslüman olan Şemseddın
Gabriyel Esmerıoraya bağışta bulunmuş ve hoca tayin etmiştir. Genellikle Endülüs
ve Faslıların toplandığı bu üniversitede İbn Teymiyye gibi meşhurlar da ders okutmuşlardır. Bkz.: Abdülkadir Nuaymı Dımaşkı (ö. 978/1570), ed-Dans fo Tarihi'/-Medaris, Beyrut, 19911,C. 2, s. 6-7.

160
29 İbn Teymiyye: Bazı araştırmacılar buradaki olaya İbn BattOta'nın şahitlik etmesinin
mümkün olmadığını, zira o tarihte İbn Teymiyye'nin zindanda bulunduğunu savunmuşlardır. İbn Teymiyye ıo Rebıülevvel 661/22 Ocak 1263'te Harran'da doğdu. Yedi yaşına bastığında Moğollar Harran'ı istila etmişti; ailece Dımaşk'a göç ettiler. Burada Arap edebiyatı, hadıs, fıkıh, tarih gibi alanlarda dördü kadın olmak üzere ikiyüzden fazla hocadan ders aldı. Alabildiğine dikbaşlı; doğru bildiğini en katı ve sarih ifadelerle söylemekten çekinmeyen bir hocaydı. O dönemde artık belirli bir sistematiğe kavuşmuş nazarı tasavvuf erbabına karşı ağır ~enkitler yöneltti, fıkıh ve akaitte ilk
devre dönüş sloganı altında kendi dostlarını bile şaşırtan aşırı fikirler ileri sürdü, hayatının en verimli dönemi hapislerde geçti, dinin kelamla savunulamayacağına inandığı için kelamcılara karşı -Sünnı bile olsalar- son derece sert hücumlarda bulundu;
felsefeye karşı amansız bir düşman kesildi. Halkın evliya kabirlerine gösterdiği aşırı
saygıyı tevhide aykırı tehlikeli bir sapma olarak gördü. Dinı bilgisi gerçekten çoktu
ama sınır tanımaz polemikçiliği, tasavvufve kelam ehline karşı yürüttüğü kampanya
onun bazı fikirlerinin de doğru anlaşılamamasına yol açtı; yaranları ve talebeleri onu,
bazı görüşlerini tashih etmesi için uyarmışlar fakat o kabul ettiklerinden asla vazgeçmemiştir. 20 Zilkade 728/27 Eylül 1328'de zindanda vefat etti. Meşhur ansiklopedist
tarihçi İbn Fadlullah Ömerı ve İbnü'I-Verdl onun için mersiye okumuşlardır. Bugün
Selefiye diye bilinen ve bizim Neo Selefiye diye vasfedeceğimiz dinı ve siyası akı
mın ana görüşleri ilk defa İbn Teymiyye tarafından sistematize edilmiştir. İsHim
dünyasında hem taraftarı hem de düşmanı en fazla olan dahi bilginlerdendir. Bkz.:
Zehebı, Düvelü'/-Isltim, Beyrut, 1999, C. 2, s. 272; Makrizı, Kitdbu'/-Mukaffa'/-Keblr,
Beyrut, 1991, C. 1, s. 454- 479; İbn Hacer, ed-Durer, Beyrut, 1997, C. 1, s. 88-96; İb
nü'I-İmad, Şezeratü'z-Zeheb, Beyrut, 1992, C. 8, s. 142-151; H. Laoust, Kueques opinions sur la theodicee d'Ibn Taimiya, Kahire, 1937; M. M. Şerif başkanlığında yazılan IsItim Düşüncesi Tarihi, (Türkçe baskının editörü: Mustafa Armağan), İstanbul, 1991, C.
3, s. 19-43; Ali Nar, Akaid Risa/eleri, İstanbul, 1998, s. 47-50.
30 Adiliye Medresesi: İnşasına NOreddın Zengı tarafından başlandı; sonra EyyObl soyundan gelen Melik Seyfeddın Adil inşaatı devam ettirdi ve nihayet onun oğlu Melik Muazzam tarafından tümüyle bitirildi bu medrese. Bkz.: Abdülkadir Nuaymı Dı
maşkı, ed-Daris ji'I-Medaris, C. 1, s. 272-277.
31 Zahiriye Medresesi: MemIGk hükümdarı Melik Zahir Baybars tarafından inşa edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Abdülkadir Nuaymı Dımaşkı, Age., C. 1, s. 263-271.
32 Sultan Nureddın Medresesi: h. 563 yılında NOreddın Zengı tarafından eski Emevı Sarayı'nın üstüne inşa edilmiştir. Bkz.: Abdülkadir Nuaymı Dımaşkı, Age., C. 1, s.
466-499.
33 Sekiz kapılı şehir: Bu sayı verilmekle Dımaşk cennete benzetilmiş oluyor. Bab-ı
Feradıs; bağ ve bahçelere açılan kapı demektir. Kuzey duvarının ortasındaki bu kapı eski Bizans şehrine açılmaktadır. Bab-ı Cabiye su samıçlarına açılan kapıdır ve eski Gassanı prensieri bu tarafta otururlarmış. Bkz.: Tazı, Rıh/e, C. 1, s. 319.
34 Ümmü Habibe Ramle binti Ebu Süfyan: Peygamber'in (sav) hanımlarından olup
44/664 yılında Medine'de vefat etmiştir. İbn BattOta'nın burada verdiği kab ir adresi
diğer tarihçiler tarafından zikredilmemiştir. Bkz.: Zehebı, Siyer-i A'ltimi'n-Nubela, C.
2, s. 218.
35 Bilal b. Rabah Habeşı: Habeş asıllı siyah bir köleyken İslama girdi; Bizanslı Suhayb ve İranlı Selman ile birlikte İslam mesajının evrenselliğin i ispatlayan ilk inan-

161
mışlardandır. Peygamber (sav) ile beraber tüm tehlike ve zafer anlarını yaşadı, Suriye'nin fethine katılmışken 20/641 yılında vefat etti. Bkz.: İbn Asakir, TIlrih-i Medtneti Dımaşk, ed-kritik: M. Ahmed Dehman, Dımaşk, 1963, C. 10, s. 301-353.
36 Üveys Karanı (= Veysel Karanf): Aslı Yemenli olup Benı Karan (=Karanoğulları)
kabilesindendir. Büyük zahitlerdendi. 37/687'de Sıffin Savaşı'nda Hz. Ali safında şe
hit düştü. Bkz.: zeheoı; Age., C. 4, s. 19.
37 Ka'bu'l-Ahbiir: Aslı Himyer halkından olup Yemen'den gelmiştir. Eski Yemen'in
saygın Yahudi bilginlerinden olan Ka'b, Hz. Ebfibekir zamanında Müslüman oldu ve
Hz. Ömer zamanında Medine'ye geldi; sonra Şam'a gitti ve nihayet 32/652 yılında
Humus'ta vefat etti. Bkz.: Zehebı, Age., C. 3, s. 489.
38 Ahmed b. Ömer Kurtubf (=İbnü'l-Müzeyyen): İskenderiye'de hocalık yapmış
büyük Malikı fakihlerindendir. Usfil-i fıkıh ve hadıs alanlarında da otorite olan İb
nü'l-Müzeyyen, ilk tahsilini Kuftuba'da tamamladıktan sonra doğuya uzandı ve İs
kenderiye'ye geldi. Sahth-i Müs/im olarak bilinen hadıs külliyatını önce özetlemiş
sonra da bir özeti şerhederek eserine Rıh/e metninde geçtiği gibi Müflıim ismini vermiştir. 656/1258 yılında İskenderiye'de vefat etmiştir. Bkz.: Makkarı, Neflıu't-Tib min
Gusn-i Ende/üsi'r-Ratib, ed-kritik: İhsan Abbas, Beyrut, 1968, C. 2, s. 211; Makrizı,
Kitabu'I-Mukaffa'I-Kebir, C. 1, s. 545.
39 Arslan b. Ya'küb Tükmanı (=Bozdoğan): Ca'berli Şeyh Reslan diye de tanınan
bu şöhretli ermiş in Dımaşk'taki kabri bugün bile ziyaret edilmektedir. Arslan b.
Ya'kfib, Ebu'l-Beyan Benna ile beraber dönemin en mühim ve saygın sufilerindendi. 699/1300 yılında vefat etmiştir. Bkz.: Abdulkadir Nuaymı Dımaşkı, ed-Dlins ji TIirihi'I-Medliris. C. 2, s. 150; İbnü'l-İmad Hanbelı, Şezerlitü'z-Zeheb, C. 7, s. 782.
40 Ahmed Rifill: Siyah giymekle ünlenmiş olup Rifaiyye tarikatının kurucusudur.
lrak'ın Vas it şehrine bağlı bir kasabada doğmuş, bu bölgede fıkıh, edebiyat ve tasavvuf eğitimi almış; daha sonra kendi yöntemini yaymaya başlamıştır. Rifaiyye tarikatı, bugün Somali'den Türkiye ve Endenozya'ya kadar çok geniş bir alanda yüzbinlerce müntesibi bulunan bir tarikattır. Ahmed Rifaı 578/1182 yılında yine Irak'ta,
Ümmü Ubeyde köyünde vefat etmiş ve oraya gömülmüştür. Bkz.: Abdülmün'ım
Hıfnı, Mu'cemu Musta/ahliti's-Sujiyye, Beyrut, 1987, s. 113; Şfile Yayo'nın telif ve tercüme heyetinin hazırladığı Sahlibeden Günümüze Allah Dostları, (madde yazarı: Mustafa Tahralı), İstanbul, 1998, C. 7, s. 70.
41 Ebü Medyen: Ebfi Medyen Şuayb, 515/1121 civarında Endülüs'ün İşbiliye (=Sevilla) şehrinde doğdu. Küçük yaşta yetim kaldı, ilim tahsili için önce Tanca'ya sonra Sebte ve Merrakeş'e geçti; nihayet Karaviyyın Camii'nde fıkıh tahsil etti. Gazall'nin İhya'sını ve Haris Muhasibl'nin Riliye'sini o devri n en büyük üstadarından
okuyan Ebil Medyen, hac dönüşünde Bidıye taraflarına yerleşti. Ebfi Zekeriyyii
Camii'nde verdiği derslere yüzlerce insan katılmaya başlamıştı. Dönemin hükümdarı Ebfi Yusuf Ya'kfib onun siyası gaileler çıkaracağından kuşkulandı ve nazik bir
şekilde Merrakeş'e gönderilmesini emretti. Tilimsan yakınlarında hastalandı,
594/1197 yılında Ubb1id köyünde vefat etti. Ebil Medyen kendi tarzını anlatırken
kerametlere aşırı önem atfedilmesini boş ve yararsız bulmuş, ihlaslı müridin şöh
retten sakınması gerektiğini; vaazlarda halka ümit, gayret ve müjde vermenin daha doğru olacağını söylemiştir. Ebfi Medyen'in bir önemli özelliği de İbn Arabı'nin
Futuhlit ve diğer eserlerinde en çok gönderme yaptığı şahıslardan oluşudur. Bkz.:
Abdurrahman Bedevı, EM Medyen ve ıbn Arabt, Kahire, 1969, s. 130; Şille Yayo'nın
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hazırladığı Sahabeden Giiniimiize Allah Dostları, (madde yazarı: A. Sait Aykut), C. 7,
s.80-82.
42 Ebu'd-Derda Umeyr Hazreeı: Siyaset, savaş ve hikmeti kendinde cem'etmiş sahabilerdendi. Dımaşk kadılığı yaptı, 32/652 yılında burada öldü. Ölüm, zenginlik, ti. ca~et, ibadet ve şöhret üzerine söyledikleri yüzyıllar boyunca konuşuldu. Şu sözler
ona aittir: "Sizler içinizdeki iyilerin çağrısına kulak verdiğiniz; hak ve hakikatin savunuculuğunu yaptığınız sürece iyi olmaya; iyi kalmaya devam edersiniz. Zira hak ve
hakikati gerçekten bilen kişi onu işleyen gibidir. Allah'ı görüyormuş gibi yaşayın ve
ibadet edi'n. Sizi başkasına muhtaç etmeyen az şey, sizin gönlünüzü meşgul edip AIlah'tan ve iyilikten uzaklaştıracak çok şeyden hayırlıdır. Biliniz ki iyilik yok olmaz,
kötülük de unutulmaz." Bkz.: ıbnü'l-Cevzl, Sıfatu's-Safve, ed-kritik: Abdüsselam M.
Harfin, Beyrut, 1991, C. 1 s. 325; Sahabeden Giiniimiize, (ilgili kısmı çev.: A. Sait Aykut), C. 1, s. 366-382.
43 Fudale b. Ubeyd: Meşhur sahabilerdendir. Uhud ve diğer gazvelere katıldı, Şam'ın
ve Mısır'ın fethine tanık oldu. 53/673 yılında Dımaşk'ta vefat etti. Bkz.: Zehebı, Siyer-i A '/iimi'n-Nubela, C. 2, s. 113.
44 Vasile b. Eska': Suffe ehlinden olan büyük sahabilerdendir. Tebfik Gazvesi'ne katılmış, Dımaşk'ın fethine tanık olmuştur. Kudüs'te 83/702 yılında vefat etti. En son
vefat eden sahabidir. Bkz.: Zehebı, Age., C. 3, s. 383.
45 Sehl b. Hanzaliyye: Medineli sahabilerdendir. Dımaşk'ta 47/667 yılında vefat etmiştir. Tlzı, Rıhle, C. 1, s. 323.
46 Ağaç altında bey'atle igili ayet; Fetih Sfiresi (48. sfire) 18. ayettir.
47 Sa'd b. Ubade: Hazrec kabilesi'nin reisiydi. Yazı, eski tarih, silahşörlük ve yüzme
gibi konularda deneyimli ve malfimatlı olduğu için ona "Kamil" lakabı verilmişti.
Ensar'dan 70 kişiyle berabar Akabe bey'atına katılanlardandır. 14/635'te Suriye'nin
Havran bölgesinde vefat etti. Zehebı, Age., C. 1, s. 270.
48 Ümmü Külthum (;"Gülsüm): Hz. fatıma'nın kızıdır. ıbn Cübeyr, Ümmü Külthfim'ün kabrinin Dımaşk'ın güneyindeki Raviye köyünde olduğunu belirtmiştir.
Bkz.: ıbn Cübeyr, Rthle, s. 288.
49 Seyyide Sükeyne: Hz. Hüseyin'in kızı olan Hz. Sükeyne, Kerbela faciasından sağ
kurtulabilmiş, epey bir süre yaşadıktan sonra 117/735 yılında Medine'de vefat etmiş
tir. Zaten ıbn Battfita da "dediklerine göre" diyerek ihtiyatlı konuşuyor. Bkz.: Zehebı, Siyer-i A '/iimi'n-Nubela, C. 5, s. 262.
50 Ebu Müslim Havlanı: İslam zahit ve abitlerine ilişkin on ciltlik kitabıyla sahası
nın en mühim kaynağını yazan Ebfi Nuaym'a (ö: 430/1038) göre Şamlı tabiın içinde en bilgili kişi Ebu Müslim Havlanı idi. Ebu Müslim, Peygamberimiz vefat etmeden önce Müslüman olmuş sonra Dımaşk'a göçmüş ve 62/682 yılında vefat etmiştir.
Bkz.: Sahabeden Giiniimiize, (ilgili kısmı çev. A. Sait Aykut),C. 6, s. 234; Zehebı, Age"
C. 3, s. 8.
51 Ebu Süleyman Daranı: Dımaşk'a yakın Darya köyünde doğdu; ilim tahsili için
Bağdat'a gitti sonra Dımaşk'a döndü ve 236/850 yılında vefat etti. çağının en dikkate değer zahitlerinden olan Daranl'nin sözlerine tasavvuf kitaplarında çok rastlanır.
Şu söz ona aittir: "Gerçek zahit dünyayı ne över ne de yerer; dünya ona yönelince sevinmez, dünya ondan kaçınca da üzülmez." Bkz.: Zehebı, Age., C. lO, s. 182; Sahabeden Giiniimiize. (ilgili kısmı çev. A. Sait Aykut) C. 6, s. 386-390.
52 Eriha: Beyt-i Makdis'e bir gün uzaklıkta bir köy idi. Bugün Jeriko diye bilinen yer-
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dir ve Yahudilerin mukaddes mekanlarındandır. İsrailoğullarının kitaplarında cebbarların (=büyük zorbaların) yurdu olarak geçer. Yuşa b. Nun'un ilk fethettiği Suriye
toprağıdır. Bkz.: Ebu'I-Fida, Takvimu'I-Buldôn, s. 236.
53 Dımaşk'taki büyük'veba: İbn Battuta'ınn bu ziyaretinde verdiği veba olayı, aslında
seyahatindendönerken yaptığı ikinci ziyaretinde, yani 747/1347'de vuku bulmuştur.
54 Argun Şah Na;ırı:Tlhanlı hükümdarı Ebu Saıd tarafından Mısır'a gönderilen kabiliyetli bir siyasetçiydi; Melik Nasır'ın yüksek rütbeli adamlarından biri haline geldi. Bir aralık mabeyincilik bile yapmıştır. Sonra Safed'e vali oldu, arkasından Halep
'Valiliğine getirildi. Yıldızı iyice parlayan Argun nihayet Dımaşk'a tayin edildi. Son
derece cesur ve dirayetli bir emirdi; çevre şehir ve bölgelerden ne istiyorsa derhal getiriliyordu; Dımaşklıları tam anlamıyla memnun etmişti. İbn Hacer'e göre Mısır'dan
gelen bir fermanla tutuklandı ve 750/1349'da feci bir baskınla öldürüldü. İbn İyas,
Bedôiu'z-Zühurda onun başına gelenlerin Cabaga adlı başka bir emir tarafından tezgahlandığını söyler ve Nasır'ın bizzat kendisinin bu işte payı olmadığına dair yemin
içtiğini; nitekim Cabaga'yı yakalayıp asmaları için Dımaşk halkına ve askerine ferman gönderdiğini ve Cabaga'nın yakalanıp asıldığını anlatır. O dönemin tarihçi si Aybekoğlu Safedı de buna yakın bir yorum yapar ve Argun Şah'ın hasetçiler tarafından
boğdurulduğunu söyler. Yine aynı dönemin tarihçilerinden İbn Habıb ise Argun
Şah'ın çok şımardığını, "aslanlık" tasladığını; dosta, düşmana toptan cefa eylediğini
söyler. Bkz.: Aybekoğlu Salahaddın Safedı, Tuhfet-i Zevi'I-Elbdb, s. 550-555; İbn İyas,
Bedôiu'z-Zühur, ed-kritik: M. Mustafa, Kahire, 1982, C. 1, kısım: 1, s. 534; İbn Hacer,
ed-Durer, Beyrut, 1997, C. 1, s. 204; İbn Hablb, eI-Muntekd min Durreti'I-Es/dk fo Devleti'I-Etrôk, ed-kritik: Abdulcebbar Zekkar, Halep, 1999, s. 256.
55 Salihiye Mahallesi: Meşhur Kasiyun dağının eteklerine yaslanan bu mahalle bütün şehre tepeden bakar ve Mısır Türk Memluklerinin ilk hükümdarının annesi
Sultan Şeceretüd'dür, Muhyiddın İbn Arabı, gramerci İbn Malik gibi ünlülerin kabirlerini içinde barındırır. Kudüs'ten buraya göçen Ebu Ömer adlı meşhur bir sufi
bilgin o civardaki Ebu Salih Mescidi'nde kalmaya başlar; zamanla avanesi çoğalır,
halk onlara "salihun" der ve bu mıntıka Salihiye diye tanınır. Bkz.: Aybekoğlu Salahaddln, Age., s. 442; Abdülkadir Nuayml Dımaşkı, ed-Dôris fo Tôrihi'I-Medôris,
Beyrut, 1990, C. 2, s. 79.
56 Ebu Ömer Medresesi: Bazı nüshalarda geçtiği gibi İbn Ömer değil Ebu Ömer
Medresesi olmalı bu okuL. Haçlıların Kudüs'ü işgali üzerine buraya göçen ve Hanbe11 kadısı Şemseddın'in babası olan Ebu Ömer tarafından yaptınImiştır. Burada yolculara yemek ikramı yapılır, her sene fakir ve kimsesiz çocuklar sünnet edilir, kışın
ihtiyacı olanlar için daima sıcak su kaynar, senenin muhtelif günlerinde sabun dağı
tımı yapılır, Ramazan'ın neredeyse her günü için özel bir tatlı yapılarak halka dağıtı
lırdı. Başlangıçta Şeyh Ebu Ömer tarafından bir mescit ve on derslik olarak inşa edilen bu müessese zamanla halkın ve ileri gelenlerin buraya vakfettiği arazi, dükkan
gibi kaynaklarla muazzam bir hayır müessesesine dönüşmüştü. Bkz.: Abdülkadir
Nuaymı Dımaşkı, Age., C. 2, s. 77-87 *İbn Münecca Medresesi: Zeynüddın ıbn
Münecca, Hanbemere ait Şerifiyye Medresesi'nde ders vermiş uzman bir hukukçuydu; sahasıyla ilgili kaliteli eserler veren bu hocanın en meşhur talebesi İbn Teymiyye' dir. Nitekim Zeynüddın 695/1296 yılında vefat edince yerine İbn Teymiyye geçmiştir. Herhalde zamanla Şerifiyye Medresesi, İbn Münecca adıyla anılır olmuştur.
Bkz.: Abdülkadir-Nuaymı Dımaşkı, Age., C. 2, s. 58.
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57 Hz. İbrahim'in yıldızlar, ay ve güneşten bahsettiği ayetler: 6. silre, 76.-78. ayeder.
58 Neyreb: Yakilt Hamevı, Dımaşk'tan yarım fersah uzaktaki bu kasabanın, çok güzel
bahçelere sahip olduğunu belirtir. Bkz.: Hamevı. Mu'cemu'I-Buldiin, Beyrut, 1990,
madde m.: 12306.
59 Beyt ııahiye: Şimdi Dımaşk'ın kuzeydoğusunda eski hillinden hiçbir şey kalmamış
bir semt vadır ki halk buraya Beydihiye der. Bkz.: Tazı, Rthle, C. 1, s. 330.
60 Gelinlere çeyiz hazırlayan vakıflar: Islam tarihinde vakfın hizmet verdiği sahalar
arasında hattatlara mürekkep sağlamak, borcunu ödeyemez durumda olanların borcunu ödemek, yaşlı kayıkçı ve hamalların iaşesini karşılamak, çocuğuna oyuncak alamayacak derecede fakir ana-babalara oyuncak vermek, sakat ve aç hayvanları barındır
mak, elverişli binalara kuş evleri yaparak kuşların bakımını yürütmek gibi başlıklar
vardır. Bkz.: Ziya Kazıcı, ls/iim Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, Istanbul, 1999, s. 294.
61 Dımaşklıların Faslıları sevmesi: Tazı, Faslıların Suriye ve Filistin civarında vuku
bulan Haçlı savaşlarında daima bölgedeki Müslüman halka yardım ettiklerini; Ibn
Cübeyr gibi pek çok kaynak tarafından doğrulanan bu -gibi yardımlaşmalardan ötürü
Faslıların bu civarda sevgiyle karşılandığını; hatta onlara ait mahalleler inşa edildiği
ni belirtmektedir. Bkz.: Tazı, Rthle, C. 1, s. 331; aynı yazar, el-Kudüs ve'I-Halil inde'rRahhiileti'/-Meğiiribe, Beyrut, 1997.
62 İmadüddih İsmail Kaysaranı: Dımaşk'ın saygın ailelerinden olan Kaysaranılerden
gelen Imadüddın, 714'te Halep sırkatipliğine atandı; daha soma Dımaşk emiri Tinkız'in ferman katipliğini y~ptı ve 736/1336'da vefat etti. Zehebi'den naklen ıbn Hacer onun gayet dindar, saygın, mütevazı ve ahlaklı biri olduğunu söyler. Bkz.: ıbn
Hacer, ed-Durer, Beyrut, 1997, C. 1, s. 220.
63 İzzeddın Kalanisı: Dımaşk'ın en nüfuzlu ailesinde~ gelen Kalanisı, Memlilk suItanının Suriye danışmanı ve vekili idi. Melik Nasır Moğollara karşı savaşmak için
701/1302 yılında Dımaşk'a geldiğinde lzzeddın'in yanında ikamet etmiş ve ona Sahib (= sultanın yakın dostu) unvanını vermiştir. ıZzeddın 729/1329 yılında vefat etti.
Bkz.: ıbn Hacer, ed-Durer, Beyrut, 1997, C. 2, s. 42.
64 Tenbul sunma aderi: İbn Battilta, hatıralarını döndükten sonra yazdığı için zaman
zaman yolculuğunun ileri safhaları na müracaat ediyor. Tenbill bitkisinin özellikleri
ve Hintlilerin tenbill sunma adetleriyle ilgili ayrıntılı bilgi, ikinci ciltte tafsilatlı bir
şekilde anlatılacaktır.

65 İbnü'ş-Şıhna Ahmed Ebu'l-Abbas Hacelir: Şıhna'nın Osmanlı'daki karşılığı Sübaşı'dır; şehrin asayiş vedenetiminden sorumlu kişinin soyundan geldiği için Şıhna
oğlu ismini alan Ahmed b. Ebil Talib Haccar, dinı ve edebı ilimierde gerçek bir üstat idi; Ibn Hacer'in bildirdiğine göre yüz yaşına kadar yaşadı ve ömrünün son anlarında bile oruç tutabiliyor, soğuk suyla yıkanabiliyordu! 730/1330'da vefat etti. ıbn
Hacer, Age., C. 1, s. 86.
66 726 yılının Ramazan ortası: 15-28 Ağustos 1328'e tekabül eder.
67 Kasım b. Muhammed Birzalı: Birzala diye tanınan ve bazılarınca Brezilya isminin
de kökeni durumunda olan gezgin bir Berberı kabilesinden gelen bu ünlü alim, zamanının en büyük bilginlerindendi. Kıraat, hadıs, tefsir ve fıkıh alanlarında uzmanlaşan Kasım Birzalı, Ebil Şame'nin meşhur tarih kitabına zeyl yazmıştır.739/1339 yı
lında vefat etti. Bkz.: Ibn Hacer, Age., C. 3, s. 142.
68 Şihabeddın Ahmed Makdisı: Dönemin Ziyaiyye Medresesi'nin başhocalığını yapmış; 730/1330 yılında vefat etmiştir. Bkz.: ıbn Hacer, Age., C. 1, s. 107.
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69 Abdurrahman Becelf: Ahmed b. Abdüddaim gibi hocalardan ders aldı ve 738/1338
yılında Beyt-i Makdis'te vefat etti. Bkz.: İbn Hacer, Age., C. 2, s. 207.
70 Şemseddfn Muhammed Hakkarı: Kürt asıllı bu büyük bilgin 654-737/1256-1356
yılları arasında yaşadı;tıadıs ilminde uzmanlaştı, dünyaya değer vermezliğiyle meş
hur oldu. Bkz.; İbn H~~~r, Age., C. 3, s. 269.
71 Aişe Harranı: Seçimin terzilikle sağlayan bu hanım bilgin h. 647 yılında doğdu, hadıs ilminde uzmanlaşmış bir ailege büyüdü; kardeşi Muhasin büyük muhaddislerdendi. Zehebı onun son derece kanaatkar ve iyi bir hadıs araştırmacısı olduğunu belirtir. 736/1336 yılında vefat etmiştir. O dönemde özelikle tarih, Kur'on kıraatı ve hadıs ilminde uzmanlaşmış çok sayıda kadın bilgine tesadüf edilmektedir. Bkz.: Ibn
Hacer, Age., C. 2, s 145.
72 Zeyneb binti Kemateddın Makdisf: 646/1248 yılında doğan Zeyneb çağınin en büyük kadın muhaddisiydi. Muhammed b. Abdülhadı, Ibrahim b. Hal1l, Ahmed b. Abdüddaim gibi uzmanlardan hadıs sema etti; İbrahim b. Mahmud, Ebu Nasr Ibnü'lIllık, İbnü's-Sıdı gibi Bağdatlı alimlerden icazet aldı. Zehebı onun talebelerinin sayılamayacak kadar büyük bir kitle oluşturduğunu; bu son derece ahlaklı, kanaatkar,
nazik ve sahasında doruk noktayı teşkil eden kadının küçükken göz hastalığı geçirdiğini ve hiç evlenmediğini; 740/1339 yılında 90 küsur yaşında vefat ettiğinde geriye muazzam bir öğrenci kitlesi ve göz kamaştırıcı bir hadıs araştırması bıraktığını belirtmektedir. Bkz.: Züyt1/u'/-Iber, s. 213; İbn Hacer, Age., C. 2, s. 70; Ibnü'l-İmad Hanbelı, Şezerlitü'z-Zeheb, C. 8, s. 221.
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AYDKNLKK ŞEHİR MEDİNE YE
YOLCULUK
Yediyüzyirmialtı senesının Şevval ayı girdiğindel

Hicaz
Kisve adıyla bilinen kasabada konakladı. 2 Ben de beraber hareket ettim. Emırü'l-Hacc [=hac kervanının düzen ve ihtiyaçlarından sorumlu] o sene büyük emirlerden Seyfeddın Cfiban [=Çoban] idi;3 kadı ise Şerefüddın Ezru'i
H u ranı idi. Malikı mezhebinin başhocası Sadreddın Gumarı de
bu sene hac yapıyordu. Acarime denilen bir Arap kabilesiyle
yolculuk yaptım. 4 Bunların reisi, emirler arasında büyük saygın
lığı olan Muhammed b. Rafı'dir. Kisve kasabasından çıkıp Sanameyn isminde büyük köye vardık. Oradan da Zuraa'ya hareket
ettik. Zuraa, Huran'a bağlı küçük bir kasabadır. s Civarında konakladıktan sonra Busra denilen küçük şehre girdik. 6 Kervan,
hazırlıklarını tamamlamak amacıyla Dımaşk'ta kalmış olanların
yetişebilmesi için her zamanki gibi orada dört gün mola verdi.
Peygamberimiz, Allah tarafından kendisine elçilik verilmeden
önce Hadıce anamızın sermayesiyle ticaret yapmak için buraya
gelmiş, Busra'yı şereflendirmiştir; orada Peygamberimizin devesinin çöktüğü yerde büyük bir mescit yapılmış. Huran ahalisi
bu şehirde toplanır, hacılar buradan azıklarını temin edip Birketü Zıze'ye açılırlar. Orada da bir gün beklediken sonra Leccun'a
hareket ederler. Burada [daima] akan bir su vardır.
Oradan Kerek Kalesi'ne hareket ederler.7 Burası gayet sarp
ve sağlam kalelerden olup Hısn-ı Gurab [=Karga Kalesi] adıyla
kervanı Dımaşk'tan çıkıp
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Şam'dan kutsal topraklara, kutsal topraklardan Küfe'ye.
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ünlenmiştir. Her tarafından dere akmaktadır. Tek kapısı vardır ve
kayalar delinerek yapılmıştır. Oradan giriş yapılır, sert bir kayaya
oyulmuş uzun bir dehlizden sonra kaleye varılır. Hükümdarlar zor
zamanlarda buraya sığınır, burada korunurlar. Hatta Melik Nasır
dahi burayı sığınak yapmıştır kendine! Hikayesi şöyle:
Melik Nasır henüz çocuk denecek yaşta iken tahta geçer.
Kendi memlfikü [=asker kölesi] ve başyardımcısı olan Salar iktidara el koyar. Nasır, görünürde hacca gitmeye niyet edip kumandanlarının da onayını alarak Hicaz'a hareket eder. Akabetü
Eyle'ye [=Eyle Geçidi'ne] vardığında Kerek Kalesi'ne sığınarak
senelerce orada kalır. Nihayet Şam bölgesinin kumandanıarı
onun huzuruna çıkar. Diğer memlfikler de onun adına birleşir.
Bu esnada yönetim Baybars Şeşnikır'in elindedir. S Baybars, yemeklerden sorumlu emirdir. Ona Melik Muzaffer de denilir. Bu
adam Salahaddın Eyyfibı tarafından yaptırılan Saıdü's-Süeda
Tekkesi yakınındaki Hankahı Baybarsiyye'yi inşa ettirmiştir.
Melik Nasır orduyla Baybars'ın üzerine yürüyünce o çöle kaçar.
Askerleri onu takip ederler, yakalayıp Melik Nasır'a getirirler.
Ferman buyurulur, idam olunur. Ası kumandan Salar da yakalanarak bir kuyuya hapsedilir. Orada açlıktan ölür. Rivayet ediliyor ki, açlık belasından, leş yemeye mecbur kalmış! Allah bizi
böyle durumlara düşürmesin!
Hac kervanı Kerek dışında Seniyye denilen yerde dört gün
kalarak [büyük] çöle girmek için hazırlandı. Bundan sonra Maan'a gittik. Burası Şam bölgesinin sonudur. Akabetü's-Savan'dan [=Savan Geçidi'nden] sahraya indik. Bu çöl hakkında
"giren rahmetli, çıkan devletlü" diye bir söz var! İki gün yolculuktan sonra; suyu olmasına rağmen kimsenin yerleşmediği Zatü'l-Hacc mevkiinde konakladık. Bundan sonra hiç su bulunmayan Beldah vadisine, oradan da Tebfik'e hareket ettik. 9 Peygamberimiz buraya gazada bulunmuştur. Tebfik'te görÜlen bir
kaynağın suyu daha önce gayet azmış. Peygamberimiz orada abdest aldıktan sonra gürleşmiş, ağza layık bir kıvamda akmaya
başlamış. Halen öyle bereketli akıyor. Tebfik'e varınca silahları
kuşanıp, kılıçları sıyırarak hamle edercesine yürümek ve hurma
ağaçlarına vurmak, bunu yaparken de "Peygamberimiz bu şeh
re böyle girdi!" demek Şam hacılarının adetlerindendir.
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Büyük kafile oradaki kaynakta mola verir. Herkes kana kana su içer. Ayrıca develeri suvarmak, Ula ile Tebfik arasındaki
korkunç çöl için gerekli olan suyu temin etmek amacıyla burada dört gün kalır, Istirahat ederl~r.
Sucular bu kaynağın etrafına inerek, manda derisinden yapılmış samıcı andıran havuzumsu tulumlarıyla develerini suvamlar, kaplarını doldururlar. Emirlerden yahut büyüklerden her
biriIJ.in bir tulumu var. O tulumla hem kendi develerine hem de
arkadaşlarınınkilere su getirirler. Kaplarını da doldururlar. Diğer
hacılar ise birkaç dirhem karşılığında kendi devesini sulamak ve
kırbasını doldurmak üzere orada çalışan sucularla anlaşır.
Daha sonra kervan hareket eder. Bahsettiğimiz tehlikeli
çölden korkarak gece gündüz yoluna devam eder. Sahranın
tam ortasında Cehennem vadisine benzeyen Vadiyü'l-Uhaydır
adında bir çukur vardır. ıo Geçmiş yılların birinde Semfim yeliyle ll suların kuruyup bir kırbasının 1.000 dinara satıldığı, fakat suyu satanın da alanın da helak olduğu, vadide dikili bir
taş ta yazılıdır.
Daha sonra Eyyfibi hanedanından Melik Muazzam'a nispet
edilen Birketü'l-Mıiazzam'a [=Muazzam Göleti'ne] inilir. 12 Orada bazen yağmur iyi yağar, su birikir, bazen de kuraklık her tarafı kırar geçirir! Tebfik'ten hareketin beşinci günü kervan Semüd kavmiyle ilgili meşhur Hıcr Kuyusu'na gelir. 13 Su gürdür
ama Peygamberimiz Tebfik Savaşı'nda buradan geçerken devesini süratlendirerek kimsenin o kuyudan içmemesini emrettiğinden çok susamış olsalar bile su içmez hacılar oradan; kim bu
suyla hamur yoğurmuşsa hemen devesine yedirir.
Burası Semfid kavminin şehridir. Bu kavim, kırmızı kayalık
dağların böğrüne evler oymuş. Eşikleri nakışIarla süslü; uzaktan
gören buraların henüz yeni yapıldığını zanneder! Bu kavrnin çürümüş kemiklerini şu evlerde görmek mümkün! Kuşkusuz buradan alınacak dersler var. Salih Peygamber'in devesinin çöktüğü yer dahi orada; iki dağ arasında! Civarda bir mescit kalıntısı
vardır. Halk orada namaz kılar.
Hıcr ile Ula'nın arası yarım günlük, hatta daha az bir mesafedir. Ula büyük ve güzel bir kasaba; hurma bahçeleri ve içimlik tatlı surarı var.1 4 Hacılar orada dört gün konaklayarak ihtiyaç-

170
larını

temin eder, elbiselerini yıkarlar. Köy halkı güvenilir, iyi
insanlardan oluşuyor. Hacılar fazla eşyalarını orada emaneten bırakıp yetecek kadarını yanlarına alırlar. Şam yöresinin
Hıristiyan tüccarları Ula'ya kadar gelseler de daha ileri geçemezler. Orada hacılara azık,yolluk vesaire satarlar.
Kervan Ulii' dan hareket ederek ertesi gün Attas vadisine
iner. 15 Burası çok sıcaktır. Öldürücü Semum [=Sam] yeli eser
burada. Bir seferinde kafile şiddetli bir Sam yeline tutulmuş da
pek az kimse kurtulmuş. O seneye Emir Calıkı senesi denmiş.
Bu mıntıkadan Hüdeyye'ye inerler. Hüdeyye, oradaki vadide
yeraltından çıkan su sızıntısıdır,16 Eşeleyip çıkarıyorlar ama suyun lezzeti yok. Tıpkı deniz suyu gibi! Üçüncü gün kutsal beldenin yakınına gelen hacılar orada konaklarlar.
ahlaklı

Notlar
Yediyüzyirmialtı yılının Şevval ayının başı: 1326'nın Eylül ayının başına denk
gelir.
2 Kisve: Gassanı emirleri kendilerinden haraç almaya gelen Bizans memurlarını öldü·
rüp elbiselerini parçaladıkları için buraya Kisve (=elbise) denmiş. Kisve, Dımaşk'ın
güneyinde; şehirden yola çıkan hacıların yolu üstündeki ilk konak yeridir. Bkz.: Ya·
kut Hamevı, Mu'cem, madde nr.: 10265.
3 Seyfeddfn Cuban (=Çoban): Melik Eşrefin memıuklerindendi. Eşreften sonra
Nasır da onu muhtelif görevlere atamış ve Dımaşk emiri yapmıştır.728/1328'de öldü.
Bkz.: İbn Hacer, ed·Durer, Beyrut, 1997, C. 1, s. 323.
4 Aciırime Tayfası: Akarime olarak da bilinen bu grup, yüzyıl başlarına kadar Golan
tepelerinde otururdu ve elli çadır civarında bir nüfusa sahipti. Bkz.: Ömer Rıza Kah·
hale, Mu'cemu KaMili'/·Arab, Dımaşk 1949, C. 2, s. 755.
5 Zur'a ve Huran (=Hôran): Zur'a bugün Ezra diye bilinen yer olup "Lecat" denen
volkanik bölgenin güneyindedir. Havran vey!' Hôran ise Dürzılerin yaşadığı mıntı·
kadır ve idarı merkezi Busra'dır. Bkz.: Ebu'l·fida, Takvfmu'/·Bu/dôn, s. 253 ve 256
6 Busra (=Eski Şam): Eski Şam diye bilinen bu şehrin tarihi Romalılara kadar uza·
nır. Havran ve çevresinin idarı merkezi olmuştur. Evleri siyah taşla inşa edilmiş bu·
lunan bu şehrin çarşısı gayet zengin, kalesi de gayet sarptır. Bkz.: Ebu'l·fida, Age.,
s.253.
7 Kerek Kalesi: 540/1145 yılında Haçlılar tarafından inşa edildi. Eyyubıler 583/1188
yılında burayı aldılar. Gayet sağlam ve yüksek bir yapıdır. Eteklerindeki bağ ve bah·
çeler çok güzeldir. Bkz.: Ebu'l·fida, Age., s. 246.
8 Baybars Şeşnikfr Mansur! ve *Emir saıar: Baybars, Melik Eşref döneminde ta·
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bılhane emirliği yaptı; onun öldürülmesiyle birlikte derhal harekete geçti; Baydara
ve diğer katilleri haklayan gruba katıldı; arkadaşlarıyla beraber Melik Nasır'ın ondört
yaşında ikinci kez tahta geçirilmesine yardımcı oldu. Böylece Memlfik Sarayı'nda
çaşnigirlik yani yemektadıcılığı görevi alan Baybars, çocuk yaşta ismen sultan olan
Nasır yerine devleti yöneten iki kişiden biri oldu; diğeri Salar idi. Nasır, bu iki tecrübeli siyasınin yavaşyavaş onu saf dışı edeceklerini anladı; zira onu durmadan sıkış
tırıyor, halkla ilişki kurmasını engelliyorlardı. Hac bahanesiyle Kahire'den çıkan Nasır, Kerek Kalesi'ne yerleşti; bu durum Salar ile Baybars'ı kızdırdı ve derhal "ya geri dönersin yahut tahttan çekildiğini bildiren bir name gönderirsin!" dediler. Nasır
herhangi bir belge göndermedi ama Kerek'ten de çıkmadı. Bu kritik durum sebebiyle Memlfik kumandanlar arasında bir istişare meclisi kuruldu; Baybars veya Salar'dan
birinin başa geçmesi gerektiği belirtildi bu mecliste. tık teklif Salar'a yapıldı ama o
geçmiş teşebbüslerden epey ders aldığı ve yeterli taraftar bulunmadan tahta talip olmanın darağacına varma anlamına geldiğini bildiği için teklifi geri çevirdi ve Baybars'a beyat etti. Baybars başa geçti ama Nasır'ın popülaritesi ve kurnazlığı karşısın
da tutunamadı; nihayet gönüllü olarak tahtı bıraktığını söyleyip kaçma teşebbüsün
de bulunduysa da Nasır'ın taraftarları onu yakaladılar. Salar hapsedildi, Baybars
709/1310 yılında idam edildi. Bkz.: İbn Habıb, Tezkiretü'n-Nebth, C. 2, s. 17-18; Muhammed Süheyl Tokkfiş, Tllrihu'I-Memll/tk, s. 229-233.
Tebük: Hıcr ile Şam bölgeleri arasında kaynak suları, hurması ile dikkat çeken mın
tıka. İslam tarihinde burası, Tebfik Gazvesi'yle bilinir. Ayrıntı için bkz.: Ebu'l-Fida,
Age., s. 87; Ebfi Ubeyd Bekrı, Mu'cemu Mlllsta'cem, Beyrut, 1983, ed-kritik: Mustafa
Saka, C. 1, s. 303-304.
Uhaydır vadisi: Ahdar da denilen bu derin vadinin orta yerinde bir zamanlar Peygamberimizin yaptırdığı bir mescit olduğu anlatılır. Bu nokta o zamanlar Tebfik'e
dört menzil uzaklıkta imiş. Mekke, Medine ve Arabistan hakkında eski ve (kendi zamanındaki) yeni kaynakları derleyerek sahasının en çaplı eserini ortaya koyan devlet
adamı *Eyyüb SabrıPaşa (ö: 1890), Şam yolundan hacca gelişi anlatırken Uhaydır
vadisine değinir; buranın Şam'dan Mekke'ye uzanan yolun tam orta menzilini teşkil
ettiğini bildirir ve devam eder: "Uhaydır, dağlar arasında bir menzil-i vasi olub kal'ası
Şam Hükümeti idaresindedir. Kal'aya mülasık üç birke (=geniş gölet) vardır ki kal'a
halkı dahil hisar kuyularından su çekerek zikrolunan birkeleri doldururlar." Bkz.:
Ebfi Ubeyd Bekrı Age., C. 1, s. 123; Eyyfib Sabrı Paşa, Mir'lltü'I-Haremcyn, (Cezıre
tü'l-Arab kısmı) C. 3, s. 239.
Semüm Yeli: Semfim yeli güneyden esen sıcak ve zehirli rüzgar demektir; Türkçede "sam yeli"ne tekabül eder. Muhammed Bin Hamza'nın 15. yüzyıl başlarında satırarası çeviri usfilüyle hazırladığı bir Kur'an mealinde "issi yil, katı issi yil, od" (=sı
cak yel, çok sıcak yel, ateş) şeklinde çevrilmiştir. Yeni zaman yorumcuları Semfim
yelini "radyoaktif madde yüklü" rüzgarlara benzetmektedirler. Kur'an-ı Kerim'de bazı günahkar ve sapkın kavimlerin Semfim yeliyle ansızın kavrulup hel ak oldukları
bildirilir. Bkz.: Muhammed Bin Hamza, XV. Yüzyıl Başlarında Yapılmış Kur'an Tercümesi, haz.:·Ahmet Topaloğlu, İstanbul, 1978, C. 2, s. 753.
Birket-i Muazzam: Eyyfibllerden Dımaşk sultanı ve meşhur Salahaddın'in kardeşi olan Melik Muazzam İsa'ya (saltanatı: 1218-1227 m.) nispet edilen bu göleti Ey-
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Sabrı Paşa şöyle anlatır: "Bir çölortasında seylab ile doldurulmak içün yapdırıl
bir havz-ı kebır olub inklta-ı emtarda (=yağmur kesildikte) susuz kalur." Bkz.:
Age., s. 239.
Hıcr ve Bi'rü'l-Hıcr (= Hıcr Kuyusu): Eyyfib Sabrı Paşa anlatıyor: "... Hac kafileleri Mebrekü'n-Naka'yı geçerek Hıcr merhalesine varırlar. Hıcr'ın bir ismi de Kura-yı
Salih (=Salih Peygamber'in (as)-memleketi) olub bu karyeler dağ üzerinde buyfit-i
menhfite ile kum tepelerinden ibarettir. Bu menzilde pek çok kuyu var ise de suları
içilmekden menhldir." Bkz.: Age., s. 240.
Ula: Eyyftb Sabrı Paşa anlatıyor: "Hıcr'dan kıyam eden kafile, Diyar-ı Semfid'un
nısf menzil cenub tarafında bulunan Ula mevkiine gider. Ula, Medine-i Münevvere'ye altı merhale baıd (uzak) olub onun tevabiindendir. Akarsuları, bağçeleri ve bir
de kal'ası vardır... " Bkz.: Age., s. 241.
ltas ya da Attas: Bu merhale isim olarak aynen tespit edilememiştir. Thı de dahil,
hiçbir İbn Battfita şarihi burayı tespit edememiştir. Ancak neresi olduğu hakkında yine Eyyfib Sabrı Paşa imdadımıza yetişiyor ve tam da Ula' dan sonraki menzili beyan
ederken isim ve tanım veriyor: "Ula' dan kalkan kafile Kataran yahut Tavamır'e (denilen yer)e gider, burası susuz, ıssıZ ve sa'bulmurfir (=geçilmesi pek güç) bir taşhk
tır." Bkz.: Age., s. 242.
Hüdeyye: "... Sonra Hüdeyye merhalesine gidilir; bu merhalenin suları eşmelerden
mütehassıl ise de otları sinamekiden ibaret olmak hasebiyle şürbü (=içilmesi) ish3.li
daıdir (=ishale yol açar.) Bkz.: Eyyfib Sabrı Paşa, Age., C. 3, s. 242.
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ONALTıNCI BÖLÜM

PEYGAMBERIMIZIN YURDU ı
AYDıNLıK ŞEHIR MEDINE
Üçüncü günün akşamı, Harem-i Şerife [=Medine'ye] girdik, mescide geldik. Selam Kapısı'nda durarak salat-ü selam getirdik. Mübarek Ravda'da kabir ile minber arasında namaz kıl
dık. Peygambere ağlayan ağacın, I kıblenin sağ tarafında direğe
bitiştirilmiş parçasını selamladık. Peygamber efendimizi andık,
Allah'tan rahmet ve esenlik diledik. 0, öncekilerin ve sonrakilerin efendisi; o, günahkarların şefaatçısı; o, Haşim! soyundan
[Mekke'nin] Batha vadisinden gelen; o, övgüye layık elçi, ona
esenlik, ona saygı, ona selam! Kuşatsın onu rahmetiyle Rabbim,
yüceltsin keremiyle yüce Hüdam! Her zaman üstün kılsın onu
Allah'ım. Ona, yanında gömülü Ebubekir ve Ömer'e selam verdik; Allah onlardan razı olsun. Böyle büyük bir nimete bizi kavuşturduğu, Peygamberimizin kutsal kabrine bizi ulaştırdığı
için Hak Teala'ya şükürler olsun. Allah'tan niyazımız o güzelim
beldeleri tekrar görmek ve ibadetimizin kabulüdür. Bu büyük
nimete erişmekten dolayı mutluluk duyduk ve seyahatimize
devam ettik.

Allah Elçisinin Mescidi ve Mübarek Kabri
Mescit dikdörtgen şeklinde. 2 Dört yandan duvarlarla çevrilmiş. Ortasında çakıltaşları ve kumla döşeli avlu var. Mescidin etrafını yontma taşla döşenmiş bir yol çeviriyor. Ravda M ukaddese [=Kutsal Bahçe, Peygamber Türbesi] denilen yapı mescidin
güneydoğusundadır. Allah'ın rahmeti ve esenliği kuşatsın buranın sahibi~i. Biırası çok hoş; hakkıyla betimlemek mümkün de-
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ğil.

Gayet güzel yontulmuş mermer ile çevrili etrafı. Yüzyıllar
dan beri esansla bezendiği için üstünden rayihalar yayıyor. Güney tarafında Peygamberimizin kabri karşısında gümüş bir çivi
var. Halk orada durup 'kıbleye arkasını dönüyor ve Peygamberimize yönelip selam veriyor. Ondan sonra sağa; Hz. Ebubekir'in
tarafına dönüyorlar. Ebubekir'in kabri Peygamberimizin ayak
yönündedir. Daha sonra da yüzlerini Hz. Ömer'in bulunduğu
yere çeviriyorlar. Ömer'in kab ri Ebubekir'in omuz hizasındadır.
Kutlu Bahçe'nin kuzeyinde mermerden yapılmış küçük
bir havuz var. Onun kıble tarafında mihrap şeklinde [bir çıkın
tı] görülüyor. İşin doğrusunu Allah bilir ya, orasının Fatıma
anamızın evİ olduğu ve kabrİnin orada bulunduğu söylenir.
Mescidin ortasında zeminde bulunan kilitli kapak, bir yeraltı
odasının girişi aslında. Bu odadan basamaklarla aşağı iniliyor ve
mescit dışına, Hz. Ebubekir'in evine varılıyor. Bu yeraltı odasının üzerinde Aişe anarnızın, pederi Hz. Ebubekir'İn evine
gitmek için kullandığı yol vardır. Hadiste bildirilen girişin burası olduğu kesin. Peygamber efendimiz bu yolun bırakılıp diğer yolların kapatılmasını salık vermiştir. Ebubekir'in evi karşısında Hz. Ömer ve oğlu Abdullah'ın evleri mevcut) Mescidin doğusunda ise Peygamber şehrinin büyük bilgini Ebu Abdullah Malik b. Enes'in evi var. 4 Selam Kapısı civarında bulunan ve suyu, Ayn-ı Zerka [= Mavi Göze] adlı gür bir kaynaktan
gelen çeşmeye merdivenle iniliyor.

Kutlu Mescidin İık Yapılışı
Peygamberimiz Pazartesi günü, Rebiülevvel'in 13. gecesi nde hicret yurdu Medine'ye yaklaşıncaS Amr b. Avfoğulları kabilesinin yanında bir rivayete göre yirmiiki, başka birine göre yirmidört, diğer bir rivayete göreyse kırk gece konakladı. Daha sonra Medine'ye girip Neccaroğullarından Ebu Eyyub Ensarl'nin
evine misafir oldu. 6 -Allah ondan razı olsun- Mescit ve kendi
odaları yapılıncaya kadar yedi ay orada kaldı. Mescidin yapılaca
ğı arsa, Neccaroğullarından Sehl ve Süheyl'inhurma kurutmada
kullandıkları mekan idi. Onların babası olan Rafi'nin soyu şöyle:
Rafi b. Ebu Ömer b. Anid b. Sa'lebe b. Ganm b. Malik b. Necdir. Baba Rafi b. Ebu Ömer daha önce vefat ettiği için bu kardeş-
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ler yetim kalmışlar. Bir rivayete göre Es'ad b. Zürare, başka bir
rivayete göre ise Ebli Eyylib Ensarl tarafından yetiştirilmişlerdir.
PeygamberimizyaJ:n1LEbli Eyylib Ensiirl bu arsanın bedelini
ödeyerek yetimleri razı etti. Bazı rivayetlerde bu iki kardeşin arsayı Allah rızası içın Peygamber'e verdikleri anlatılır.
Peygamberimiz mescidin inşasında ashabıyla beraber çalış
tı; etrafında duvar yükseltmişse de çatı ve sütun koymadı. Kare
. şeklinde yapılmıştı. Boyu da eni de yüz arşın geliyordu. Bir rivayete göre ilk yapıldığı zaman eni boyundan kısaydı. Duvarın
yüksekliğini bir adam boyunda yaptı. Sıcaklığın şiddeti artınca
onun güzide arkadaşları mescidin çatıyla örtülmesinin uygun
olacağını ifade ettiler. Bunun üzerine hurma ağacından kütükler
dikip dallarıyla çardak yaptırdı. Yağmur yağdıkça çardaktan
mescide damladığından, muhterem dostları damın çamurla sı
vanması hususunda konuşmuşlar; Peygamber Efendimiz ise
şöyle cevap vermiştir:
"Peygamber Musa'nın çardağı yahut gölgeliği gibi bir gölgelik yeterlidir. Durum bundan da basitl" Bazıları;
"Musa'nın gölgeliği nedir?" diye sorunca şu cevabı vermiştir:
"Ayağa kalktığı vakit başı yukarıya dokunurdu. Böyle bir
gölgelik!" Mescide önce üç kapı yapılmış ise de kıble değiştiril
diği zaman güney tarafındaki kapatılmıştır. Peygamberimiz ve
Eblibekir Sıddık'ın zamanlarında bu halde kaldı mescit ...
Ömer b. Hattab'ın hilafeti esnasında mescit genişletildi ve
Ömer şöyle dedi:
"Peygamberimizin zaman zaman 'mescidi genişletmemiz
lazım' dediğini duymasaydım bu işi yapmazdım!"
Hz. Ömer ahşap direkleri kaldırıp yerine tuğladan yapılmış
sütunlar koydu. Temeli bir adam boyu taşla ördü. Kıble yönü
hariç her yönde iki kapı olmak üzere mescidin kapılarını altıya
çıkardı. Kapılardan birinin, kadınların giriş-çıkışına tahsis edilmesi gerektiğini söyledi. Hak Tdla'ya kavuşuncaya kadar bu
tarafta bir tamiratta bulunmamıştır.
Hz. Ömer bir defasında da şöyle demişti:
"Bu mescidi sahraya kadar genişlettik [diyelim], yine de
Reslilullah\n mescidi sayılır!" Bu sözleriyle Peygamber'in am-
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cası

Hz. Abbas'a ait bir mıntıkanın mescide ilave edilmesi geima etti ise de Hz. Abbas bu teklifi kabul etmedi. Orada bulunan bir oluk mescide akıyordu. Ömer'in, "halka eziyet
veriyor" diyerek söz konusu oluğu söküp atması üzerine Hz.
Abbas bu işe bozuldu, Ömer ile münakaşa etti. Anlaşmazlık büyümesin diye Übeyy b. Ka'b'ı aralarında hakem tayin ettiler.
Onun evine vardıklarında hemen izin verilmedi. Kapıda bir saat beklediler. Übeyy b. Ka'b;
"Hizmetçim başımı yıkıyordu .. " diyerek mazeret gösterdi.
Hz. Ömer söze başlayacağı sırada Übeyy:
"Bırak, [Resulullah'ın amcası olma] konumundan ötürü
Ebu'l-Fadl Abbas söze başlasın!" dedi. Abbas konuşmaya başladı:
"Peygamber bana burada bir mıntıka ayırmıştı. İşte o gördüğünüz yeri birlikte yaptık. Hatta oluğun konulması esnasında
Allah elçisinin mübarek omuzlarına ayağımla bastım. Şimdi
Ömer geldi, oluğu kaldırdı; onun yerini mescide katmak istiyor!" Übeyy b. Ka'b cevaben şöyle dedi:
"Bilgim var bu konuda: Peyamber'den işittiğime göre Davud [as] Allah Evi'ni yapmayı düşününce o mekanın iki yetithe
ait olduğunu gördü. Hemen satmalarım teklif etti. Fakat yetimler razı olmadılar. Davud Peygamber yetimleri razı edip aldı arsayı. Ancak daha sonra yetimler aldatıldıklarım ileri sürdüler, satışı bozdular. Yeniden [başka bir fiyat üzerinde] alım işi yapıldı.
Fakat yetimler yine satışı bozdular ve Davud Peygamber istenen ücreti çok fahiş gördü. İşte o zaman Allah tarafından şöyle
bir vahiy geldi Davud Peygamber'e:
"'Eğer kendi malından bir şey vereceksen elbette bilirsin
ne yapacağını! Bizim rızkımızdan vereceksen onları razı edecek
şekilde ver. Çünkü zulüm ve haksızlık üzerine inşa edilmeyecek tek ev varsa o da benim beytim, benim mabedimdir! Yasak
koydum artık, bu mabedi yapmayacaksını' Bunun üzerine Hz.
Davud:
'Ya Rab! Öyleyse bu işi Süleyman'a ver' dedi. Allah Teala
da bu işi Süleyman Peygamber'e nasip etti."
Hz. Ömer bu sözler üzerine:
"Anlattığınız şeyin Hz. Peygamber'in ağzından çıktığını bana kim ispat edecek?" deyince Übeyy b. Ka'b Ensar'dan bir grurektiğini
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bu oraya getirdi. Onlar da bu rivayetin Peygamber Efendimizden geldiğini söylediler. Hz. Ömer:
"Senden başkası olmasaydı sözünü yine kabul ederdim, fakat sadece kesinlikıstedim." dedi. Sonra Abbas'a dönerek:
"Allah'a ha1ndolsun, ayakların omuzlarıma basmadıkça oluğu kaldırdığın yerden oraya koymam!" dedi. Böylece gönül hoş
luğuyla, seve seve bu işe razı olduğunu gösteriyordu. Bu olaydan sonra Hz. Abbas yumuşadı:
"Madem ki burasının bana ait olduğu isbat edildi, ben de
Allah yoluna bağışladım burayı!" dedi. Böylece Hz. Ömer oradaki evi yıkarak mescide ilave etti. Daha sonra Hz. Osman uğ
raştı mescidin genişletilmesine ve tamirat işlerine kendisi de katıldı. Gün boyunca orada bulunurdu. Mescidi beyaza [=kirece]
boyayıp, nakışlı taşlarla süsleyen de odur. Doğu tarafı hariç diğer bütün yönleri genişletmiş, demir ve kurşun direklerle sabitleştirilen taş sütunları da o yerleştirmiştir. Daha sonra [Abanoza
benzeyen] ve sac adı verilen bir ağaçla çatıyı örttü; bir mihrap
yaptırdı. Bazı rivayetlere göre ilk mihrabı yapan Mervan'dırJ
Bir rivayete göre de mihrap, Emevi halifesi Velid'in zamanında
Ömer b. Abdülaziz tarafından yaptırıldı. Daha sonra Velid mescidi genişletmiştir. İnşaat işini de Ömer b. Abdülaziz üstlenmiş
tir. 0, mescidin güzelleşmesi, mükemmel olması için çok çaba
gösterdi; mermer ve simli sac kullanılmasına önem verdi. Halife Velid bununla kalmamış;
"Peygamber mabedini inşa edeceğim, bana bu konuda yardım et!" diye Rum hükümdarına haber göndermiştir. Bunun
üzerine Rum asıllı işçi ve sanatkarlarla beraber 80.000 miskal altın geldi Rum diyarından. s Halife Velid, Peygamber eşlerine ait
evlerin mescide katılmasını emredince Ömer b. Abdülaziz mabedin üç yanında bulunan evleri tek tek satın aldı. Fakat kıble
tarafına varınca Hz. Hafsa'nın soyundan gelen mirasçı Ubeydullah b. Abdullah b. Ömer, Hafsa'nın evini satmaktan kaçındı.
Aralarında konuşmalar geçti. Sonunda Ömer b. Abdülaziz arada
bir yol açılacak kadar mekanı gönül hoşluğuyla satın aldı ondan ... Geri,kalan kısmı Ubeydullah'a kaldı yine.
Bugünmescidin [büyük] girişi de işte orasıdır. Ömer b. Abdülaziz mei:cidirı dört köşesine dört minare yaptırmıştır. Bunlar-
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dan biri Mervan'ın evine bakıyordu. Süleyman b. Abdülmelik
hacca geldiğinde o evde konaklamış ve müezzin ezan okurken
Süleyman'ı seyredince minarenin yıkılmasını emretmiş!
Ömer b. Abdülazız mescide mihrap koyandır. Hatta ilk defa mihrap adetini çıkaranın da o olduğu söyleniyor. Bundan sonra Halife Mehdı b. Ebu Ca'fer Mansur mescidi genişletme çalışmalarıl1da bulundu. Pederi Ebu Ca'fer çok arzu etmesine rağ
men bu sevaba nail olamamıştı. Söz konusu genişletme işiyle ilgili olarak Hasan b. Zeyd, Ebu Ca'fer Mansur'a bir mektup göndererek, "Mescidin doğu tarafına doğru genişletilmesi durumunda, Ravda'nın [=Kııtlu Bahçe'nin] tam ortada kalacağını"
bildirdi. Ebu Ca'fer, Has~l) b. Zeyd'e, Hz. Osman'ın evini yık
ma niyetinde olduğu ithamında bulunarak;
"Ben senin ne amaçladığını biliyorum, Osman'ın evinden
elini çek!" diye name gönderdi!
Ebu Ca'fer, yaz mevsiminin kızgın günlerinde avlunun örtülerle gölgelendirilmesini salık verdi. Bu örtüler avludaki ahşap
[direklere] gerilen iplerin üstüne seriliyordu. Böylece namaz kı
bnlar sıcaktan kurtulmuş oluyorlardı.
Velıd'in genişletmesi ile mescidin boyu ikiyüz arşına ulaş
mışken Halife Mehdı bunu üçyüze çıkarmış, maksure adı verilen yer daha önce iki arşın yükseklikteyken Mehdı ile beraber
zemin seviyesine indirilmiştir. Mehdı mescidin birçok köşesine
kendi ismini yazdırdı.
Daha sonra Melik Kalavun, Selam Kapısı civarında abdest
almaya yarayacak bir şadırvan yaptırdı. Buranın inşaatında Akmar adıyla bilinen Emir Salih Alaeddın'i görevlendirdi. Akmar,
binaya gayet geniş bir avlu yaptı. Avlunun çevresinde odalar sı
ralanıyordu. Oraya su da getirdi. Melik Kalavun, Mekke'ye bunun aynısını yaptırmak istediyse de muvaffak olamamıştır. ilerde anlatacağımız gibi onun oğlu Melik Nasır, Safi! ile Merve arasında bunun benzerini yaptırmıştır...
Peygamber Mescidi'nin kıblesi kesindir, çünkü orayı kendisi tayin etmiştir. Bir rivayete göre mescidin kıblesini Melek
Cebriiii belirlemiştir. Bir diğer rivayete göreyse Cebrail, Peygamberimize yön göstermiş, Peygamberimiz de buna göre belirlemiştir kıbleyi. Başka bir rivayete göre ise Cebrail dağlara işa-
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ret ettiğinden dağlar Kabe görününceye kadar alçalmış, Peygamberimiz de Kabe'yi aynen görmüş ve kıbleyi böyle belirlemiştir. Hangisine_~tibar edilirse~ edilsin her bakımdan Peygamber Mescidi'nin kıblesikesindir.
Peygamberiniiz Medine'yi ilk teşrif ettiklerinde kıble Beyt-i
Makdis yönüne doğruyken, bir rivayete göre onaltı, başka bir rivayete göre ise onyedi ay sonra Kabe yönüne çevrildi.

Mescidin

Minberİne

Dair Rivayetler9
Hadıste bildirildiği gibi Peyamberimiz önceleri mescitte bir
hurma ağacının gövdesi üzerinde hutbe okurdu. Minber inşa
olunduktan sonra hutbeyi minberde vermeye başladı. O zaman
daha önce hutbe okuduğu hurma ağacının gövdesi; dişi devenin
sütten kesilen yavrusunun ardından ağladığı gibi inlemiştir. Rivayete göre Peygamberimiz dayanamamış, minberden inerek
hurma ağacını kucaklamış ve inlemesini durdurmuştur. Peygamber Efendimiz bu rivayete göre şöyle demişir:
"Eğer o hurma kütüğünü kucaklamasam kıyamete kadar
ağlardı." Minberi kimin yaptığı hakkında çeşitli rivayetler vardır. Bir rivayete göre Temım Dar! adlı sahabe tarafından, başka
bir rivayete göre ise hicret yurdu Medine'de Peygamber' i karşı
layan ve Ensar adı verilen yüce insanlardan bir kadıncağızın kölesi yapmış bu minberi.
Minberin malzemesine gelince, bir rivayete göre [Medine
yakınındaki] Gabe'den gelen ılgın ağacından, başka bir nakl e
göre ise "esiI" adı verilen [odunu sert bir] ılgın türünden yapıl
mıştır. Minber üç basamaktır. Peygamberimizenıısttekine çı
karak hutbeye başlar, mübarek ayaklarını orta basamağa bıra
kırdı.

Hz. Ebubekir halife

olduğu sıralarda

orta

bas.amağa çıkar,

ayaklarını birinci basamağa koyardı. Hz. Ömer ise tevazuundan

ötürü birinci basamağa oturur, ayaklarını yere basardı. Hz. Osman, hilafetinin başlangıcında böyle yapmış ise de daha sonra
en üste, yani üçüncü basamağa çıkmıştır. Muaviye, halife olunca minberjn Şam'a getirilmesini istedi. Halk sert itirazlarda bulundu, ortalık karıştı. O esnada çok şiddetli rüzgarlar esti. Güneş
karararak gündüz vakti yıldızlar gözüktü. YeryUzü öyle siyahlaş-
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tı ki insanlar birbirleriyle çarpışmaya, yollarını dahi ayırdedeme
meye başladılar. Muaviye bu manzara karşısında dehşete kapı
larak minberi Şam'a nakletmekten vazgeçti. Diğer taraftan minberin altına altı basamak daha ilave etti, Böylece basamakların
sayısı dokuza çıkarılmış oluyordu.

Peygamber Mescidi'nin İmam ve Hatibi
Medine'ye vardığımızda mescidin imamı Mısır'ın ileri gelenlerinden Selame b. Bahaeddın idi. Onun yardımcısı ise dünyaya ehemmiyet vermeyen, nice üstadarın piri olan iyi yürekli
bilgin İzzeddın Vasıt'i" dir. Daha önceleri Siraceddın Ömer Mıs
el adlı bilgin,IO Medine'de hatiplik ve kadılık görevini beraberce yürütmekteymiş.

Hatip Siraceddfn'in Hikayesi
Anlatılanlara

göre Siraceddın Medine'de imamlık ve hatiplik görevini kırk sene yürüttükten sonra Mısır'a dönmeye niyetlenir. Rüyasında üç kez Peygamberi görerek her defasında Medine'den çıkmaması ve ecelinin yaklaştığı doğrultusunda uyarı
lar alır. Yine de kulak vermez. Medine'den çıkar. Mısır'a üç
günlük mesafede bulunan Süveyş yöresinde vefat eder. Fena
akıbetten, hayırsız ölümden Allah'a sığınırız.
Onun yardımcısı Ebu Abdullah Muhammed b. Ferhun idi;
Allah rahmet eylesin ona. Bugün Medine'de bulunan oğulların
dan biri, Malikı mezhebinin başhocası ve adliye müfettişinin
başyardımcısı olan Ebu Muhammed Abdullah'tır. Bir diğeri de
Ebu Abdullah Muhammed adını taşıyor. Bu aile aslen Tunusludur. Oranın asillerinden.
Daha sonra Medine'de hatiplik ve kadılık vazifesi, evvel ce
Kerek Kalesi kadılığı yapan Cemaleddın Asyut'i"ye verildi. Bu
adam Mısır'ın Asyut yöresinden gelmiştir.

Peygamber Mescidi'nin

Müezzinleri

ve muhafızları Habeşli gençlerdir.
de var. Bunların görünüşleri gayet iyi, elbiseleri
temiz, kendileri zarifir. Başlarında bulunan reise Şeyhu'l-Hud
dam [.=Hizmetkarbaşı] adı verilir. Bu adam büyük emirler gibi
Mescidin

Diğerlerinden

hizmetkarları

Hizmetkarları,
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gıyınır. Hizmetkarların maaşı Mısır ve. Şam'dan gelmektedir.
Her sene tam zamanında teslim edilir.
Harem-i Şerif'!ll başmüezz~ni Cemaleddin Matari adlı büyük hadis bilginidir. BU adam Mısır'ın Matariyye kasabasından
gelmiş. Oğlu A:fimddin Abdullah'tır. Şeyh Ebu Abdullah Muhammed b. Muhammed, Harem-i Şerifin eski hizmetkarların
dan olup Gırnata asıllıdır. 11 O, Terrac diye de tanınır. Bu adam
nefsinin fitnesine düşmekten korktuğu için cinsel organını kes-

miş!

Ebu Abdullah Garnatf'nin Garip Hikayesi
Anlatıldığına

göre Gırnatalı Ebu Abdullah önceleri Abdülhamid Acemi adlı bir üstadın hizmetkarıymış. Üstat, Ebu Abdullah'a, hüsn-ü zan eder, kendi ailesine [zararı dokunmayacağı
konusunda] ona güvenirmiş. Yolculuğa çıktığı vakit evini ona
emanet edermiş.
Bir keresinde yine yolculuğa çıkmaya niyet ediyor. Her
zamanki gibi evi Ebu Abdullah'a teslim ediyor. Yalnız bu defa üstadın eşi, Ebu Abdullah'a "asılarak" arzusuna ulaşmak
niyetinde olduğunu açık açık belli ediyor. Ebu Abdullah endişeyle:

"Ben Allah'tan korkarım! Ailesini ve servetini bana emanet
eden adama asla ihanet etmem!" dedıği halde kadın yanaşıyor,
yanaşıyor, hep önüne çıkıyor. Ebu Abdullah hafakanlar içinde
özbenliğinin ayartmasından korkarak cinsel organlarını kendi
başına kesiyor ve bayılıyor! Halk kendisini bu halde buluyor...
Hemen tedavi ediyorlar. Tamamen iyileştikten sonra mescidin
hizmetkarları arasına giriyor, müezzinlik yapıyor, hatta onların
reisi oluyor. Halen hayattadır.

Kutlu Medine'ye Gelip

Yerleşenler

Bunlardan biri Üstat Ebu'l-Abbas Ahmed b. Muhammed b.
Merzuk'tur. Vaktin i mescitte ibadet etmekle, namaz ve oruçla
geçirir. Dirençli bir adamdır; tevekkül sahibidir, zaman zaman
Mekke'deJkalıyor olmalı. Yediyüzyirmisekiz yılında Mekke'de
ona rastladım. Onun kadar tavaf eden başka birini görmedim.
Tavaf edile'n yefsıcak olmasına rağmen bu denli dirençli oluşu-
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na hayret etmiştim. Orası siyah taş ile döşenmiştir. Bu taşlar güneş ışığının hararetiyle kızgın levhalara dönüşerek dayanılmaz
olur. Sakalar tarafından zaman zaman su dökülse de damlalar
hemen buharlaşır ve tekrar ısınır burası. Tavaf edenler çoğun
lukla bu vakitte çorap giydikleri halde, Ebu'l-Abbas yalın ayak
yapardı tavafını. Bir gün onunla beraber tavaf yerine geldim.
Hacer-i Esved'e selam vermek için ilerledim. Zemin çok sıcak
tı; alevleriyle yakaladı beni. Niyetim bu mübarek taşı öptükten
sonra geri seğirtmekti. Büyük bir gayretle oraya ulaşmaya muvaffak oldurnsa da döndüm, tavaf edemedim. Cübbemi yere
koyup üzerinden yürüyerek geri geldim ve revakların altına
ulaştım.

O

sıralarda Gırnata şehrinin

büyüklerinden Vezir Ebu'l-Ka-

sım Muhammed b. Muhammed İbnü'l-Fakıh Sehl b. Malik Ezdı, Mekke-i Mükerreme'de ikamet ediyordu. Bu adam her hafta yetmiş tavaf ediyorsa da gün ortasında güneşin alnında tavafa
hiç yanaşmazdı!.. Oysa Ebu'l-Abbas öğlen vakitlerinde dahi tavaf ederek veziri geçerdi. Medıne-i Münevvere'ye gelip oradan
ayrılmayanlar arasında Ü stat Saıd Merrakeşı Kefif de vardır.
Mekke'de kalanlar arasındaysa Şeyh Ebu Mehdı İsa b. Harzuz
Miknası'yi sayabilirim.

Şeyh Ebu Mehdı İsa'nın Bir Kerameti
Şeyh

Efendi yediyüzyirmisekiz senesinde Mekke'ye gelmiş, kalma niyetiyle ... Bir gün kendisi gibi sürekli orada ikamet eden bir grupla Hira dağına hareket etmiş, yukarı çıkıp
Peygamberimizin ibadet ettiği yere ulaştıklarında arkadaşları
oradan inerek giderler. Ebu Mehdı geride kalır. Dağda gördüğü bir yolu daha kısa zannederek takip eder. Arkadaşları işle
rini bitirip dağın eteklerine indiklerinde Ebu Mehdl'yi beklemeye başlarlar ama o gelmez. Çevrelerinde ona ait bir iz göremediklerinden daha önce gittiğini zannederler ve Mekke'ye dönerler. Halbuki Şeyh Ebu Mehdı İsa, kendi yanlış
yolunu takip ederek başka bir tepeye çıkar. İyice kaybolur.
Sıcaktan ve susuzluktan bitap düşmüştür. Pabuçları delik deşik olduğundan elbisesini keserek kumaş parçalarıyla ayaklarını örtmeye çalışır ve yola devam edemez artık ... Mugaylan
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denen [dikenli] ağacın gölgesine sığınır. O esnada Hak Teala,
deve üzerinde bir bedevı gönderir ve onu lsurtarır bedevı.
Şeyh Ebu Mehdı~!1:in belinde ~ltın dolu bir kesecik varmış;
bunu kendisine yardım eden bedevıye sunar. .. Yaklaşık bir
ay, ayağa kalkamaz. Ayaklarının derisi baştan sona soyulmuş
ve yeni ci lt yürümüş tabanıarına. Bunun bir benzeri ileride
anlatacağım gibi benim arkadaşlarımın başından geçmiştir.
Medine'de bir süre ikamet edenlerden biri de Ebu Muhammed Seravl'dir. Bu adam çok güzel Kur'an okur. O da aynı yıl
Mekke'de kalanlardandı. Oradayken öğle namazından sonra
Kadı Iyad'ın Şifa kitabını okurdu. 12 Mekke'de teravih namazını da o kıldırırdı.
Fıkıh bilgini Ebu'l-Abbas Fası, Medine'de ikamet edenlerden olup orada Malikı mezhebinin başhocalığını yapmıştır. Daha sonra ŞeyhŞihabeddın Zerandı'nin kızıyla evlenmiştir.

Ebu'l-Abbas Fasl'nİn Garip Bİr Sözü ve
Canını Zor Kurtarışı
Rivayetlere göre Ebu'l-Abbas bir keresinde sohbet ederken
ensab ilmini [=soybilim] iyi bilmediği ve dilini tutmaya dikkat
etmediği için büyük bii hataya düşer: .
"Hz. Hüseyin'in soyundan gelme kimse kalmamıştır,
[onun zürriyeti devam etmiyor]." der. Bu söz Medine emirliği yapan ,!:ufeyl b. Mansur b. Cemmaz Hüseynı'nin kulağına
gider. Ebu.~l""Abbas'a kızar bu adam; hatta onu öldürmeye karar verir. Ardından ileri geri konuşur. Nihayet onu Me.dine'den sürer. Daha sonra idam için Ebu'l-Abbas'ın arkasından
adam gönderdiyse de izine rastlamaz. Dilin afetlerinden, oraya buraya kayıvererek açtığı belalardan Allah'a sığınırız!
Medİne Emİrİ 13

Medine'de emirlik vazifesıni yürüten Kübeyş b. Mansur b.
Mukbil'i öldürmüş, bir söylentiye
göre onun kanıyla abdest almış! Ne iğrenç!
Kübey,ş, yediyüzyirmiyedi yılında şiddetli sıcakların bastırdığı sırada adamlarıyla beraber çöle gider. Gün ortasında sı~
cağın şiddetiyle "ağaçların gölgelerine dağıldıkları zaman Muk-

Cemmaz'dı. Kübeyş, amcası
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. bil 'in oğulları bir grup köleyle gruba sızarak Kübeyş'i 14 yakalarlar;
"Mukbil'in katillerinden intikam almalı!" diye bağırmakta
dırlar. Taş fırlatarak ve ok atarak adamı öldürüp kanını yalarlar.
Bu olaydan sonra Kübeyş'in kardeşi olan ve Ebu'l-Abbas'ı sürdüğü yukarıda anlatılan Tufeyl b. MansOr emir olur.

Medine

Dışındaki

Kutsal Yerler

Bunlardan biri Bakiu'1-Garkad'dır. 15 Medine'nin doğusun
da yer almaktadır. Baki Kapısı'ndan gidilir oraya. Adı geçen kapıdan çıkİlınca solda; Peygamberimizin halası ve Zübeyr b. Avviim'ın annesi olan Safiye binti Abdülmuttalib'in kabri var. 16
Bunun önünde Medine'nin önder bilgini Ebu Abdullah Malik
b. Enes'in mezarı bulunuyor. Üzerinde sade, mütevazı bir kubbe vardır. Onun önünde de ResOlullah'ın mübarek oğlu İbra
him'in kabri mevcut;17 ak bir kubbe altında. Bu kubbenin sağın
da EbO Şahme diye bilinen Abdurrahman b. Ömer b. Hattab'ın
mezarı var. Onun karşısında ise Akil b. EbO Tiilib ve Abdullah
b. Zülceniiheyn Ca'fer b. Ebu Tiilib'in kabirleri mevcut. 18 Bunların karşısında Peygamber'in eşleri ve müminlerin anneleri
olan yüce kadınlara ait mezar haziresi var. Allah onlardan razı olsun. Bu hazirenin yakınında ve Baki Kapısı'ndan çıkınca hemen
sağ tarafta Peygamberimizin amcası Abbas'ın ve Hz. Hasan'ın
kabirlerinin bulunduğu bir başka hazi re var, kubbe yükseliyor
bunun üstünde.1 9
Hz. Hasan 'ın başı Abbas 'ın ayak ucundadır. Her ikisinin
mezarları, yerden yüksekçe ve geniş olup birbirlerine çok hoş
bir tarzda bitiştirilen levhalarla örtülüdür. Bunlar, işçiliği harikuIade diyebileceğimiz pirinç kaplamalarla süslü. Meşhur kabristan Baki'de Muhacirlerin, Ensar'ın ve diğer sahabenin mezarla-.
rı var ise de pek azı biliniyor. Baki Kabristanı'nın sonunda EbO
Ömer Osman b. Affan'ın mezarı mevcut. zo Üzerinde büyük bir
kubbe var. Allah onlardan razı olsun. Bunun yanı başında Hz.
Ali'nin annesi Fatıma binti Esed'in kab ri mevcut. ZI Allah TeaIiiondan ve oğlu Ali'den hoşnut olsun ...
Kutlu ziyaretgahlardan biri de Kuba zZ olup Medine'nin güney tarafında ve iki mil uzaklıktadır. Aradaki yol hurma bahçe-
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lerinden geçiyor. Kur'an'da, Allah'ın hoşnutluğu ve takva üzerine kurulduğu belirtilen mescit işte orada. Bu mabet, kare şek
linde olup uzakta.~gözeçarpan~bembeyaz ve uzun bir minareye
sahiptir. Tam ortasında Resulullah'ın devesinin çöktüğü nokta ... Halk berekerlenmek, manevı havadan nasiptar olmak için
oracıkta ibadet ediyor. Mescidin iç avlusunun kıble tarafında bir
yükseltiye kondurulmuş mihrap Peygamberimizin ilk defa eği
lip rükua vardığı yerdir. Mescidin yine kıble tarafında eskiden
Ebu Eyyub Ensarl'ye ait olan ev mevcut. Buna bitişik olarak
Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Fatıma ve Hz. Aişe'nin evleri var.
Allah hepsinden razı olsun.
Mescidin karşısında Bi'r-i Aris adı verilen kuyu mevcut.
Daha önce deniz suyu gibi acı bir su akıtırmış. Peygamber Efendimizin ağız suyu oraya değdikten sonra acılığı gitmiş; tam içimlik olmuş. Peygamberimizin yüzüğünün Hz. Osman'ın parmağından o kuyuya düştüğü söylenir. 23
Ziyaretgah olan mekanlardan biri de Medine dışında bulunan Hacerü'z-Zuyut'tur [=Zeytinyağı taşı]. Oradan Peygamberimizin bereketiyle zeytinyağı sızdığı rivayet ediliyor. Buranm
kuzeyinde "Bi'r-i Budaa" denilen bir kuyu var. Oranın karşısın
da ise "Cebelü'ş-Şeytan" [=Şeytan dağı] bulunuyor. İblis, Uhud
Savaşı'nda;

"Peygamberinizi öldürdüm!" diye oradan bağırmış.
ordular toplayıp harekete geçtikleri Ahzab
[=Uhud] Harbi'nde Peygamber emriyle kazılan hendeğin kenarında "Hısn-ı Uzzab" [=Bekadar Kalesi] diye bilinen bir kale
vardır. 24 Hz. Ömer tarafından Medine'deki beMdar için yaptı
rıldığı rivayet olunuyor. Oranın önünde batı yönünde "Bi'r-i
Rume" [=Rum göleti] vardır. Hz. Osman bu göletin yarısını
20.000 dinara satın almıştır. Mübarek ziyaretgahlardan biri de
Uhud dağıdır. 2s Uhud, bereketli bir dağ. Peygamberimiz onun
hakkında şöyle buyuruyor:
"Uhud öyle bir dağ ki, o bizi sever, biz de onu severiz!" Bu
dağ Medine civarında şehre yaklaşık bir fersah uzaklıktadır.
Onun karşısında ulu şehitlerin gömüldüğü yer var. Resulullah'ın amcası Hz. Hamza'nın mezarı orada; Uhud Savaşı'nda şe
hit olan Peygamber ashabının kabideri de onun etrafında. HepMüşriklerirı.,
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si Uhud'un kıble yönüne doğru dizilmiştir. Uhud dağına giden
yol üzerinde Hz. Ali'ye ve Selman-ı Farisl'ye nispet edilen iki
mescit var. Peygamber efendimize Fetih SOresi'nin Allah tarafından indirildiği mekan olarak bilinen "Mescidü'l-Fetih" adlı
mabet de orada.
Bu yolculukta Medine'de dört gün kaldık. Her geceyi mescitte geçirdim. Halk mescidin ortasında halkalar yaparak büyük
mumlar yakıyordu. Önlerinde Kur'an-t Kerim rahleleri bulunuyor,
bazısı okuyor, bazısı Allah'ı anıyordu. Bir kısmı da Ravda Mutahhara'yı [=Peygamberimizin türbesi] ziyaret ediyordu. Deve sürücüleri [=çöl kılavuzları] mescidin her tarafında Peygamberimizin
övgüsünü içeren dizeler okuyorlardı. Böyle mübarek gecelerde
halkın adeti buydu. Mescit sakinlerine ve yoksullara bol bol sadaka verirlerdi. Şam'dan Medine'ye yöneldiğim bu seyahatte,
Medinelilerden MansOr b. Şekl adlı erdemli bir insan yanımda
yolculuk etmiş ve burada beni konuk etmişti evine... MansOr ile
daha sonra Halep ve Buhara'da da görüştük. Aynı şekilde Zeydiye mezhebi kadısı Şerefüddın Kasım b. Sinan ile Gırnatalı derviş Ali b. Hucr Etnevı de bana yol arkadaşlığı etmişlerdir.

Ali b. Hucr'un Hikayesi
Allah Teala'nın yüce kıldığı Medine'ye vardığımızda -en
güzel selam oranın sakinlerine olsun- demin bahsettiğim Ali b.
Hucr rüya görüyor. Rüyasında biri "Şu beyideri dinle ve ezberle!" diyerek başlıyor söylemeye:
"Müjde/er o/sun size ry ziyaretçi/er!
Ey Prygamber aşkty/a Prygamber kabrine ge/en/er!
Onun sayesinde kurtuldunuz ktyamet günü bela ve kirden
Seğirttiniz sevgi/inin mezarına her bir yerden,
Mut/u/uğa kavuşsun, huzura ersin,
Burada sabah/ayan burada gece/ryen!"
Böylece Ali b. Hucr, arkadaşları gittikten sonra Medine'de bir süre kaldı. Daha sonra yediyüzkırküç yılında Hint
ülkesinin merkezi olan Dihlı'ye [=Delhi] gelerek benim yanımda konakladı. Rüyasını Hint sultanına anlattığımda huzu-

187
Gördüklerini tekrar anlattı. Sultan hayretler içinde
Ona Farsça güzel sözlerle hitap ederek yanında misafir
olmasını rica etti. Tenge denilen altın para biriminden üçyüz
adet vermişti on~.- Tenge, aya; bakımından Mağrip dinarının
[=altınının] iKibuçuk mislidir. Bundan başka eğeri ve gemi
süslenmiş bir at hediye ederek, gayet güzel bir hil 'at da ihsan
etmişti. Hatta günlük harçlık tahsis edilmesini de adamlarına
ra

çağrıldı.

kaldı.

emretmişti.

Dihl'i'de Gırnatalı iyi bir fıkıh bilgini vardı. .Bu adam Bieaye'de doğmuştur. Hintliler tarafından Cemaledd'in Mağrib'i
diye tanınmaktaydı. Ali b. Hucr, onunla dost oldu, ayrıca ona
kızını vereceğini vaat ederek evinin dışında bulunan küçük
bir daireye yerleştirdi onu. Bu arada bir eariye ve hizmetçi satın aldı. Altınlarını hiç kimseye emanet edemiyor, elbisesinin
bulunduğu bohçaya saklıyordu. Cariye ile hizmetçi altınları
çalmak için birleştiler. Nitekim alıp kaçtılar da! Ali evine geldiği zaman ne altınlarını buldu, ne eariyesini ne de kölesini!
Yemeden içmeden kesildi. Ona çok dokunrhuştu bu; ağır bir
hastalığa yakalandı. Durumunu Dihll valisine arzettiğimde
çalınan miktarın hazırlanıp Ali'ye verilmesini emretti. Ne kadar kayıp olduğunu öğrenip Sultana bildirecek adam Ali'nin
evine geldiğinde karşısında cansız bir beden buldu! Allah rahmet eylesin.

Notlar
1 Ağlayan ağaç <=Ciz'u'n-Nahle): Hacılar, Mescid-i Haram ziyaretine Babü's-SeHim'dan başlarlar. Bu kapı mescidin batı duvarının güney köşesinde, Peygamberimizin kabrine yakındır. Ağlayan ağaçtan ise bugüne bir şey kalmamıştır; konu seyyah
tarafından minberle ilgili kısımda yeniden ele alınacaktır. Ağaç hadisesi, 9/15. yüzyı
lın meşhur siyer bilginlerinden İmam KastaBanı'nin konuyla ilgili kitabının Şair Bakı tarafından yapılan çevirisinde, mucizeler babında şöyle anlatılmaktadır; kısaıtarak
veriyoruz: u ••• ResfiluBah (sav) evvelce hutbe buyurduğu zaman Mescid-i Şerif'te bir
ciz' var idi; ona dayanup durur idi, dahı hutbe okur idi. Sonra minber düzilüb (=inşa
edilip) anda hutbe buyırıcak ol ciz', Peygamberimizin firakından nale kıldı, figan itdi; meselne olan sahabeden kim var ise eşitdiler. Bu hususla alakah hadısi, turukoi
kesireyle(=pek çok yol. ve ravi ile) bir cemaat rivayet itmişlerdiL" Konunun daha
sonraki hiÜini biraz kısaıtarak Eyyfib Sabri Paşa'dan aktaralım: u ••• Harık-ı sanıden
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(=ikinci yangından) evvel ol kıble dıvarına yakın bir amildpare (=kütük parçası) var
idi ki Mushaf-ı Şerif sandığı işte bunun arkasındaydı. Kabri ziyaret edenler bu ağaç
parçasının firak-ı mahbilb-! hallak ile (=Peygamberimizden ayrı düşmenin acısıyla)
feryitd u figan iden Ciz'u'n-Nahle (=Hurma Kütüğü) bakıyesi olduğuna inanarak ol
nahil parçasını mesh ve takbıle (=öpmeye) gayret iderler idi." Paşa, o parçanın orijinalolmadığı yönünde görüş serdedenlerin delillerini andıktan sonra atağa geçerek
parçanın orijinalolduğunu çeşitli şekillerde izah ediyor. Bkz.: Şair Bakı, Mealimu'/Yakin ( Ka~tallanı'nin el- Mevahibu'I-Ledünniyye kitabının tercümesi), İstanbul, 1318
h., C. 1, s. 414; Eyyilb Sabrı Paşa, Mir'atü'I-Haremcyn, İstanbul, 1304 h., C. 2, (Med ine kısmı) s. 398 ve 406.
2 Mescid-i Şerif (=Medine'deki büyük mescit): İbn Battilta'nın burada verdiği malilmat, İbn Cübeyr'den kısaltılarak yapılmış iktibaslardan ibarettir. İbn Cübeyr'in
bahsettiği mescit ise 654/1256 yangınında kısmen harap olmuş idi. Bkz.: Tazı, Rıhle,
C. 1, s. 351.
3 Abdullah b. Ömer: Hz. Ömer'in oğlu, Mekke'de en son vefat eden (73/693) sahabidir. Peygamberimizin hal ve hareketlerini aynen yaşatma konusunda titizliğiyle tanınmıştır. Bkz.: Zehebl, Siyer-i A 'It1mi'n-Nube/a, C. 3, s. 203.
4 Malik b. Enes: Dört Sünnı fıkıh mezhebinden Malikı mezhebinin önderi. İslamın
temel kurallarını toplu olarak anlama ve yaşatma hususunda MedineliIerin çok
önemli bir kaynak olduğuna dikkat çektiği ve onların uygulamalarını kendi hukuk
usillünü belirleyen ilkeler arasında saydığı için Medine İmamı diye şöhret bulmuş
tur. Bkz.: Zehebı, Age., C. 8, s. 48.
5 Hicret yılının başı: Hicret takvimi, Peygamberimizin 15 Temmuz 622'de Cuma günü Mekke'den ayrılmasıyla başlamaktadır. Rebıülevvel'in sekizinci gününde Medine'ye varmıştır ki, 20 Eylül 622'ye tekabül eder.
6 Ebü Eyyüb Ensiirf: Hazrec kabilesinin NeccaroğuIları kolundan gelen bu meşhur
sahabi Akabe Bıatı'na katılmış yetmiş kişidendir. 52/672'de İstanbul'u mu hasara
eden İslam ordusunakatılanlardandı, burada vefat edince şehrin surları dibine gömüldü. Tarihı kaynaklara bakılırsa Bizanslılar da bu kabrin olduğu yere hürmet göstermişler ancak Latin istililsıyla şehrin pek çok kilise vs. dinı yapısıyla beraber burası da harap edilmiştir. İstanbul, 857/1453 yılında fethedilince Hz. Eyyilb'un kabri
Akşemseddın tarafından tekrar belirlenmiştir. Bkz.: Zehebı, Age., C. 2, s. 402; İbnü'l
Cevzı, Sıfatu's-Safve, C. 1, s. 242; Sahabeden Günümüze Allah Dostları, (ilgili kısmı çev.
A. Sait Aykut), C. 1, s. 281-290.
7 Mescid-i Şeririn genişletilmesi ve mihrabın konuluşu: Bu konuyla ilgili ayrıntı
lı mal ilm at Eyyilb Sabrı Paşa tarafından da verilmiştir. Bkz.: Mir'atü'I-Haremcyn, C.
2, Medine kısmı, s. 388-400.
8 Bizans'tan mimar getirilişi: Bu konu diğer İslam tarihçilerince de ele alınmıştır.
Bkz.: Makrızı, ez-Zehebü'I-Mesbuk, ed-kritik: Cemaleddın Şeyyal, Kahire, 1955, s. 30.
9 Minberin yapılışı: Minberin tesisiyle ilgili bahis, siyer kitaplarında daima ağlayan
hurma kütüğü hadisesiyle beraber ~nılmıştır. Minberin mimarı, Osmanlılara kadar
kaç defa ve kimler tarafından tamir edildiği vs. ilgili aypntılı bilgi için bkz.: Eyyilb
Sabrı Paşa, Age., C. 2, s. 406-429.
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10 Siracüddın Ömer Mısri: Fıkıh ve diğer dinı ilimierde zekası ve araştırmalarıyla öne
çıktı, Mansilr Kalaviln tarafından Medine hatipliğine getirildi, kırk yıl bu görevde
kaldı, 726/1326 yılında vefat etti. Bkz.: lbnü'ı-lmad, Şezeratü'z-Zeheb, C. 8, s. 129.
11 Ebu Abdullah Muhilmmed Garnau:"Bu şahıs gerçekten yaşamış, tıp vs. çeşitli
ilimierde şöhretiYle öne çıkmış bir şahsiyettir. Dönemin biyografi uzmanlarından
lbnü'I-Hatıb şöyle diyor: "Ebil Abdullah Muhammed güzel huylu, zarif bir insandı; tıptan anlardı. Kendi beldesinde (=Gırnata) saygın alimlerden olan Ebil Abdullah hacca gitti, orada da ününü duymayan kalmadı, nihayet Medine hizmetkarlarının başı oldu; ancak başına gelen bir hadiseden sonra cinsiyet uzvunu kesti; sakallarını da kazıttı! Bu adam 750/1350 yılından sonra vefat etmiş olmalıdır." Bkz.:
lbnü'I-Hat1b Lisanüddın, eI-lhata, ed-kritik: M. Abdullah Annan, Kahire, 1975,
C. 3, s. 233.
12 Kadı Iyad b. Musa b. Iyad: Peygamberimizle ilgili meşhur *eş-Şifii bi Ta'rif-i Hukuki'l-Mustafii kitabının yazarı. Osmanlı'da ve neredeyse tüm lslam dünyasında en
çok okunan, üzerine şerh yazılan siyer kitabıdır Şi/ti. Zamanın hadıs ve tarih alanlarında öncü bilginlerinden olan Kadı lyad, Sebte ve Gırnata'da kadııık yapmış,
544/1149 yılında Merrakeş'te vefat etmiştir. Kitabın dili akıcı olup Peygamberimizin
ahlakından, mucizelerinden ve kişisel özelliklerinden bahseder. Eskiden Şifa okuma
cemiyetleri varmış ve kitap bitirildiğinde hususi dualar okunurmuş. Müteaddit defa
lstanbul'da taşbaskısı yapılmış olan bu eserin eski Türkçe çevirileri vardır. Ünlü tarihçi Makkarı, Kadı lyad'ın biyografisini yazmıştır. Bkz.: Makkarı, EzMru'r-Riyddjt
Ahbdri'j-Kddf Iyatı, Fas, 1978.
13 Mekke ve Medine emirleri: Bu iki şehrin idaresi genelolarak Hz. Ali soyundan gelenlere verilmiştir. Arabistan ve çevresini yöneten büyük veya küçük devletler zaman zaman kendi siyasetlerine uygun şerifveya seyyidieri Haremeyn'e emir yapmak
isteseler de doğrudan idare işini üzerlerine almamışlar -emirlerin birbirleriyle kavga
etmeleri gibi olağanüstü haller dışında- bölgeye yabancı birini tayin etmemişlerdir.
Eyyilb Sabrı Paşa kitabında ta Emevııer döneminden Osmanlı'ya kadar Haremeyn
emirlerini tek tek verir. Bkz.: Eyyilb Sabrı Paşa, Age., C. 3, s. 66-70.
14 Kübeyş b. Cemmaz b. Şına: Metinde adı anılan Tufeyl'in kardeşi olan Kübeyş,
725/1325 yılında emirliğe geçmiş ancak 728/1328 yılında suikasta uğrayarak öldürülmüştür. lbn Battilta suikast tarihini bir yıl erken vermiştir. Bkz.: lbn Hacer, ed-Durer, Beyrut, 1997, C. 3, s. 158.
15 BakI' Mezarlığı: Bugün de Cennetü'I-Bakl adıyla maruf olup hacılar tarafından ziyareti asla ihmal edilmeyen bu mekan hakkında Eyilp Sabri Paşa şöyle diyor: "Bakıu'I-Garkad Mezarlığı, Medıne-i Münevvere Hisarı'nın Cum'a Kapısı haricinde
olub garbı tarafında hurma bağçeleri, şarkı tarafında his ar vardır. Şehrin vadilerinin
selleri, mezkilr makberenin iki tarafından murilr ider ve şiddetli yağmur yağar ise seyel ab-ı varide oranın dıvarlarını yıkub harab eyler. Bakıu'I-Garkad'da yatan ashab-ı
kiramın adedi onbini mütecavizdir. Fakat bunların bir takımı asr-ı saadette ve birazı
da hulefa~ı raşidın ve mülilk-i Benı Ümeyye zamanlarında vefat etmiştir." Daha
sonra tek tek tespit edebildiği mühim şahsiyetıeri sayar. Bkz.: Miratü'j-Haremcyn, C.
2, Medine kısmı, s. 963-966.
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16 Safiyye binti Abdülmuttalib: Eyyup Sabri Paşa anlatıyor: "Safiyye validemizin mezarı Bab-ı Baki'dan harice çıkılacağı yerde, yani Mugıre b. Şu'be'nin hanesi ittisalindedir. Bazıları burayı ziyaret itmeyüb Bakı'ın haricinde ve sur ittisiilindeki bir türbeyi ziyaret ederler ise de Mugiri b. Şu'be'nin hanesi tesis olunurken oğlu Zübeyr b.
Avvam'ın; 'Ey Mugıre! Hanenin damlalığını validemin kabri üzerinden kaldırı' demesi ve Cenab-ı Mugıre'nin o cihette olan akındıyı cihet-i ahara (=diğer yöne) çevirmesi mezarın burada olduğunu teyid ider." Bkz.: Age., C. 2, s. 982.
17 İbrahim b. ResUluilah ve mezarlara su dökme geleneği: Peygamberimizin eski
Mısır halkından Kıpti asıllı zevcesi Marya'dan olan oğludur. Peygamberimiz onu çok
severdi; 7/628 yılında doğan bu çocuk bir sene sonra vefat edince gözyaşlarını tutamamıştır. Eyyup Sabri Paşa anlatıyor: "İbrahim b. Resulul!ah'ın kabri, Efendimizin
südkarındaşı Osman b. Maz'un'un (ra) türbesi yanındadır. Hz. İbrahim'in mader-i
pakize guherleri, İskenderiye şehrinin sahibi Mukavkıs'ın Efendimize takdim ettiği
Mariye-i Kıbtıyye'dir. İbrahim vefat ettiğinde cenazesini Fadl b. Abbiis yıkayub Üsiime b. Zeyd yardımıyla kabrine indirmiş ve Resul-Ekrem bizzat kendisi mezar üzerine su döktüğüıiden; andan sonra mezarlara su dökmek sünnet olmuştur." Bkz.:
Age., C. 2, s. 966-967.
18 Abdullah b. Ca'fer b. Ebü TaIib: Ca'fer, Hz. Ali'nin kardeşidir. Mute Gazvesi'ne
katılmış ve iki kolunu da kaybettiği için Cennet'te iki kanatlı manasında Zü'l-cenahayn diye lakaplandırılmıştır. Eyyup Sabri Paşa anlatıyor: "Abdullah b. Ca'fer-i Tayyar da Diir-Akıl Hazıresi'nde medfUndur. Bu zat, Arapların en cömertlerinden olduğu cihetle 'Ceviid' lakabıyla mütearif idi." Bkz.: Age., C. 2, s. 983.
19 Abbas b. Abdülmuttalib ve Ehl-i Beyt kabirleri: Meşhur fakih ve müfessir sahabi İbn Abbas'ın babasıdır ve Abbasller onun soyundan gelir. Eyyub Sabrı Paşa anlatıyor: "Hz. Abbas, Ali b. Ebu Talib'in annesi Fatıma binti Esed'in mezarı yanında
medfUn olub Dar-Akıl'e yakındır. Cenab-ı Abbiis'ın mezar-ıliimiu'l-enviirlarını şamil
olan kubbeye 'Kubbe-i Ehl-i Beyt' denilir ki; Şiimı ve Garbı olarak iki kapusu olub
gerek türbedarlık ve gerek bevvablık vazifesi Berat-I All ile Medine'nin Şafii müftüsü Seyyid Ca'fer b. Berzenci silsilesine munhasırdır." Bkz.: Age., C. 2, s. 982.
20 Osman b. Affan: Eyyub Sabrı Paşa anlatıyor: "Osman b. Affan Hazretleri hicretin
35. yılında haiz-i mertebe-i şehadet olub Bakı Mezarlığı müntehiisında vaki 'Hoş
Kevkeb' denilen bostanın arsasına defnedilmiştir." Bkz.: Age., C. 2, s. 985.
21 Fatıma binti Esed: " ... Fatıma validemiz, Esed b. Haşim b. Abd-i Menaf-ı Kureyşi'nin kerimesi ve Cenab-ı Haydar Ali b. Ebu Talib'in validesi olub Ebu Kutayfa'nın
hamarnı karşusunda ve bazılarına göre ise Abbas b. Abdülmuttalib'in türbe-i nefisesi yakınında bulunan Benı Haşim türbelerinin birincisi mevkiindeki Dar- Akll'e defnedilmiştir." Bkz.: Age., C. 2, s. 980.
22 Kuba Mescidi: Eyyup Sabri Paşa anlatıyor: "Kuba mıntıkası eskiden pek kalabalık
iken murur-i zamanla ahalisi azalub bu cihetle buyut ve menazili yıkılub harab olarak
adeta küçük bir karye hükmünde kalmış idi. Maamafih millet-i İslamiyede en erken
tesis buyurulan Mescid-i Kuba ol karyede olduğundan heyet-i İslamiye beyninde gayet meşhur ve muazzezdir. Mescid-i Saiidet'le Mescid-i Kuba'nın arasını müerrihler
iki-üç mil deyu rivayet iderler. Mescid-i Kubii'nın Sultan Süleyman tarafından müret-
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teb ve muvazzaf imam ve hatibleri ve müteaddit müezzinleri olduğu halde 999 hicrl
kadar orada cemaatle namaz kılınmak usulden değil idi." Bkz.: Age., C. 2, s. 1261.
23 Bi'r-i Arıs ve Peygamberimizin Yüzüğü: Eyyup Sabri Paşa, Peygamberimize ait
kuyulardan bahsederken en başta burayı-anlatıyor: "Arıs, çiftçi manasında Yahudi taifelerinden birinin adıdır. Burası Mescid-i Kuba'nın garbı tarafında olub yanında üç
arşın irtifaında bir taşvardır. Bir keresinde Efendimiz Hazretleri'nin hatem-i saadetleri (=yüzüğü) kuyunun dibine düştü; ancak kuyunun suyu yükselib hatemi geriye
arz ve ihda eylernişdir. Bu hatem bilahare Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve andan sonra
Hz. Osman'a intikal-etmiş ve Cenab-ı Osman da 6. hilafet yılında yine Bi'r-i Arıs'e
düşürüb anı ordan artık çıkaramamıştır." Ancak bazı kaynaklarda, üzerinde "Muhammed Allah'ın elçisidir" kabartması bulunan bu gümüş yüzüğün Muaykıb mevkiinde düştüğü belirtilmektedir. Bkz.: Eyyub Sabrı Paşa, Age., C. 2, s. 1066; İmam Tirmizı, Muhtasar-ı Şemail, ed-kritik: M. Nasıreddın Elbanl, Ammiln, 1405 h., s. 62.
24 Handak: Hendek Savaşı 6/627 yılında yapıldı; o zamana kadar Araplar arasında pek
bilinmeyen bir taktik uygulanarak Mekkelilere karşı hendekler kazıldı ve düşman
geri püskürtüldü. Paşa anlatıyor: "Handak, Hazret-i Peygamber'in Ahzilb Vak'ası
Gazvesi'nden evvel Medine etrafına kazdırdığı meşhur hendeğin ismidir. MüerrihIerin bildirdiğine göre Ahzab Vak'ası'ndan önce (=birleşik Mekke ordularının hücumundan önce) Peygamberimizin emriyle; Bathan deresinin üst tarafından garbl tarafına ve garbl Harra'dan Efendimizin bayram namazı kıldıkları yere, buradan Mescidü'I-Feth sahasına, oradan da yukarıda adı geçen derenin garbl cihetinde vilki iki küçük dağa değin gayet vilsi ve derin bir hendek kazıldı. Bu işte başta Peygamberimiz
olmak üzere üçbin sahabi çalışmış idi; kazma işi yirmi günde bitiriidi. Müşrikler bir
ay kadar muhasara idüb bağrıştılar ancak nihayetinde münhezimen geriye döndüler.
Bu hadisenin vuku bulduğu yer, şimdi Medine'ye yarım saat uzaklıktadır." Bkz.:
Age., C. 2, s. 1219-1222.
25 Uhud: Uhud 3/625 yılında vuku bulan meşhur savaşın mekilnıdır. Mekkeli müşrik
ler Bedir'in intikamını almak için büyük bir ordu topladılar ve iki taraf arasında kı
yasıya bir savaş cereyan etti; Peygamberimizin dişi kırıldı, henüz müşrikler tarafın
da bulunan askerı deha Hillid b. Velıd'in taktiği ve Medineli okçuların yerlerini erken terketmesi sebebiyle Müslümanların kaybı büyük oldu. Ancak Mekkeliler bitirici bir hamle yapamadan geri döndüler. Eyyub Sabrı Paşa, Uhud'u tarif ederken
şöyle diyor: "Uhud dağı, Belde-i Resul'ün Şam cihetindedir. Hazret-i Hamza'nın
türbesi bu dağın eteğindedir." Şilir Bilkl tafından çevirilen Mevlihib'de hadisenin
özü şöyle anlatılır: "Ehl-İslam arasında elli nefer güzel ok atar idi; Peygamberimiz
onları asker-i İslamın ardındaki dağ yolunun ağzını muhafazaya koydu; ta ki düş
men dolaşub ardlarından gelmeyeler. Ve buyurdu kim 'Eger bizi kuşlar kapdığın
dahı görseniz ben size haber göndermeyince zinhar yerinizden ayrılmayasız! Ve
eger görseniz biz kilfideri ayaklar altında çiğnediriz; yine ben size haber göndermeyince olmaya ki yerinizden hareket idesiz!' deyu muhkem te'kid ve tembihde bulundu." İşte bu tembihatın yerine getirilmemesiyle büyük zayi at verilmiştir. Bkz.:
Eyyub Salı;1 Paşa, Age., C. 2, s. 1021; İmam Kastallanı, e/-Mevlihibü'I-Ledünniyye (Şa
ir Bakı çevirisi), C."1, s. 103-105.
yılına

ONYEDİNCİ BÖLÜM

MElDKNE?lDEN ÇRKRŞ?
MEKKE?YE SEYAHAT
Medine'den hareket ettik, Mekke'ye yöneldik. Resı1lul
ihram giydiği 1 Zü'l-Huleyfe adlı mabedin civarında konakladık. z Burası Medine'den beş mil uzaklıktadır ve Medine
bölgesinin sınırı da buradan başlar. Yakınında bulunan Akık vadisinde dikişli elbiselerimi çıkardıktan sonra boy abdesti alıp ihrama girdim. İki rekat namaz kılarak ifdd tarzında hac yapmaya
niyet edip Şı'b Ali denilen [geçide] varıncaya kadar bütün vadi,
tepe, iniş ve yokuşlarda durmadan lebbeyk [=derhal hizmetindeyim Allah'ım!] dedim. O geceyi Şı'b Ali'de geçirdikten sonra
Revha'ya gittik. Orada Zatü'l-Alem adında bir gölet var. 3 Hz.
Ali'nin cinlerle savaştığı rivayet olunuyor burada. Oradan hareket ederek Safd'ya vardık. 4 Gayet güzel, mamur bir vadi orası.
Suyu, hurma ağacı ve evleri çok. Bir de Hz. Hasan soyundan gelenlere ve benzerlerine ayrılmış bir konak var. Ayrıca büyücek
bir kale bulunuyor orada. Bu kalenin ardında diğer kaleleri, birbirine bitişik köyleri gördük ve nihayet Bedir'e vardık. s Burası
Allah Teala'nın elçisine zafer verdiği, vaadini tuttuğu, müşrikle
ri mahvetti ği yerdir. Bedir aslında bir kasabadır. Çevresinde birbirine bitişik hurma bahçeleri var; kaleye dağlar arasında bulunan bir vadiden giriliyor. Bedir' de suyu devamlı akan bir kaynak
bulunuyor.
Allah düşmanı olan müşriklerin sürülüp atıldığı göletin yeri
bugün bahçedir. Ashaptan şehit düşenlerin kabirleri de bunun
arkasında. Meleklerin indiği rahmet dağı, kabristandan geçip
Safra'ya yönelen kimsenin soluna düşüyor. Hemen karşısında
lah'ın

TubOl [=Davullar] dağı var. Bu dağ, upuzun bir kum tepesine
benzer. Ora ahalisi her Cuma gecesi davul sesine benzer bir ses
işittiklerini zannederler. Peygamberimizin Bedir Savaşı 'nda
Hak TdHi'ya dua ~ttiği çardak, TubOl dağının eteğindedir. Bedir Savaşı da o ~dağin önünde cereyan etmiş. Gölet kenarındaki
hurma ağaçlarının yanında bir mescide Mebrekü Nakati'r-ResOl
[=Peygamber devesinin çöktüğü yer] diyorlar. Bedir ile Safra '
arası bir berid [=dört fersah] civarındadır. Bu yol, dağlar arasın
da bir vadidedir. Ve o vadide, hurma bahçeleri sıra sıra diziImiş
tir. Zaman zaman da gözelere rastlanır.
Bedir'den hareket ettik. Bıkaü'l-Bezva adlı çöle çıktık. 6 Öyle bir sahra ki kılavuz yolunu şaşırır; dost, kendi canının derdinden dostunu unutur. Üç gün sürer burasını geçmek ... Bitiminde
Vadi Rabığ denilen bir vadi var. Orada yağmur suyundan göletler meydana. geliyor ve uzun müddet kurumuyor. Mısır ve Mağ
rip'ten gelen hacılar orada ihrama girerler. Burası Cuhfe'den öncedir. Rabığ'dan Hulays'a 7 kadar üç gün yol teperek Sevik boğazından geçtik. Sevik boğazı, Hulays'a yarım günlük mesafede
olup kumu çoktur. Hacılar Mısır ve Şam'dan getirdikleri "sevik"i [=kavut] orada içerler, şekerle karıştırarak ... Hac görevlisi
olan emirler bunu kaselere doldurarak halka dağıtırlar. Rivayete
göre Peygamberimiz oradan geçerken ashabının yanında yiyeçek ve içecek bulunmadığı için elini kuma daldırdı ve onlara
sundu. Ashap verileni içince sevik tadını buldu. Daha sonra Birketü'l-Huleys'de konakladık. Hurma ağaçları bakımından zengin, düz bir yer. Dağın başında sağlam bir kale var; ayrıca düzlükte de harap bir kale göze çarpıyor. Burada gür bir kaynak var.
Yerin içine kazılan çukurlar vasıtasıyla su tarlalara ulaştırılıyor.
Hulays'ın emiri Hz. Hasan soyundan gelen bir şeriftir. Oranın
köylüleri büyük bir pazar kurarak hurma, koyun, azık vb. getirerek satarlar.
Daha sonra Usfan'a geçtik. S Bu mıntıka dağlar arasında düz
bir alana yayılmıştır. Gür kaynaklara sahip kuyuları vardır. Bunlardan biri Hz. Osman'ın adıyla anılıyor. Yine onun adıyla anılan
basamaklı bir yol, Hulays'a yarım günlük mesafede iki yüce dağ
arasındadır. Bu yolun bir bölümünde merdiven şeklinde, çok eski bir yapının 'zemini göze çarpıyor. Orada Hz. Ali tarafından
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açıldığı rivayet edilen bir kuyu bulunuyor. Usfan'da eski bir kale ve gayet sağlam burçlar var ise de zamanla köhnemiş, harap
olmuştur. Orada Mukl denilen [=kokulu bir ağaç] her yanı kaplamakta. 9 Usfan'dan hareket ederek Batn-ı Merr'e indik. lO Buraya Merr-i Zahran da deniliyor. Münbit bir vadi. Hurma ağacı
bol, suyu tüm yöreyi abad eden gür bir kaynak. Mekke'nin
meyve ve' sebzesi burada yetişiyor.

Notlar
1 İhriim ve İhriima girme yerleri: İhram, niyet ve telbiye ile; biri belden yukarısını
diğeri belden aşağısını örten iki parça dikişsiz elbise giyrnek demektir. Kişi kefeni
andıran bu örtülerle dünyevi arzu, heves, menfaat vesaireyi geride bırakmış, sanki
mahşere hazırlanmış olur. İhrama girme yerleri yahut mikatlar, mukaddes mıntıka
nın sınırlarıdır. Hadiste geçtiği üzre Medine tarafından gelenler Zü'l-Huleyfe'de,
Şam ve Mısır tarafından gelenler Cuhfe'de, Irak arafından gelenler Zatü'l-Irk'ta, Yemenliler de Yelernlem'de ihriima girerler. Bkz.: İmam Sarahsi, Kitdbu'I-Mebsfit, Beyrut, tarihsiz, C. 4, s. 166.
2 Züllıuleyfe (Zü'l-Huleyfe): Medine'ye uzaklığı yedibuçuk km olan ihriim mıntı
kası. Bkz.: Bir önceki not. *lfriid Haccı: Sadece hacca niyetlenerek yapılan hacdır
ki umreye ve hacca birlikte niyet edilerek yapılan hacdan (=Hacc-ı Kıran) tefrik etmek için bu tabir kullanılır.
3 Ziitü'l-Alem: Bi'r-i Ali diye bilinen mıntıkadır. İbn Battfita'dan bir kuşak önce buraları gezen Abderi şöyle anlatıyor: "Hulays'a yarım günlük mesafede Müderrec denen yerde çok eski zamanlardan kalma basamak şeklinde büyük harabelerin yanın
da Bi'r-i Ali denen bir kuyu vardır; orayı bizzat Hz. Ali'nin kazdırdığı söylenir." Bkz.:
Abderi, Rıhletü'I-Abderi, ed-kritik: Ali İbrahim Kürdi, Dımaşk, 1999, s. 352.
4 Safrii: Endülüslü tarihçi Bekri burayı şöyle anlatıyor: "Yenbu'a kadar uzanan sularıyla meşhur; tarla ve hurma ağaçlarıyla dolu gayet güzel bir kasabadır. Uceyre denen
kaynak suyu da buradadır. Burası Arapların öteden beri şiirlerine konu olan bir yerdir." Bkz.: Ebfi Ubeyd Bekri Endelüsi, Mu'cemu Ma lsta'cem, ed-kritik: Mustafa Sakka, Beyrut, 1983, C. 3, s. 836.
5 Bedr: Burası İslamın kalabalık Mekke müşrik ordusuna karşı Hicret'in 6. yılında 17
Ramazan'da IMart 624'te kazandığı ilk büyük zaferin yeridir. Bugün Bedr-i Hanın
diye bilinir. Pek çok İslam ülkesinde 17 Ramazan merasimlerle kutlanır. Saraybosnalı Müslümanlar da 17 Ramazan'ı Bedriye (Şehadet) günü olarak kutlarlar. Abderi
de burayı şöyle anlatıyor: "İçinde gayet berrak bir kaynağı vardır; mescidi küçük ise
de pek güzeldir. Mescidin batısında Bedir şehitlerinin medffin bulunduğu bir kabristan vardır." Bkz.: Age., s. 342.
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6 Bikau'l-Bezva: Abderı de benzeri ifadelerle anlatır burayı: "Bezva göz alabildiğine
uzun kupkuru bir yerdir. İnsan burada kaybolabilir; dost dostunu yitirir! Bu uzun ve
çorak saha üç gün turar.n Bkz.: Age., s. 348.
7 Hulays: Abderı anlatıyor: "Cuhfe'den Hulays'a üç günde varılır. Hulays aslında gayet muhkemfakllJ kijsük bir kaledir. Güzel hurmalıkların ve tatlı suyun bulunduğu
bu mekan, bir müstebit şerife aittir." Bkz.: Age., s. 351.
8 Usfan: Mekke'den 36 mil uzaklıktaki bu güzel mekan Bekri'nin ifadesiyle büyükçe bir köy imiş. Suyu ve yeşilliği mebzul olan bu mıntıka eskiden Beni Mustalık kabilesine aitmiş. Bkz.: Ebu Ubeyd, Age., C. 3, s. 942.
9 Mukl Ağacı: Akgünlük ağacı; Dum ve Kazm diye de bilinir.
10 Batn-ı Merr: Abderi anlatıyor: "Hulays'tan Batn-ı Merr'e üç günde varılır. Hurması ve suyu bololan bu vadi insanlarla meskundur ve Mekke'ye bağlıdır." Bkz.: Age.,
s.352.
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MEKKE
bu kutlu vadiden çıktık. Ruhlarımız hedeSabahleyin, Allah'ın yüce
kıldığı o güven dolu şehre, Mekke'ye vardık.! Hakk Teala'nın
kutlu yerine, dostu İbrahim'in meskenine, seçtiği tertemiz elçi
Muhammed'in yurduna aktık. Benı Şeybe Kapısı'ndan girdik
Beyti Haram'a [=Kutlu Ev'e]. Buraya giren emin olur, huzur bulur. Ulu Kabe'yi seyrettik. Rabbimiz hep saygın kılsın burayı.
Kabe, celal tahtında oturup kendini seyrettiren ve cemal perdesi altında gururla salına salına yürüyen bir gelin gibiydi. Sonsuz
merhamet sahibi Yaradan'ın misafirleri sarmıştı çevresini. Görklü bahçeye, hoşnutluk cennetine ulaştırandır o!
Hemen tavafü'l-kudum [=geliş tavafı] yaptık, mübarek Hacer-i Esved'e [=Kara Taş] selam verdik, İbrahim makamında iki
rekat namaz kıldık. Hacer-i Esved ile kapı arasında, Mültezem'de Kabe'nin perdelerine sarıldık; orada dua kabıilolunur.
Zemzem suyundan içtik. Allah elçisinden aktarıldığı gibi bu su,
hangi niyetle içilmişse o şeye yarar. Yüce Allah, Peygamberimi ..
zi rahmetiyle kuşatsın, esen kılsın.
Sonra Safa ile Merve arasında sa'y yaptık [=seğirttik]. Orada İbrahim Kapısı 'na yakın bir yerde konakladık.
Bu Kutlu Ev'e misafir ederek biziyücelten Allah'a şükürler
olsun. Bizi Hal1l Peygamber'in -ona selam olsun- çağrısına evet
diyenlerden kılan Allah'a hamdolsun! Kabe'yi, Ulu Mescid'i,
Hacer-i Esved'i, Zemzem'i, Hıcr'ı ve Hatem'i seyretme zevkiyle gözlerimizi doyuran Yüce Allah'adır sonsuz hamdimiz.
Gece

fe

başlarken

erişmenin hazzıyla mestolmuştu.
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Hak TeaHı'nın harikuIiide işlerindendir; kalplerde bu güzel
manzaralara doğru bir çekim yarattı, buradaki yüce ziyaretgahları görme hevesi uygl)dırdI. Öyle ~bir sevda düşürüyor ki gönüllere; bir kez gelen kendini tümüyle bağlı hissediyor buraya! Ayrı
lan, gurbet ateşiyTe yanıyor;yardan ırak düşmenin acısıyla ah
vah ediyor; yine kavuşmak istiyor. Buranın mübarek toprağı,
tüm gözlerin odaklandığı yer; gönüllere taht kuran sevgisi,
Hak'tan gelen bir yüce sır ve Hak dostu İbrahim'in çağrısına cevaptır.

Uzaktayken hasretle yanar gönül; yanında olmayınca hayali
tüter gözünde. Oraya yönelen kişiye tüm zorluklar basit gelir,
sarp yokuşlar düz olur. Nice zavallı, çelimsiz insan var ki Kabe'yi seyrederken ölmek ister; bu yolda telef olmayı göze alır.
Allah Teala onu Kabe'ye eriştirince yüzü aydınlanır; sanki bu
yolda hiç acı tatmamış, karşısına hiç -sorun çıkmamış, yüreciği
hiç sıkışmamıştır, bahtiyardır artık...
Bu bir ilahi nimet! Rab'dan gelen bir iş! Hiçbir lekenin karartamadığı gösterge! Hiçbir kuşkunun örtemediği belge! Çarpıtılamayacak hakikat! Basiret sahiplerinin ruhlarında yüce
mevkiini bulan, düşünenlerin düşüncesinde odak noktası olan
bir ilahi kanıt bu!
Allah kime; bu yöreye gelmek, sevdasıylayanmak nimetini
vermişse elbet en büyük ihsanını yapmış, hem dünyanın hem
de ahiretin tüm güzelliklerini yağdırmıştır ona. Gayrı, durmasın
hemen şükretsin verilenlere, kendisine layık görülen nimet için
hamdetsin Yaradan'a.
Rab Teala bizi; ziyareti kabul edilen, manevi ticaretinde
kar eden, hak yolda yapıp ettikleri bir bir yazılan, ondan gelen
bir lutufla günahları silinen kullarından eylesin!

Ulu

Şehir

Mekkez

Mekke büyük bir şehir. Binalar birbirine tamamen bitişik.
Bir vadi içinde, etrafı dağlarla çevrili olduğundan, uzaktan gelen, yaklaşmadıkça her yanını göremez şehrin ... Bu dağlar şeh
rin her yan,ını kaplamış, fakat genelde yüksek değiL. Tepelerden sadece ikisi bir hayli yüksek. Güneydoğudakinin adı EbO
Kubeys.3 Oiğerı ise batıda bulunan Kuaykıan dağI. 4 Kuzeyde
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Ahmer dağı var. Ebu Kubeys yönünde Ecyadü'l-Ekber ve Ecyadü'l-Asgar adı verilen iki dargeçit bulunuyor. İleride anlatacağımız gibi o civarda Handeme s isminde bir dağ daha var. Mina, Arefe ve Müzdelife gibi ibadet yerleri Mekke'nin doğusun
dadır.

Mekke'nin üç kapısı var. Biri şehrin üst tarafında bulunan
Babü'l-Mualla diğeri şehrin alt tarafında bulunan Babü'ş-Şu
beyke'dir. Bu kapıya Babü'z-Zahir ve Babü'l-Umre ismi de verilir, batıya düşer. Mısır, Şam, Medine ve Cidde yolu bu kapının
yönündedir. İlerde anlatacağımız gibi Ten'ım'e de bu kapıdan
gidilir. Üçüncü kapı Babü'l-Mesfel ismini taşıyor ve güneyde ...
Hz. Halid b. Velld, Mekke'nin fethinde bu kapıdan girmiş.
Mekke, Hak Tdla'nın kutlu kitabı Kur'an'da İbrahim Peygamber diliyle açıkladığı gibi ekip biçmeye müsait olmayan bir
vadide kurulu. 6 Ama ona önceden dua edildiği ve kutlu çağrıya
muhatap olmada diğer şehirleri geçtiği için her türlü yeni ve acayip nimet, en güzel meyveler oraya yığın yığın geliyor.? Mekke'de yediğim üzüm, incir, şeftali ve yaş hurmanın benzerini
hiçbir yerde görmedim. Oraya getirilen kavunun da ko ku ve tat
bakımından benzeri yok. Buranın etleri gayet yağlı ve lezzetli.
Diğer ülkeler ve şehirlerde ayrı ayrı bulunan tüm güzellikler burada toplu halde. Meyve ve sebzesi Taiften,8 Nahle vadisinden
ve Batn-ı Merr'den gelir. Hak Tdla, emin beldenin sakinlerine,
kadim evin komşularına lütfediyor işte.

Mescid-i Haram [=Kutlu Mescit]9
Mescid-i Haram diye bilinen mabet şehrin tam ortasında.
Gayet geniş bir sahayı kaplıyor. Ezrakı'nin ıo rivayetine göre doğudan batıya dörtyüz arşından fazladır. Eni de hemen hemen
buna yakın. Ulu Kabe bu meydanın tam ortasında yer alıyor.
Mescidin dış görünümü sanatkaranedir. Manzarası hoş. Dilonu
tarif etmekten aciz. Duvarlarının yüksekliği yaklaşık yirmi arşın.
çatısı üç sıra halinde sağlam ve ince işlenmiş uzun sütunlara dayanıyor. Üç koridorun da son derece düzgün oluşu akıllara hayret veriyor. Sanki tek bir koridor. .. Mermer sütunlarının adedi
dörtyüzdoksanbirdir. Burada, Kutlu Mescit'e ilave edilmiş olan
Darü'n-Nedve'deki ll alçı sütunları istisna ediyoruz. Darü'n-

Nedve [= TopIantı ve karar evi] kuzey tarafta buIunan avIunun
içinde ve Irak Köşesi'yIe Makam'ın karşısındadır. Bitişiğinde
oIan meydana da}mradan giri~ir. Bu böIümde duvar boyunca
yay şekIinde kemerler ve onIarın aItında peykeIer vardır. Orada
Kur'an hocaIarı, mushaf yazan hattatlar ve terziIer oturur. Tam
karşıdaki avIunun duvarında da aynı türden peykeIer buIunuyor. Diğer böIümIerin duvarları dibinde peykeIer varsa da üzerIerinde kemer yok. İbrahim Kapısı'nın yakınında batı avIusunun girişi vardır. Orada aIçı direkIer mevcut. HaIife Muhammed
Mehdi b. Ebil Ca'fer Mansilr'un 12 Mescid-i Haram'ı genişIet
mek ve sağIamIaştırmak konusunda çok çabaIarı oImuş. Zaten
batıda buIunan avlunun duvarında şöyIe yazıyor:
"MüminIerin emiri Abdullah Muhammed Mehdi, Allah
Evi'ni ziyaret edenler için Mescid-i Haram'ın genişIetiImesini
emretti. Bu iş yüzaItmışyedi senesinde yapıldı. Allah onu iyiIerden eyIesin."

Yüce Kabe 13
Kiibe, mescidin ortasında küp şekIinde bir bina. Yüksekliği
üç taraftan da yirmisekiz arşın. Mübarek Hacer-i Esved [=Kara
Taş] ile Yemen Köşesi'nin arasında buIunan dördüncü taraf ise
yirmidokuz arşın. Irak Köşesi'nden Hacer-i Esved'e kadar oIan
kısmın eni ellidört karış. Bunun tam karşısında, Yemen Köşe
si 'nden Şam Köşesi'ne kadar oIan kısmın eni de ellidört karış.
Irak Köşesi'nden Şam Köşesi'ne kadar olan kısmın eni kırksekiz
karış. Bunun karşısında Yemen Köşesi'nden Hacer-i Esved'e
kadar oIan kısmın eni de kırksekiz karış. Fakat taşın buIunduğu
yüzeyin dış çeperleri yüzyirmi karış civarındadır ve tavaf bu taşa göre daha dışarıdan yapılır. [Hacer-i Esved'in dışında, biraz
daha uzakta dönüıür.] Kiibe, kapkara ve gayet sert bir taştan yapılmış. Taşlar sağIam bir şekilde yekdiğerine eklenmiş olduğundan zamanIa bozulma korkusu yok. Kiibe'nin kapısı, Haceri Esved ile Irak Köşesi arasındaki cephede yer alıyor. KapıyIa
Hacer-i Esved arası on karış. İşte oraya MüItezem adı veriIiyor.
Duanın kabuI edildiği yer oIarak biIiniyor burası. Kiibe Kapı
sı'nın yerden yüksekIiği onbirbuçuk, genişIiği sekiz, uzunluğu
ise onüç karıştıf. Kapının buIunduğu duvarın kalınlığı beş karış-
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tır. Kapı sanatkarane bir şekilde yapılmış gümüş levhalarla kaplıdlf. Bundan başka kapının kanatları ve yüksek eşiği de gümüş
işlenmiş levhalarla süslüdür. Gümüşten yapılmış iki büyük köp-

rücük de var ki kilit bunların tam üzerine konulmuş ...
Kabe Kapısı, her Cuma namazından sonra ve Peygamberimizin doğum gününde açılır. Açılış merasimi şöyle:
Tahtadan basamakları ve ayakları olup minbere benzeyen
bir kürsü konulur oraya. Ayaklarda bulunan dört makara sayesinde kürsü hareket ettirilir; en üst basamağı, eşiğe bitişecek şe
kilde Kabe duvarına dayatılır. Beni Şeybe [=Şeybe Oğulları kabilesi] reisi, elinde anahtar oraya çıkar. Yakınında bulunan hizmetkarlar, Kabe Kapısı'nı örten ve Burku adı verilen perdeyi
hürmetle tutarlarken reis kapıyı açar. Mübarek eşiği öperek tek
başına Allah Evi'ne girer ve kapıyı kapar. Orada iki rekat namaz
kılacak kadar kaldıktan sonra Şeybe Oğullarının diğer fertleri girip kapıyı kapayarak namaz kılarlar. Sonra kapı açılıp halkın girmesine müsaade edilir. Açılış merasimi esnasında ahali ellerini
Allah için kaldırarak kapının karşısında bekler. Açılır açılmaz
tekbir getirerek şöyle seslenirler:
"Rabbimiz! Ey merhametlilerinen iyisi! Bize rahmet ve
yarhganma kapılarını aç!"
Kabe'nin içi renkli mermerle süslenmiştir. Duvarları da öyle. [Abanoz'a benzeyen ve] "sac" adı verilen ağaçtan yapılmış üç
uzun sütunu var. Her sütunun arası dört adım. Bu sütunlar Kabe'nin içini teşkil eden alanın tam ortasında. Merkezi sütun,
Irak Köşesi ile Şam Köşesi arasında bulunan cephenin eninin
yarısına eşittir.

Kabe'nin üzerindeki örtü ipekten yapılmış, üzerindeki yabeyaz simli harflerle işlenmiştir. lşıl ışıl parlar. Ta yukarı
dan yere kadar Kabe'yi örter. Kabe'nin kapısı açılınca içerisi öyle dolar ki, sayısını ancak Hak bilir. Hepsi beraber girdikleri halde Kabe bunlara dar gelmez sanki. Burası gece gündüz tavaf
edilir. Hiç boş kaldığı görülmez. Bir de Mekke'de görülen güvercin ve diğer kuşlar Kabe'ye asla inmezler. Uçuş esnasında
Harem-i Şerif üzerinden geçerken Kabe'nin hizasına geldiklerinde hemen kenara saparlar. Hiçbir kuşun hasta olmadıkça bu
kutlu mekanın üzerine inmediği, indiği takdirde ruhunun gittizılar
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ği

söylenir. Ama hastayken inerse iyileşirmiş. Burayı yücelten ve
heybetli ve muazzam yapan Allah, elbet münezzehtir cümle mahlukattan.
saygın kılan;

"-.''-.",.

Kutsal OTUKT =Altınolukl
Kutsalaluk, altından yapılmıştır.1 4 Hacer-i Esved cephesinin üst tarafındadır. Bir karış genişliğindedir ve duvardan iki karış dışarıya çıkmıştır. Altında yapılan duaların kabul edildiğine
inanılır. Oluğun alt yanında Hıcr denilen yerde İsmail Peygamber'in kabri var. Üzerinde mihrap şeklinde yeşil bir mermer bulunuyor. Bu da yusyuvarlak başka bir yeşil mermere bitişik. İki
sinin de genişliği birbuçuk karış. Şekilleri insanın dikkatini çekiyor. Çok güzel görünüyorlar. Kabrin yanında Irak Köşesi'ne
doğru İsmail Peygamber'in annesi Hacer validemizin mezarı
bulunuyor; Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Bu mezarın
işareti, birbuçuk karış eninde yuvarlak yeşil bir mermer. İki mezarın arası yedi karıştır.

Hacer-i Esved 1S
Hacer-i Esved denilen kutlu taş yerden altı karış yükseklikte. Uzun boylular eğilerek öpebilir onu, kısa boylular ise biraz
zorlanarak uzanırlar ona. Kabe'nin doğu köşesine bitişik olan bu
taşın boyu bir karış. Eni ise bir karışın üçte ikisi kadar. Gayet
sağlam bir şekilde yerleştirildiği için ne kadarının köşe içerisine
girdiği bilinmemekte. Bu taş birbirine bitişik dört parça halinde
duvara sokulmuş. Karmatıler tarafından kınldığı rivayet olunuyor. Bir rivayete göreyse, Karmatt olmayan biri tarafından topuzIa kınlmıştır. 16 Galeyana gelen halk, herifi linç etmeye yeltenmiş ve çıkan arbedede bir sürü Mağripli can vermiştir.
Hacer-i Esved'in etrafı gümüş bir levha ile bağlanmıştır.
Beyaz gümüş, siyah taş üzerinde çok dikkat çekiyor. Bakanların
gözleri bu tatlı manzarayı temaşa ederek aydınlanır. Onu öpen
kimsenin ağzında hoş bir tat meydanagelir, kendini oradan ayır
mak istemez; Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu işte!
Bu kpnuda Peygamberimizin şu sözü yeterlidir:
"Hacer-i Esved yeryüzünde Allah'ın uğurudur." Hak TeaIa
bizi oraya' selam vermekle nimetlendirsin; oranın aşığını oraya
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eriştirsin.

taşa selam veren kimsenin sağ tarafına düşen sağ
parlak küçük beyaz bir nokta var. Ahali tavaf esnasında orayı öpmek için birbirine giriyor. Bir kimsenin kalabalık
olmadan orayı öpmesi pek enderdir. Kabe'ye girişte de aynı durum söz konusu ...
Tavafa, Hacer-i Esved'den başlanır. Tavaf edenin karşılaş
tığı ilk rükun [=köşe] burasıdır. Oraya selam verir; sonra biraz
geriye çekilerek Kabe'yi solunda bırakır. Böylece tavaf esnasın
da kuzeyde Irak Köşesi'ne, batıda Şam Köşesi'ne ve güneyde
Yemen Köşesi'ne yönelir. Daha sonra da doğuya, Hacer-i Esved' e döner.

lam

Bu

kısımda

Yüce Makam [=Makam-ı İbrahim]ı7
Bilmelisin ki, Kabe Kapısı ile Irak Köşesi arasında oniki karış boyunda, hemen hemen altı karış eninde ve yaklaşık iki karış yüksekliğinde bir yer vardır, İbrahim Peygamber zamanında
"Makam"ın bulunduğu asıl noktaymış burası. Peygamber Efendimiz bu makamı, bugün namazgah olarak tespit edilen yere
nakletti. Makarnın eski yeri şimdi çağlıktır; Kabe yıkandığı zaman suları oraya akar. Mukaddes bir yer olduğundan halk namaz kılmak için oraya üşüşür. Bu kutlu makarnın yeri, Irak Köşesi ile Kabe Kapısı'nın karşısında ve kapıya doğru biraz meyillidir. Üzerindeki kubbenin altında bulunan demir perde iç kıs
ma fazla uzak olmadığından, parmak sokulsa sandığa dokunulabilir. Bu demir ağ hep kilitliyse de arka tarafında, tavaftan sonra
iki rekat namaz kılmaya mahsus bir yer vardır. Sah1h hadis külliyatında bildirildiği gibi Peygamber Efendimiz mescide girdiği
zaman Allah Evi'ne gelip yedi defa tavaf eder sonra İbrahim
Makamı'nı şereflendirerek "İbrahim Makamı'nı namazlık edinin!" mealindel).i ayeti okur ve arka tarafta iki re kat namaz kı
lardı. İbrahim Makamı'nın arkasındaki "Hatim"lS adlı yerde,
Şafii imamının namazgahı bulunur.
Hıcr

ve Metaf [=Hıcr Köşesi ve Tavaf Edilen Yer]19
Hıcr duvarının çevresi, dairenin içinden yirmidokuz adım,
yani doksandört karıştır. Burası, birbirine gayet sık bitiştirilen
alaca renkli şahane mermerlerden yapılmıştır. Yüksekliği beş-
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buçuk, genişliği ise dörtbuçuk karıştır. Hıcr'ın içinde gayet mahirane yapılmış, renkli mermer ile döşeli bir geçit var. Kabe'nin
oluk altında bUllinan duvarı ile,karşısındaki Hıcr duvarının arası kırk karıştır. Hıcr'ın iki girişi var. Birincisi Hıcr ile Irak Köşe
si arasında ve altıarşın genişliğinde. Burası güvenilir kaynaklarda bildirildiğine göre Kureyş'in Kabe'yi inşa ettiği zamanlarda
Kabe dışında bırakılan bir yerdir. İkinci giriş ise Şam Köşesi'n
de olup genişliği yine altı arşındır.- İki girişin arası kırksekiz karıştır. Metaf adı verilen ve tavafın yapılacağı yer olarak tespit
edilen alan ise sağlam bir şekilde birbirine bitiştirilmiş siyah taş
larla döşeli. Bu taşlar Kabe'den dokuz adım öteden başlayarak
İbrahim Makamı 'na doğru ilerliyor.~ Hatta onu da çevreliyor. Harem-i Şerif adı verilen [ve bütün bu kutlu yerleri içeren] büyük
mabedin diğer tarafları ve yan koridorları beyaz kum ile döşen
miştir. Kadınların tavaf yeri ise demin bahsettiğimiz siyah taşla
rın bitiminde.

ZemzemZO
Zemzem Kuyusu'nun kubbesİ Hacer-i Esved'in karşısında.
Aralarındaki mesafe yirmidört adım. İbrahim Makamı, kubbenin sağında. Kubbeden oraya on adımlık bir uzaklık var. Kubbenin içi beyaz mermerle döşenmiş. Zemzem Kuyusu'nun ağzı
kubbenin tam ortasında ve Kabe'nin karşısındaki duvara meyillidir. Burası, mahirane bir şekilde bitiştirilmiş mermerlerle döşe
li. Üstüne de kurşun dökülmüş. Daire şeklinde çevresi kırk,
yüksekliği ise dörtbuçuk karış. Kuyunun derinliği onbir adım.
Halkın anlattıklarına göre suyu her Cuma gecesi artıyor. Kubbenin kapısı doğu yönünde. Kubbenin içinde yuvarlak bir kanal
var. Çapı ve derinliği birer karış. Zeminden yüksekliği yaklaşık
beş karış. Abdest alınsın diye içine su dolduruluyor. Bunun etrafında, halkın rahatça oturup abdest alacağı daire şeklinde bir
peyke mevcut.
Zemzem Kubbesi'nden sonra Hz. Abbas'a ait olduğu kabul
edilen şarab [=içim] kubbesi var. Buranın kapısı kuzeydedir.
Bugün bu kubbenin içine Davarık denilen kulplu büyük testiler ile Zemzem suyu konuluyor. Bu testilerde su soğutularak
halkın hizmetine sunuluyor. Kutsal Ev'e aİt olan Mushaf ve di-
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ğer kitaplar da bu kubbenin içinde muhafaza ediliyor. Orada bulunan kütüphanedeki yassı ve uzun sandıkta Peygamber Efendimizin vefatından 18 sene sonra Zeyd b. Sabit tarafından istinsah edilmiş bir Mushaf [=Kur'an nüshası] bulunmakta. Kıtlık
veya diğer musibeder ortaya çıkınca Mekkeliler bu Musharı çı
karıp Kabe'nin kapısını aşarak eşiğe, daha sonra da İbrahim Makamı'na bırakırlar. Baş açık bir vaziyette onun çevresinde dua
ve yakarışta bulunurlar. Mushafve Makam hürmetine Hak Teala 'dan yardım dilerler. Ne zaman Yüce Allah rahmetini ihsan
ederse o vakit dağılırlar. Abbas kubbesinden sonra biraz kenara
sapılınca Yahudi kubbesi denilen mekan gelir.

Kutlu Mabet'in
Ziyaretgahlar

Kapıları

Mescid-i Haram

adı

ve

Etrafında

Bulunan

verilen Kutlu Mabet'in 19

kapısı

var. 2l

da başka kapılara açılıyor.
biri Babü's-Safa [=Safa Kapısı] ismini taşıyor.
Burası beş kapıya açılıyor. Daha önce Bab-ı Benı MahzOm
[=MahzOmoğulları Kapısı] diye bilinirmiş; şimdi kapıların en
büyüğüdür. Oradan Safa ile Merve arasında koşulacak alana çı
kılır. Mekke'yi ziyaret edenlerin, Mescid-i Haram'a Bab-ı Benı
Şeybe'den [=Şeybeoğulları Kapısı] girmeleri ve tavaftan sonra
Babü's-Safa'dan çıkmaları müstehaptır. Peygamberimizin Safa'ya gelişinde yürüdüğü yolu göstermek üzere Halife Mehdl'nin diktiği iki sütun arasından gider hacılar. Diğer kapılara
geçelim;
Bab-ı Ecyadü'l-Asgar [=Küçük Ecyad Kapısı] adlı bir kapı
~ar; iki kapıya açılıyor.
Babü'l- Abbas [=Abbas Kapısı] adı verilen kapı üç kapıya
Bu

kapıların birçoğu
Kapılardan

açılıyor.

Bab-ü'n-Nebı

[=Peygamber

Kapısı] adı

verilen

kapı

iki ka-

pıya açılıyor.

Bab-ı Benı Şeybe
köşesinde

Kabe

diye bilinen

kapı, doğu duvarının

Kapısı'nın karşısında,

Buraya Bab-ı Benı Abdi'ş-Şems [=Abdü'ş
da denilir. Abbası halifeleri buradan girerlerdi. Bu arada bir küçük kapı var; Şeybeoğulları Kapısı'nın tam
üç

kapıya açılıyor.

kuzey
hafif solda bulunuyor ve

Şemsoğulları Kapısı]
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karşısında,
dildiği

için

fakat özel bir adı yok. Ribatü's-Sidre'den oraya gibazıları Babü'r-Ribat [=Ribat Kapısı] adını vermiş

oraya.
Üç kapı var ki hepsine de Babü'n-Nedve adı verilmiş. İkisi
yan yana, üçüiicüs·ü Darü'n-Nedve [=Karar Evi] diye bilinen yerin batısında bulunuyor. Darü'n-Nedve mescit haline getirilerek Kutlu Mabet'e eklendi. Şimdi oluğu n tam karşısındadır.
Yeni yapılmış bir küçük kapı daha var; oradan Darü'l-Acele'ye ulaşılır. Tek çıkışlı olan Babü's-Sidre Kapısı'nı atlamamak
gerek.
Babü'l-Umre denilen kapı da tek çıkışlı olup Kutlu Mabet'in kapılarının belki de en güzeli. İbrahim Kapısı da tek çı
kışlıdır. İsmi hakkında farklı görüşler mevcut. Bir söylentiye göre İbrahim Peygamber'e nispet ediliyor ama aslında İranlılardan
İbrahim Huzı'yle ilintilidir.
Babü'l-Hazvere adını taşıyan bir kapı var; iki kapıya açılıyor.
Bir diğer kapı da Bab-ı Ecyadü'l-Ekber [=Büyük Ecyad Kapısı] adını taşıyor. Burası da iki kapıya açılıyor.
Babü'l-Ecyad adını taşıyan başka bir kapı daha var. Orası da
iki kapıya açılıyor.
Üçüncü olarak yine Babü'l-Ecyad adı verilen bir çıkış var ki
iki kapıya açılıyor ve bu nokta Sara Kapısı'na bitişik. Ecyad'a
nispet edilen bu dört kapıdan ikisine Bab-ı Dekkakın [=Uncular Kapısı] adı da verilir.
Kutlu Mabet'in beş minaresi var. zz Birincisi Sara Kapısı yakınında Ebu Kubeys Köşesi'nde; ikincisiŞeybeoğulları Kapı
sı'nın bulunduğu kÖşede; üçüncüsü Darü'n-Nedve Kapısı'nın
bulunduğu yönde; dördüncüsü Sidre Kapısı Köşesi'nde; beşin
cisi Ecyad Köşesi'nde.
Umre Kapısı yakınında bir medrese var; Yemen'de sultan
olan ve Melik Muzaffer diye bilinen Yusuf b. Resul tarafından
yaptınımıştır. Yemen'de "Muzafferiye" diye adlandınlan dirhemler [=gümüş paralar] da onun marifeti. Bu adam Kabe'nin
örtüsünü dikmek şerefini elinde bulundururken sonraları bu salahiyet, onu yenen Melik Mansur Kalavun'a geçmiştir.
İbrahim Kapısı'nın dışında büyük bir zaviye var. Halıl
adıyla tanınari,~Malikı mezhebinin imamı Ebu Abdullah Mu-
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hammed b. Abdurrahman'ın evi orada. İbrahim Kapısı'nın
üzerinde büyük ve yüksek bir kubbe bulunuyor. İçinde alçı
dan yapılmış şahane nakışları tarif etmek imkansız. Bu kapının
karşısında Şeyh Celaleddın Muhammed b. Ahmed Akşehrı
oturur;23 İbrahim Kapısı'nın dışında ona nispet edilen bir gölet
mevcuttur. Yine bu kapının yanı başında Şeyh Danyal Acemı'nin evi' bulunuyor. Sultan Ebu Saıd zamanında Irak'tan fakir fukaraya dağıtılmak üzere gönderilen sadakalar bu şeyhe
gelirdi. Bunun yakınında bulunan Ribatu'l-Muvaffak, mimarı
açıdan en hoş ribatlardandır. Mekke'de bulunduğum müddetçe orada kaldım. Bu esnada Mağripli Şeyh Ebu Abdullah Züvavı ile Şeyh Tayyar Saadet Harranı oradaydılar. Şeyh Tayyar
bir gün ikindi namazından sonra odasına girdi, Kabe'ye yönelip secdeye kapanmış vaziyette ölü bulundu. Oysa daha önce
hastalığı yoktu; Allah rahmet eylesin. Şeyh Şemseddın Muhammed Şamı kırk seneden beri orada oturuyor. Bir gün yanı
na gittim. Odasında, gözüme bir hasırdan başka şey ilişmedi
ğinden bu konuda söz açtım;
"Bende gördüğün şeyleri gizle!" cevabını verdi.
Kutlu Mabet'in etrafında pek çok ev var. Bu evlerin balkon
ve teraslarından Mabet'in taraçalarına çıkılır. Buralarda oturanlar sürekli Allah Evi'ni seyrederek şereflenirler. Bazı evlerin kapıları doğrudan Kutlu Mabet'e açılır. Ha,Iife Harun Reşid'in eşi
Zübeyde'nin evi, Darü'l-Acele ve Darü'ş-Şariibı gibi evler böyledir.
Mabet'in çevresinde bulunan kutlu yerlerden biri de Vahiy
Kubbesi ve Hadıce validemizin evidir. Peygamber Kapısı civarında olan müminlerin anası Yüce Hadıce'nin evinin ortasında
küçük bir kubbe vardır ki Hz. Fatıma orada doğmuştur. Hemen
yan tarafında Hz. Ebubekir'in evi bulunuyor; 'onun karşısındaki
duvarın içine mübarek bir taş gömülü. Bir tarafı dışarı çıkık;
halk ona selam veriyor. Bu taşın Peygamber Efendimize selam
verdiği anlatılır:

Bir gün Peygamberimiz, Hz. Ebubekir'in evine gelir; Ebubekir yoktur. Resulullah seslenince taşdile gelerek;
"Ebubekir burada yoktur, ey Allah elçisi!" diye cevap verir.
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Safa ile Merve24
Kutlu Mabet'in

kapılarından

olan Babü's-Safa'dan, Sam'ya
yetmişaltı adımlılLbir mesafe ~var. Safa'nın genişliği onyedi
adımdır. Ondört basamağı var. En yukarıdaki basamak oturağa
benzer. Safa ile Merve'nin arası dörtyüzdoksanüç adım; Safa'dan Mıl Ahdar'a [=yeşil işaret direğine] doksanüç, Mll Ahdar'dan Mlleyn Ahdarayn'a [=iki yeşil işaret direğine] yetmiş
beş adım, Mlleyn Ahdarayn'dan Merve'ye üçyüzyirmibeş adım
tutuyor. Merve beş basamağı ile büyük bir kavis oluşturuyor;
genişliği onyedi adım. Mll Ahdar, Kutlu Mabet'in doğu köşesin
de ve Merve'ye yürüyen kimsenin sol tarafında bulunan minarenin kıyısına dikilmiş bir direktir. Mlleyn Ahdareyn ise Mabet'in kapılarından Bab-ı Ali'nin karşısında dikilidir. Biri mabet
duvarında ve adı geçen kapıdan çıkıhnca sol tarafta, diğeri ise
bunun tam karşısında. Mıl Ahdar ile Mıleyn Ahdarayn arasında
koşarak gidiş-geliş yapılır. Buna remel denilir. Safa ile Merve
arasında bir su kanalı var. Onun etrafında pazar kurularak tahıl,
et, yağ, hurma, meyve gibi şeyler satılır. Safa ile Merve arasında
koşanlar, esnaf dükkanıarı önünde toplananlar sebebiyle güçlük
çekiyorlar! Mekke'nin Şeybeoğulları Kapısı civarında bulunan
kumaş ve attar dükkanıarı istisna edilecek olursa, düzenli bir
çarşı yok. Sam ile Merve arasında Hz. Abbas'ın evi bulunuyor.
Burası bugün ribat haline gelmiş. İçinde mücavirın [=daima veya uzun süre Mekke'de kalan yabancılar] oturuyor. Melik Nasır
yediyüzyirmisekiz yılında burayı tamir ettiği gibi Safa ile Merve
arasında abdest almaya elverişli bir mekan da inşa etmiştir. Buraya iki kapı yaptırmış; biri yukarıdaki çarşıya, diğeri attarlar çarşısına açılıyor. Üst tarafta abdest evinin hizmetkarlarına ait bir
kulübe bulunur. İnşaat Emir Alaeddın b. Hal1l'in gözetinıinde
yapılmıştır. Merve'nin sağında ileride anlatılacağı gibi Mekke
emiri Seyfeddın Utayfa b. Ebi Nümeyy'in evi bulunur.

Yücelerin

Mezarlığı

Mekke Kabristanı Mualla Kapısı'nın dışında. Burası Hacun
diye de biliniyor. Haris b. Mudad Cürhüml,2S burayla ilgili olarak şu dizeleri söylemiştir:
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"Hacun ile Safô arasında hiç dost kalmamış sanki,
Dinlenmemiş Mekke'de geceleri hikôye/er,
Hayır, bizim bir zamanlar ora/ı olduğumuz doğru,
Ama her gün, her gece yavaşça bitirdi bizi kader!"
Mezarlıkta sahabe, tabiın, ulema, ermiş ve evliyadan birçok kimse gömülü ama kabirleri harap olduğundan Mekkeliler bilmiyor kimin nerede olduğunu. Yeri bilinenler arasında
müminlerin annesi Hadıce binti Huveylid'i sayabiliriz. Bu ulu
kadın, elçilerin efendisi Muhammed'in veziri gibidir; İbrahim
dışında tüm evlatlarının annesi ve iki yüce torunun [=Hasan
ve Hüseyin] ninesidir. Allah'ın rahmeti ve bereketi o elçiyi ve
saydıklarımız! kuşatsın. Hz. Hadıce'nin kabrinin yanında Abbası halifesi Ebu Ca'fer Mansur Abdullah'ın kabri var. Soyu
şöyle: Abdullah b. Muhammed b. Ali b. Abdullah b. Abbas;
Allah onlardan razı olsun. Hz. Abdullah b. Zübeyr'in asıldığı
yer de bu mezarlığın içinde. Orada daha önce bir bina varmış.
Taifliler hemşehrileri olan lanetli Haccac Zalim'in ölümünden sonra gayrete gelerek bu binayı yıkmışlar. Girişte sağ tarafında harap bir mescit görülüyor. Cinlerin Peygamber Efendimize burada biat ettiği anlatılır. Kabristanın üst tarafında
Arafat'a çıkan bir yol ile Taifve Irak'a giaen başka bir yol bulunuyor.

Mekke Dışında Bulunan Bazı Ziyaretgahlar
Demin bahsettiğimiz Hacun, sürekli !zi.yaret edilen yerlerdendir; kabristana yi.ıkarıdan bakan dağın da Hacun olduğu söyleniyor. Bir diğer ziyaretgah kabristanın arkasında bulunan Muhassab'dır. Buraya Abtah da denilir. Orada Resulullah'ın konakladığı Benı Kinane [=Kinayeoğulları] tümseği bulunur. Bu tür
yerlerden biri de Hashas'ta Keda tepesinin 26 önünde Muhacirlere ait mezarlığa inen Zu Tuva vadisidir.27 Yasak alan [=Harem
Bölgesi] ile normal alan arasını ayırmak üzere konulan işaret taş
larına oradan gidilir. Abdullah b. Ömer'in, şehir civarına yaklaşınca ZU Tuva'da geceleyip boy abdesti aldığı, ertesi gün Mekke'ye gittiği, Peygamber Efendimizin de böyle yaptığı söylenir.
Bir diğer mekan da Mekke'nin yukarı kısmında bulunan Keda
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tepesidir. Peygamberimiz Veda Haccı'nda Mekke'ye oradan
girmiştir. Bir başka mekan da Beyda tepesidir. Mekke'nin alt tarafında ve iki dağ arasındadır. Peygamberimizin Veda Haccı'nda
oradan çıktığı söyİenir. Bu geçide yol üzerinde bir taş kümesi
görülür. Yold arıh er geçen, orayı taşlar. Burasının Ebu Leheb ile
odun taşıyan eşi Ümmü Cemll'in mezarı olduğu dillerde dolaşır. Bu tepe ile Mekke arasında engebesiz bir vadi var. Kervan
Mina'dan çıkınca oraya iner. Bu civarda Mekke'den bir mil
uzaklıkta bir mescit bulunur; karşısında yol üzerine oturak gibi
bir taş konulmuş. Onun üzerinde başka bir taş var; nakışlar iş
lenmiş eski mi eski bir kalıntı. Peygamberimizin umre dönüşü
dinlenmek için oraya oturduğu rivayet edilir. Halk uğur ve bereket için bu taşı öper. Bir diğer ziyaretgah da Mekke'den bir
fersah uzaklıkta Ten'ım diye bilinen yerdir. 28 Hıll [=normal]
bölgenin, Haram [=kutsal, yasaklı] alana en yakın kısmı burası
olduğu için Mekke ahalisi umreye buradan başlar. Peygamberimiz Veda Haccı'nda müminlerin annesi Aişe'yi biraderi Abdurrahman ile Mekke'ye gönderdiği zaman, Abdurrahman'a emretti; annemizin umresini Ten'ım'de başlatsın diye. Bunun üzeri-,
ne Hz. Aişe burada umreye başladı. Orada yol üzerinde Hz. Aişe adına üç mescit yapılmıştır. Ten'ım yolu geniştir. Umreye gidenler arasında yalın ayaklılar da bulunduğu için ahali sevap kazanmak amacıyla her gün orayı süpürür. Bu yol üzerinde Şu beyke adıyla bilinen tatlı su kuyuları var.
Bir diğer ziyaretgah da yine Ten'ım yolu üzerinde, Mekke'den yaklaşık iki mil uzaklıkta bulunan Zahir'dir. Zahir, yolun
iki tarafını tutmuştur. Orada ev, bahçe ve çarşı izlerine rastlanı
yar. Yolun bir tarafında bulunan dikdörtgen şeklindeki uzun
yükseltiye, su testileri ve abdest kapları dizilir. Yörenin hizmetkarı bu kapları Zahir kuyularından doldurur. Kuyular çok derin.
Hizmetkar genellikle, fakir mücavirlerdendir ve yaptığı iyiliğin
karşılığı olarak hayır sahiplerinin ihsanına mazhar olur. Zu Tuva, Zahir' e çok yakın bir yerdir.

Mekke'yi

Kuşatan Dağlar29

Önce Ebu Kubeys dağından başlayalım. Mekke'nin güney~
en yakın dağdır ve iki yalçın dağdan biridir. Ha-

doğusunda, şehre
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cer-i Esved Köşesi'nin karşısındadır. Üzerinde bir mescit, derviş
lerin ve yolcuların kaldığı bir ribat ve aşevi kalıntısı vardır. O sıra
lar Melik Zahir buranın tamir edilmesine karar vermişti. Bu dağ
Kutlu Mabet'e [=Harem-i Şerife] ve bütün şehre hakim. Mekke'nin güzelliğini, Kutlu Mabet'in genişliğini ve muhteşem Kabe'yi oradan seyretmek mümkün. Birçok rivayete göre Ebu Kubeys dağıı Hakk Tdla'nın yeryüzünde ilk yarattığı dağdır. Yüce
Allah, tufan koptuğu zaman Hacer-i Esved'i oraya bıraktı. Bu tepe, kendisine emanet edilen taşı İbrahim Peygamber' e sapasağ
lam teslim ettiği için Kureyşliler tarafından emın diye andlandırıl
mıştır. Bir rivayete göre Adem Peygamber'in kabri de orada. Peygamberimiz, Ebu Kubeys dağında iken ayı ikiye bölmüştür; Bir diğer dağ da Kuaykıan ismini taşıyor. Bu dağ, ikinci büyük dağdır.
Ayrıca Mekke'nin kuzeyinde bulunan Ahmer dağından da
sözetmek gerekir.
Başka bir dağ ise Ecyadü'l-Ekber ve Ecyadü'l-Asgar diye
bilinen iki geçidin civarında bulunan Handeme dağıdır.
Cebel-i Tayr'dan da bahsedelim. Ten'ım yolunun iki tarafında bu isimde dört tepe var. Adı geçen tepelerin İbrahim Peygamber tarafından; -Kur'an'da buyurulduğu gibi- kuşların parçalarının konup daha sonra çağrıldığı mevkiler olduğu söylenir.
Bunların üzerinde garip taş işaretler görülüyor.
Hid dağından da bahsedelim. 3o Mekke'nin kuzeyinde tahminen bir fersah uzaklıkta olup Mina'ya hakimdir. Gayet yüksek! Peygamberimiz vahiy gelmeden önce burada ibadet etmiş
tir. Peygamberlik orada gelmiş, vahiy orada başlamıştır. Burası
Efendimizin ayakları altında titremiş, kainatın incisi Yüce Elçi
şöyle buyurmuştur:

"Dur! Senin üstünde bir Allah Elçisi, bir doğrulayıcı, bir
Hak Tanığı var!" Peygamber Efendimizin bu sÖzü söylediği sı
rada kimlerin orada bulunduğu kesin belli değiL. Yanı başında
cennetle müjdelenmiş on sahabenin bulunduğu da varit. Bir rivayete göre Sebır dağı da Peygamber Efendimizin ayakları altında titremiştir.

Mekke'den bir fersah uzaklıkta Yemen yolu üzerinde Sevr
da bahsetmek gerek)1 Kur'an'da bildirildiği gibi; Peygamberimiz, Hz. Ebubekir Sıddık'la beraber Mekke'den hicret
dağından
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amacıyla çıktığında sığındığı mağara buradadır.

Ezrakl'nin kitabında belirttiğine göre Sevr dağı Peygamberimize:
"Ey Muhammed! Bana gel, bana! Zira senden önce yetmiş
Peygamberi ben barİndirdım!" diye seslenmiştir. Peygamberimiz, Hz. Ebubekirile mağaraya girince Allah'ın izniyle örümcek
derhal mağaranın kapısına ağ örmüş, güvercin de yumurtlayarak
oracıkta civciv çıkarmıştır. Müşrikler, yol bilen, iz süren biriyle
mağaraya ulaştıklarında;

"İşte

burada iz kesiliyor!" demişlerse de mağaranın ağzında
örümcek ağ kurduğu, [Güvercin] civciv çıkardığı için;
"Buraya kimse girmemiş!" diyerek geri dönmüşlerdir. O sı-o
rada Ebubekir Sıddık:
"Ey Allah'ın elçisi! Düşmanlar ya oradan gireydiler?" diye
sorunca Peygamber Efendimiz eliyle başka bir yönü işaret ederek şöyle der:
"Biz de şuradan çıkardık!" O tarafta çıkış yok iken derhal
Allah'ın kudretiyle bir kapı açılmıştır.
Ahali mağarayı ziyaret edip, uğur ve bereket için Peygamber'in girdiği kapıdan girer. Bazısı girmeyi başarır, bazısı da girmeyi başaramayıp oracıkta kalır. Arkadan biri kuvvetle çekmezse kurtulamaz! Kimi de o mağaranın önünde namaz kılar fakat
içeri giremez. Mekkelilerin rivayetine göre heHil süt emmişler
girer, haramzadeler ise giremezmiş buraya! Oraya girememek
rezil rüsva olmak manasına geldiğinden çoğu kimse teşebbüs etmekten dahi çekinir.
İbn Cüzeyy der ki:
Zekası ve ileri görüşlülüğü ile tanınmış bir hacı üstadımız
bana şunları anlattı:
'Mağaraya girmenin zorluğu, girişte enlemesine konulan
büyük kayadan kaynaklanıyor. Bu delikten süzülme hevesine
düşen kişi, yüzü koyun girmeye çalışınca başı taşa toslar; ne tam
girmeye ne de şöyle bir doğrulmaya gücü yeter! Yüzü ve göğsü
zemine yapışmıştır çünkü! Böyle sıkışan adamı gayet yavaş ve
dikkatlice dışarı çıkarırlar. Arka üstü yatarak içeri süzülen ise bu
işi başarır.dZira kellesi taşa dokununca başını kaldırır ve oturur.
Sırtını taşa yaslar, beli tam girişte olur. Ayakları ise henüz dışa
rıdadır. Sonra kendini çekip ayağa kalkarak içeri girer.'"
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Sevr Dağı'yla ilgili Bir Olay
Bu dağda iki arkadaşımın; fıkıh bilgini Ebu Muhammed
Abdullah İfrıkı ile, Ebu'l-Abbas Ahmed Endelüs'i'nin başından
şöyle bir olay geçti:
Yediyüzyirmisekiz senesinde Mekke'de konaklarken mağarayı ziyaret etmek sevdasına düştüler. Yanlarına bir kılavuz
almadan yola çıktıkları için şaşırıp yolu kaybettiler ve başka bir
yola girdiler. Yaz sıcağının en yüksek zamanıydı. Yanlarındaki
su bitmiş, mağaraya ulaşamamışlardı. Mekke'ye dönmek üzere bir sapağa girmişlerse de burası başka bir dağa varıyordu.
Hararet iyice bastırınca susuzluktan mahvolmak derecesine
geldiler. Fıkıh bilgini Ebu Muhammed İfrıkı herhangi bir yöne doğru ilerlemekten aciz bir halde kendini yere bırakmıştı.
Ebu'l-Abbas Endelüsı gayet sağlam bir bünyeye sahip olduğu
için kurtuldu. Bu dağları dolaşa dolaşa Ecyad'a ulaşan bir yol
keşfetti; oradan zor-şer Mekke'ye geldi. Beni bulup durumu
anlattığında akşam olmuştu. Ebu Muhammed Abdullah İfrı
kl'nin Hasan isminde bir amcaoğlu vardı. Bu adam Nahle vadisinde otururdu. O esnada Mekke'de bulunuyordu. Ona ve
Halıl diye bilinen Malikı imamı Şeyh Ebu Abdullah Muhammed'e vaziyeti bildirdim. Malikı imarnı, Mekkeliler arasında
bu dağ ve geçitleri iyi bilenleri toparlayıp Ebu Muhammed
Abdullah İfrıkl'yi aramaya gönderdi.
Ebu Muhammed Abdullah ise arkadaşı kendinden ayrılın
ca susuzluktan kıvrana kıvrana büyük bir taşın gölgesine sığın
mış. Kuzgunlar başının üstünde dönüp duruyor, ölümünü bekliyorlarmış. Akşam olunca kendini toparlamış. Gecenin serinliğinde daha da takatlanıp sabahleyin ayağa kalkabilecek hale
gelmiş ve güneşin ateşinden uzak bir vadiye girmiş ..•
Yürürken rastgeldiği bir hayvanı takip edince uzakta bir
bedevı çadırı görüyor ama artık gücü kalmıyor, yere düşüyor,
bir daha da kalkamıyor. Çadır sahibi su bulmak için derhal
koşturuyor. Bu "arada bedevınin karısı hemen oracıkta bir kır
ba suyu Ebu Abdullah Muhammed'e verdiyse de yetmiyor,
ateşi dinmiyor. Adam biraz sonra yetişip kocaman bir kapla su
içirdiyse de yine susuzluk belası kavuruyor bizimkini. Bedevı
onu bir eşeğe bindirerek Mekke'ye götürüyor. İkinci gün ikin-
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dide sanki mezardan
şıyor bizimki 1..

çıkmış

gibi renksiz ve mecalsiz şehre ula-

Mekke'nin İki Emiri
Mekke'ye""'vardığım sırada emirlik görevi Ebu Nümeyy b.
Ebu Sa'd b. Ali b. Katade HasenI'nin iki oğlu Şerif Esedüddin
Rumeyse ile Seyfüddin Utayfa'da idi. 32 Rumeyse, yaşça büyük
ise de; Mekke'de dua esnasında önce Utayfa'nin ismi anılırdı
adaleti sebebiyle. Rumeyse'nin çocukları Ahmed, Sukbe, Sind,
Mugamıs ve bugün Mekke emiri olan Adan'dır. Utayfa'nin çocukları ise Muhammed, Mübarek ve Mes'ud'dur. Utayfa'nin evi
Merve'nin sağındadır. Biraderi Rumeyse'nin evi ise Beni Şeybe
Kapısı civarında ve Ribatu'ş-Şarabl'dedir. İkisinin kapısı önünde her gün akşam namazında davul çalınır.

Mekke Ahalisinin Özellikleri
Mekke halkı cömertliği ve güzel ahlakı ile ön plana çıkmış,
diğer insanlardan farklı olmuştur. Onlar fakirlere, çaresizlere
yardım elini uzatmakta herkesi geçerler. Biri düğün ziyafeti düzenlese yoksullardan, Mekke'de kalan biçarelerden, dervişler
den başlayarak tüm muhtaçları çağırır, iyi muamelede bulunur,
en güzel yemekleri sunar. Fukara tayfası fırınıarın önünde müş
terileri bekler; bir kimseekmek alınca arkasına takıhrlar. O
adam bu adeti bildiği için peşinden gelenlere ekmek ayırmıştır;
hemen verir. Bir ekmek bile alsa ya üçte bir, ya yarısı; mutlaka
bir ucundan kopararak arkasındaki yoksula sunar. Bunu yaparken de öyle bıkkınhk ve tiksinti alameti göstermez.
Anası babası olmayan, yalnız kalan küçük yetimler çarşıda
otururlar; her birinin yanında biri büyük, diğeri küçük olmak üzere iki küfe bulunur. Orada küfeye "miktel" diyorlar. Halktan biri
çarşıya inip tahıl, et ve sebze alınca bunları çocuğa verir. O da tahıh küfelerin birine, et ve sebzeyi de öbürüne koyarak yemek hazırhklarının başlaması için müşterinin evine götürür! Müşteri bu
arada diğer gereksinimlerini karşılamaya ve tavaf etmeye gider.
Bu adette hiçbir yetim çocuğun emanete hıyanet ettiği görülmemiştir. Hepsi kendisine yüklenen eşyayı tarif edilen yere götürür
ve "fülüs" [::az' para, kuruş] türünden belirli bir ücret alır.
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Herkes Mekke halkının elbiselerinde zarafet ve temizliğe tabeyaz giyer, güzel koku sürünür, gözlerine
sürme çeker. Yeşil "erak" dallarından üretilen misvakla dişlerini
fırçalarlar. 33 Mekke kadınları güzel ve namuslarına düşkündürler.
Her zaman esans kullanırlar. Bazıları geceyi aç geçirme pahasına
da olsa yiyeceğe vereceği parayı kokuya harcar. Buranın kadınla
rı her Cuma gecesi en güzel giysilerini giyer, en güzel takılarını
takınır; Allah Evi'ni böyle ziyaret ederler. Süründükleri esansın
nefis rayihası Kutlu Mabet'in her yanına yayılır. Bıraktığı kokuya
bakarak az önce şuracıktan bir kadının geçtiğini anlarsın!
Mekke halkının ileri gelenlerini ve Allah Evi'nin konuklarını anlattıktan sonra hac mevsimi ve diğer zamanlardaki adetlerine devam edeceğiz inşaaIlah.
nık olmuştur. çoğu

Mekke'nin Kadısı, Hatibi, Hac Mevsiminde İmamı,
Biıginleri ve Büyükleri
Mekke kadısı, erdemi ve ahlakıyla ünlenenlerden Necmeddin Muhammed İbnü'l-İmam Alim Muhyiddin Taberl'ydi. 34 Bu
adam, yaşamını Mekke civarında geçiren misafirlere bol bol ihsanda bulunurdu. Kutlu Ev'i çok tavaf eder, daima Kabe'yi seyrederdi. Özellikle Peygamberimizin doğum gününde tabak tab ak
yemek hazırlatarak Mekke'nin fakirlerini, Kutlu Mabet'in hizmetçilerini, şehrin ileri gelenlerini ve [Hz. Hasan'ın soyundan
geldiği için] "şerif' olarak anılanları doyururdu. Mısır sultanı Melik Nasır, bu adama saygıda kusur etmezdi. Hatta kendisi dahil
bütün vali ve kumandanlarının sadakasını onun eliyle dağıtırdI.
Bu adamın oğlu ŞiMbeddin bugün Mekke kadısıdır.
Mekke'nin hatibi, İbrahim Makamı'nda imamlık yapan, etkileyici konuşmasıyla şöhret bulan Bahaeddin Taberi'ydi. 3s
Onun açık ve tesirli nutuk çekmede eşi yoktur. Anlatılanlara göre, her 'Cuma günü verdiği hutbeyi bir daha tekrarlamazmış.
Hac mevsiminde imamlık yapan kişi, Kutlu Mabet'in Maliki
imamlarından Ebu Abdullah Muhammed'di. Babası büyük fı
kıhçı Ebu Zeyd Abdurrahman'dır. Bu bilgin Halil diye de bilinir. Ailesi İfrikıyye'de Cerid ahalisinden olup Beni Hayyun
[=Hayyunoğulları] adıyla ün salmıştır. Kendisi ve babası Mekke'de doğmuştur. Bu adam Mekke ahalisinin büyüklerinden,
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hatta

şehrin

pısına

en saygınıdır. Bütün vaktini ibadete
gelen kimseyi boş çevirmez.

ayırmıştır.

Ka-

Ü stat Halll ile ilgili Rüya
Mekke'de~Muzafferiyye Medresesi'nde kaldığım sıralarda
bir gece rüyamda Peygamberimizi gördüm. Medresenin, Kabe'ye bakan demir parmaklıklı pencerelerinden birinin yakının
da bir grup müminle ilim ve sohbet meclisi kurmuş, halk da ona
biat ediyormuş. Hal'il adıyla ünlenen Üstat Ebu Abdullah içeriye girdi, Peygamberimizin huzurunda diz çöktü. Elini, onun
mübarek elinin üzerine koyarak:
"Şu, şu, şu konularda sana biat ediyorum [söz veriyorum]!"
dedi. Söz verdiği konular arasında; hiçbir fakiri evinden boş çevirmeyeceği de vardı. Bıi son cümle benim garibime gitti. Kendi kendime:
"Nasıl böyle konuşuyor; Mekke, Yemen, Zeyla', Irak,
Acem, Mısır ve Şam'ın fakirleri bu kadar kalabalık iken dediği
ni yapmaya gücü yeter mi bu adamın?" dedim. Bu esnada onu,
zaman zaman giydiği "füstan" cinsinden bir cübbeyi sırtına geçirmiş halde gördüm.
Sabah namazını kıldıktan sonra yanına gidip rüyarnı anlattım. Sevindi, ağladı. Bana dönerek:
"Bu cübbeyi ermişlerden biri dedeme hediye etmiş. Ben de
bereketlenmek, manevi hayatımda rı.asiplenmek için giyerim."
dedi.
Bu hadiseden sonra [onu takip ettim;] hakikaten hiçbir dilencinin, ondan eli boş döndüğünü görmedim .• Ekmek pişirir,
yemek hazırlatır, her gün ikindi namazından sonra hizmetkarlarıyla bana yemek gönderirdi. Mekke halkı günde bir kez; ikindi
vakti yemek yer, ertesi gün aynı vakte kadar onunla yetinir.
Gündüzleyin başka bir yemek isteyen varsa sadece hurma yer.
Bu yüzden vücutları sağlıklı olur. Hastalık ve dert azdır orada.
Üstat Halil, Kadı Necmeddin Tabert'nin kızıyla evlenmiş
ti. Sonra boşanma fikri aklına düştü, ondan ayrıldı. Bu kadın
Mekke'yec misafir olan büyüklerden, Yukarı Mısır ahalisinden
Şihabeddin Nüveyr'i ile evlendi. Şihabeddin ile seneler süren
beraberlikl~ri oldu. Birlikte Medine'ye gittiler. Yanlarında ka-
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dıncağızın kardeşi

olan

Şihabeddin

de

bulunmaktaydı. Yıllar

sonra Şihabeddin Nüveyrı boşanmayla ilgili yeminini bozarak
hala tutkun olduğu halde kadından ayrıldı, ama kaderin cilvesine bakınız ki Üstat Halll tekrar bu kadınla evlendi!

Mekke'nin Diğer Bilginleri, İleri Gelenleri
Mekke'nin ünlü bilginlerinden biri de Şafil imamı Şihabed
din b. Burhan'dır. Bir başkası Hanefi imamı Şihabeddin Ahmed
b. Ali'dir. Bu adam Mekke'de kalanları doyurur, yolculara ve
yalnızlarakol kanat gerer. Mekke bilginlerinin en alicenap ve
cömert adamıdır bu. Her sene kırk elli bin dirhem borca girerek
yoksulları doyurmaya çalışır. Allah'ın izniyle de borcunu ödemeye muvaffak olur! Türk kumandan ve valiler kendi mezheplerinin imamı olduğu için bu adama çok saygı gösterirler.
Bir diğer bilgin de Hanbeli imarnı, hadis bilgini Muhammed b. Osman'dır. Bu adamın ataları Bağdatlı ise de kendisi
Mekke'de doğmuştur. Aynı zamanda Kadı Necmeddin'in naibliğini [=yardımcılığını ] yapar. Takıyyüddin Mısrı adlı görevlinin ölümünden sonra İhtisabmakamına [=sokak ve pazar müfettişliği görevine] de o getirilmiştir. Halk ondan çekinir, sert biridir o.
Takıyyüddfn Mısrfnin
Takıyyüddin,

Hikayesi

Mekke'de muhtesib36 idi. Kendisini ilgilendiren ya ilgilendirmeyen her şeye karışırdI. Bir defasında hacı
lardan birinin malını çalmış bir çocuk Hac emirinin önüne getirilince hemen müdahale etti; onun elinin kesilmesini emretti.
Ayrıca şunları söyledi:
"Eğer sen bu çocuğon elini kendi huzurunda kestirmezsen
Mekkeliler senin adamlarına man i olarak bunu kaçırırlar!" Hac
emiri pazar müfettişinin bu sıkı tavsiyelerinden ötürü çamaçar
çocuğun elinin huzurunda kesilmesini emretti. Öyle yaptılar.
Suçlu, Takıyyüddin'den intikam almak için fırsat kollamaya
başlamıştı artık. Ama Takıyyüddin, Mekke'de emirlik yapan
Rumeyse ve Utayfa'dan "haseb" aldığı için aleyhinde bir şey
yapmaya cüret edemiyordu. Haseb, halkın huzurunda bir adama
sarık veya serpuş verilmesi demektir. Yüksek bir görevli tarafın-
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dan yapılır bu iş. Haseb alan kişi Mekke'den çıkıp başka yere
gidinceye kadar komnur; dokunulmazlık hakkına sahip olur.
Takıyyüddin Mekke'de birka~sene kaldıktan sonra başka bir
şehre gitmeyekarar vererek iki emire de veda etti. Veda tavafı
nı yaptıktan s~nra-Bafa Kapısı'ndan yola çıktı. Bu sırada düşma
nı olan eli kesik genç, Takıyyüddin'e yaklaşarak fakir olduğuI1u
söyledi, bir şeyler vermesini istedi. Takıyyüddin genci azarladı,
yanından kovdu. Genç ansızın harekete geçti. Yanında taşıdığı
"cenbiye" türü hançeri çekerek Takıyyüddin'i bir darbede halletti!
Diğer Fıkıh

Bunlar

Bilginleri

arasında

Zeynüddin Tabert'yi sayabiliriz. Demin
Necmeddin'in kardeşidir. Mekke'ye gelip Kabe
civannda kalan misafirlere ihsanda bulunur. Muhammed b.
Fahd Kureşl'yi de burada sayabiliriz. 0, Fakih Muhammed b.
Osman Hanbeli'nin vefatından sonra Kadı Necmeddin'in yardımcısı olmuştur. Muhammed b. Burhan da buranın bilginlerindendir. Bu adam abdest ve ibadet esnasında; "acaba yaptım mı
yapmadım mı?" vesvesesine kapılır, kendini bu garip illetten
kurtaramazdı. Bir gün onu Muzafferiyye Medresesi'nin şadırva
nında abdest alırken seyrettim. Azalanndan birini gereğince yı
kadığı h~lde takrar yıkadı, başını defalarca meshetti. Yine kum
yer kaldığına inandığı için olacak ki dayanamadı havuza soktu
başını! Namazı çoğunlukla Şafil imamına uyup kılmasına rağ
men bittikten sonra dayanamaz "neveytü, neveytü!" [=niyet ettim, niyet ettim] der, başka mezhebin imamıyla yine namaz kı
lardı. Durmadan tavaf eder, umre yapar ve Hakk'ı zikrederdi.
bahsettiğimiz

Mekke'de Misafir Bulunan Bazı Bilgin ve

Şeyhler37

Bunlardan biri İmam Yafi diye şöhret bulmuş büyük sufi
Afifüddin Abdullah b. Es'ad Yemeni Şafii'dir Bu adam gece
gündüz tavaf ederdi. Gece tavafından sonra Muzafferiyye Medresesi'nin damına çıkar, uyku bastırıncaya kadar Allah Evi Kabe'yi seyreder, sonra başının altına taş koyarak azıcık uyurdu.
Bu kısa uykusundan kalkınca abdest tazeleyip yine tavafa baş
lar, sabah na~a:zına kadar devam ederdi. Daha önce Fakih Şiha-
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beddin b. Burhan'ın kızıyla evlenmişti. Kız, yaşça küçük olmasından ötürü kendini evliliğe henüz hazır hissetmediği için zaman zaman babasına şikayette bulunur ama babası sabretmesini söylerdi. Birkaç sene sabrettiyse de dayanamadı; Yafi'den ayrıldı: Buranın misafirlerinden biri de Necmeddin AsfOni'dir. Bu
adam Mısır'ın Said bölgesinde kadılık yaparken kendini ibadete vererek Mekke'ye geldi. Her gün Ten'im yöresinden yola çı
karak umre yapardı. Peygamber Efendimizden rivayet edilen;
"Ramazan'da umre yapmak benimle bir defa haccetmek gibidir!" hadisine uyarak Ramazan'da da her gün iki defa umre
yapardı.

Mekke'nin eski misafirleri diyebileceğimiz mücavirlerinden biri de Şemseddin Muhammed Halebl'dir. Tavafa ve
Kur'an okumaya çok düşkündü. Sonunda Mekke'de vefat etmiştir. Bunlar arasında Samit [=suskun] adıyla ünlenen Ebfibekir Şirazl'yi de sayabiliriz. Bu zat tavaf düşkünüydü. Mekke'de
uzun müddet kaldığı halde bir defa dahi ağzından boş laf çıkma
mıştır. Hızır Acemi'yi de burada sayabiliriz. Kur'an okumaya ve
tavafa düşkündü. Bu cümleden olarak Burhaneddin Aceml'yi
de unutmayalım. Kabe'nin karşısında kendisi için konulan kürsüde etkileyici bir üslfipla halka vaaz eder, gönülleri kanatlandı
m, kalpleri yerinden oynatırdı. Burhaneddin İbrahim Mısri de
Mekke'nin mücavirlerindendir. Kur'an'ı iyi bilen hocalardandı.
Sidre Ribatı'nda otururdu. Mısır ve Şam ahalisi onu ziyaret eder,
sadakalarını ona teslim ederdi. Fakirlere o dağltırdı sadakayı.
Burhaneddin yetimlere Kur'an öğretir, onların yiyecek ve giyeceklerini temin ederdi.
İzzeddinVasltl'yi de unutmayalım. Zengin olduğu için her
sene memleketinden yığın yığın malla gelerek tahıl ve hurma
satın alır, fakir fukaraya dağıtırdı; Hatta birçoğunun yanında bulunur ve aldığı yiyeceğin evlere taşınmasına yardım ederdi. Bu
iyiliksever adam vefatına kadar bu adetine devam etmiştir.
Tanca'nın tefekkür ehlinden Ebu'l-Hasan Ali b. Rızkullah
Encerl'yi de unutmayalım. Fıkhı bilen, dünya malına ehemmiyet vermeyen, erdemli bir insandı o. Senelerce Mekke'de misafir kalmış, nihayet orada vefat etmiştir. Bu adamla babam arasın
da eskiden kalma bir ahbaplık bulunduğundan memleketimiz
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olan Tanca'ya geldikçe bizim evde konaklardı. Ayrıca Mekke'de, Muzafferiyye Medresesi'nde onun kaldığı bir oda vardı.
Orada gündüzlerü~trafına ışık s.açan bir kandil gibi ilim öğretir,
geceleri de Rebi Ribiitı'ndaki evine giderdi. Rebi Ribatı, Mekke'nin belki de ~-iı güzel ribiitıdır. İçindeki tatlı su kuyusunun
şehirde eşi yok. Orada oturanların hepsi iyi yürekli, erdemli i,~
sanıardandır.
Hicazlılar

Rebi Ribiitı 'na fevkaliide saygı gösterirler. Taif
ahalisi oraya meyve getirir. Kimin üzüm bağı, hurma, şeftali ve
incir bahçesi varsa onda birini ayırır ve ürünü develere yükleyerek oraya getirir, adet gereğince. Mekke ile Taif arası iki günlük
mesafedir. Bu adete uymayanın ürününe, gelecek sene bir musibet çökerdi.

Rebf Rihatı'nın Üstünlüğüne Dair Bir Hikaye
Mekke emiri Ebil Nümeyy'in köleleri bir gün Rebi Ribaemirin adarıyla girerek hayvanları oranın kuyusunda suvardılar. Daha sonra ahıra girdikleri vakit hayvanlar sancıdan yerde
sürünüyor, ayaklarını ve başlarını zemine vuruyorlardı. Emir Nümeyy olayı işitince hemen ribatın kapısına gelip orada bulunan
dervişlere özür beyan etti. İçlerinden birini yanına alarak konağı
na döndü. Derviş hayvanlara yaklaştı, eliyle onların karınıarını
ovdu. Biraz sonra hayvancıklar ne kadar su aldılarsa dışarı çıkar
dılar, hastalıktan kurtuldular! Bu olaydan sonra hiçbir densiz o ribata destursuz girmedi, oranın sakinlerini rahatsız etmedi.
Rebi Ribatı'nda kalanlardan biri de, Ebu'l-Hasan b. Rızkul,..
lah'ın arkadaşlarından Ebu'l-Abbas Gumarl'dir. Bu adam da
Mekke'de vefat etmiştir. Sebte çölünden gelip ribata yerleşen
Ebil Ya'kilb Yusuf da yukarıdaki erdemli insanların vefatından
sonra buraya şeyh olmuştur. Burada Ebu'l-Hasan Ali b~ Fergils
Tilimsanı ile Said Hindl'yi anmadan geçemeyiz. Said Hindi,
Kelale Ribatı'nın şeyhiydi.
tı'na

Şeyh Saıd Hindf'nin ilginç Hikayesi
Şeyh-Said

Hindistan'a gidip zamanın hükümdarı olan MuhammedŞah ile görüşerek onun ihsanlartna mazharolmuştu.
Hediyele~i al~pMekke'ye geldiama Emir Utayfa onu hapsede-
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vermedi. Bunun üzerine şeyhin ayakları sı
kıştırılarak işkence edildi ve 25.000 dirhem gümüş vermek zorunda kaldı. Daha sonra tekrar Hindistan'a gitti. Orada kendisini gördüm. Şam Araplarının başı olan Emir Seyfeddın Gada b.
Hibetullah'ın 38 evine misafir oluyordu. Gada, aşağıda anlatacağımız gibi Hint padişahının kızkardeşiyle evlendiğinden orada
ikamet etmekteydi. Hint padişahı, Şeyh Saıd'e yine bağışta bulundu. Böylece o, Emir Gada'nın adamlarından Vaşl adıyla bilinen bir hacının refakatinde yola koyuldu. Emir Gada, koruma
vazifesini üstlensinler diye adamlarından bir kısmını Vaşl ile beraber gönderdi. Yaşl'a, iyi cins atlar alması için 50.000 dirhem
vermiş, birçok değerli eşya hediye etmişti. Bu hediyeler arasın
da Hindistan hükümdarının hediye ettiği bir giysi vardı. Onun
kızkardeşiyle zifafa girdiği gece verilmişti bu. Atlas kumaştan
yapılmış bu giysinin her tarafı altın ve kıymetli taşlarla bezenmişti. Üzerindeki mücevherlerin çokluğundan elbisesinin rengi
seçilemezdi! Şeyh Saıd, Vaşl ile yola koyuldu, ikisi kendi paralarıyla bir hayli eşya da satın almışlardı.
Kafile, ağaç zamkıyla tanınan Sukutra adasına 39 varınca
Hint eşkıyası kayıklarla hücum etti onların üzerine. Ölenler
çoktu. Vaşl, mahir bir savaşçı olduğundan düşmanlarının çoğu
nu helak ettiyse de yankesiciler galip geldi. Vaşl, öldürücü bir
yara almıştı. Hırsızlar kafile de ne varsa hepsini aldılar; gemiyi de
yüzecek halde ve biraz da azık bırakarak terkettiler. Yolcular sonunda Aden'e [=Yemen] vardılar. Vaşl orada vefat etti. Hint eş
kıyası, adetleri gereği savaş dışında kimseyi öldürmezler, malını
yağmalamazlar, yolcuları da gemiyle beraber bırakırlar, istediği
yere gitmesine izin verirler. Kölelere de dokunmazlar, çünkü
köleler onların ırkındandır zaten!
Hint sultanı, ataları olan Sultan Şemseddın Lelmiş, [=İlet
miş] onun oğlu Nasıreddın, Sultan Celaleddın Flruz Şah ve Sultan Gıyaseddın Balaban'ın yaptığı gibi ülkesinin Abbası hiliifeti tarafından onaylanmasını istiyordu. 4o Hil'at [=onay elbisesi]
Bağdat'tan gelirdi. Şeyh, Halife Ebu'l-Abbas b. Halife Ebu'rRebı Abbası ile görüşerek durumu haber verdi. 41 Ebu'l-Abbas,
söz konusu sultanı, Hint ülkesinde kendi vekili olarak onayladı
ğınıbildiren bir emirname yazdı. Şeyh Saıd bu emirnameyi alıp
rek para istedi.

Şeyh
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Yemen'e hareket etti. Orada üç siyah hil'at yaptırdıktan sonra
Hindistan'a yönelerek gemiye bindi. Hint padişahının payitahtı
olan Dihlı'den kırk gün uzaklıktaki Künbaya'ya [=Künbaya,
Kanbay]42 varınca "'sahibü'l-hab-er" denilen özel memur, şeyhin
geldiğini sultana Dildirdi. Sultan, Saıd'in payitahta getirilmesini
emretti. Şeyh payitahta yaklaşınca karşılama için ileri gelen askerleri, kadıları ve fakihleri gönderdiği gibi, kendisi de çıkıp
şeyhle kucaklaştı. Şeyh Saıd, Ebu'l-Abbas'tan aldığı emirnarneyi teslim edince sultan onu hürmetle başına koydu, hil'atlerin
bulunduğu sandığı da omzuna alarak birkaç adım yürüdü. Bu elbiselerden birini kendisi giydi, diğerini ileride anlatacağımız gibi, yanında ikamet eden Emir Gıyaseddın Muhammed Abbasl'ye verdi. Üçüncü elbiseyi Melik Kebır adıyla çağrılan ve sultanın baş ucunda yelpaze ile sinekleri kovalayan Emir Kabula'ya giydirdi.
Ardından Şeyh Saıd ve beraberindekilerin de özel giysilerle ödüllendirilmesini emretti. Daha sonra Şeyh Saıd file bindirildi. Önde ata binmiş padişah, sağında solunda Abbası hil'atleri giydirilmiş iki emir olduğu halde başşehre girdiler.
Şehir baştan başa donatılarak her biri dört kat olmak üzere
ahşaptan onbir kubbe kuruldu. Her kata padişahın kölelerinden
olan şarkıcı ve rakkaseler dolduruldu. Kubbelerin üstü, altı, içi
ve dışı sırmalı ipek kumaşlarla bezenmişti. Ortalarında manda
derisinden yapılmış, içi gül şerbetiyle dolu üç tulum bulunmaktaydı. Gelip geçen herkes o tulumlardan içiyordu. Bu şerbeti tadanıar, tenbOl, fevfel ve nevre yapraklarından onbeş er tane alır
dı. Bunlar çiğnenince ağz; hoş bir koku verir, diş etlerini sağ
lamlaştırır, safrayı ve balgamı giderir, hazmı kolaylaştırırlar.
Şeyh Saıd file bindirildi demiştik ... Hayvanın ayakları altı
na ipek kumaş serilmişti. Saıd, şehrin kapısından sarayın bahçesine kadar bu muazzam bineğin üzerinde gitti. Saraya yakın bir
yerde misafir edilerek büyük ihsanlara kavuştu. Kubbelere ası
lan, etrafa döşenen, filin ayağı altına serilen bütün kıymetli kumaşlar bir daha sultana iade olunmayıp çalgıcılara, kubbeleri yapan sanatkarlara, şerbet sunan hizmetkarlara ve diğer yardımcı
larına verilirdi; adet böyle! Padişah seferden dönünce yine böyle bir şenlik. tettip edilirdi.
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Hint padişahı, halifenin gönderdiği emirnamenin her Cuma
günü hutbe arasında okunmasını emretti. Şeyh Said bir ay kadar
orada kaldıktan sonra tekrar yolcu oldu; bu sefer sultan, halifeye hediye gönderiyordu. Şeyh, Künbaya'ya varıp denize açılma
hazırlıklarını tamamlayıncaya kadar bir süre orada ikamet etti.
Hint padişahı, Kabcak [=Kıpçak] asıllı olup aslen Kırem[=Kı
rım] şehrinden gelen ve sufilerin önderlerinden olan Şeyh Receb Burkul'yi de halifeye gönderiyordu. Hükümdar, Şeyh Receb Burkui ile de halifeye hediye yolladı. Bu hediyeler arasında
elli bin dinarlık bir yakut vardı. Hükümdar, halifeye gönderdiği
yazıda tüm Hint ve Sint şehirlerinde onun "naib"i [=sözcüsü ve
vekili] olmak istediğini bildirmiş ve bu amaçla kendisine bir niyabet fermanı yazmasını veya kendisini destekleyecek birini
buralara göndermesini rica etmişti. Ayrıca mektupta hilafete
olan inancını, iyi niyetini açıkça belirtmişti.
Şeyh Receb'in Mısır'da Seyfeddin Kaşif adıyla bilinen bir
kardeşi vardı. Receb, oraya varınca Memluk sultanı Salih İsma
il b. Nasır43 orada bulunmadığı için halife mektubu okumaktan,
hediyeyi kabul etmekten çekindi. Bunun üzerine Şeyh Receb,
kardeşi Seyfeddin'in tavsiyesiyle yakutu satarak karşılığında üçyüzbin dirhem ile dört kıymetli taş aldı. İsmail'in huzuruna varıp mektubu ve taşların birini teslim etti. Diğerlerini de onun
kumandanıarına verdi. Böylece Hint sultanına arzu ettiği şekil
de bir ferman yazılması kararlaştırıldı ve halife, Hint ve civar ülkeler için Hint hükümdarına niyabet verdiğini tanıklar huzurunda söyledi.
Daha sonra Mısır hükümdarı Melik İsmail ülkenin en büyük bilgini ve şeyh'ş-şuyuh sıfatını alan adamı Rükneddin Acemi'yi 44 elçilikle görevlendirerek Şeyh Receb ile sufilerden bir
cemaati kafileye kattı. Kafiledekiler, Ubulle'den Hürmüz'e gitmek için Fars denizinden gemiye bindiler. O zaman adı geçen
ülkenin sultanı bulunan Kutbeddin Temtehen [= Tehemten]
b. Turan Şah 4S bunları hoş karşılayarak Hint ülkesine varmaları
için bir gemi hazırlattı. Heyet Künbaya'ya ulaştı. Şeyh Said hala oradaydı. Şeyh Receb ise o vakit şehrin emiri olan, Hint padişahının ileri gelen adamlarından Emir Makbul Telengi ile buluştu. Ona:
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"Şeyh Saıd size sahtekarlık yaptı. Getirdiği hil 'atleri
Aden'den satın aldı. Derhal yakalayın ve Hond-i Alem'e gönderin!" dedi. Hond-ıAlem, cihan hükümdarı demektir ve Hint
hükümdarları içink~ııaiıılır. Fakat Emir:
"Şeyh Saıd, sültanımız nazarında kıymetli bir adamdır. Sultanın emri olmadan böyle bir şey yapamayız. Bununla beraber
padişahın fikri neyse gereğini yapsın diye onu sizinle birlikte
gönderirim!" cevabını verdi ve olayı padişaha yazıyla iletti. Sahibü'l-haber denilen memur da durumu ayrıca bildirmişti. Padişah bu haberden başka türlü etkilendi. Son derece saygı gösterdiği Saıd hakkında nice tanık huzurunda böyle münasebetsiz
sözler ağza aldığı için Şeyh Receb'e gücendi; onu huzuruna kabul etmedi. Hatta Şeyh Saıd'e olan güveni daha da arttı! O günlerde huzuruna çıkan Şeyhu'ş-ŞuyOh Rükneddın için ayağa kalkıp onunla kucaklaştı; ona ikramda bulundu. Ne zaman yanına
girdiyse hep hürmet göstermiştir. Üstat Saıd ise artık Hintli olmuştu; ona da çok saygı gösteriyordu. Ben kendisini yediyüzkırksekiz senesinde Hindistan'da gördüm.
Mekke'de bulunduğum sıralarda Mağripli Hasan adlı bir
mecnun vardı. Hikayesi garip, hali acayiptir. Önceleri akıllı olup
Allah dostu İsfahanlı Necmeddın'in hizmetkarı imiş.

Mecnun Hasan'ın ilginç Hikayesi
Mecnun Hasan geceleri çok tavaf eder, bu esnada gündüz
bir dervişe eşlik ederdi. O da kendisi gibi tavaf aşığıy
dı. Derviş bir gece Hasan'a şöyle dedi:
"Hasan! Annen senin için ağlıyor, seni görmeyi arzuluyar.
Cenab-ı Hakk'ın ermiş kullarından olan anneni görmek istemez
misin?" Hasan:
"İsterim ama bu işe gücüm yetmez!" cevabını verdi. Dergörmediği

vış:

"Sizi yarın gece inşaallah burada buluştururum!" dedi. Hasan ertesi gün, Perşembeyi Cumaya bağlayan gece dervişi buldu. Beraberce Allah Evi'ni tavaf ettikten sonra derviş önde Hasan arkada"Mualla Kapısı'na kadar gittiler. Tam bu sırada derviş, Hasan'a gözlerini kapamasıllIve kendi elbisesinden tutmasını emretti. Bir müddet sonra;
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"Sen yurdunu biliyor musun?" diye sordu.
"Evet!" cevabını alınca;
"İşte burası!" deyip sözün sonunu getirdi derviş. Hasan
gözlerini açınca kendini ana evinin kapısında buldu. İçeri girdi.
Başından geçenlere dair annesine hiçbir şey söylemedi. 15 gün
kadar evinde kaldı. Zannediyorum Hasan'ın yurdu Mağrip'te
Esefi şehriydi. Daha sonra Hasan şehirdeki mezarlığa gidip arkadaşı olan dervişi buldu. Derviş hal hatır sorunca;
"Efendim! Şeyh Necmeddın'i görmeye susadım. Adetim
gereği çıkıp onu görürdüm. Bugünlerde onunla hiç buluşma
dım" dedi. Mezarlıkta tıpkı Mekke'de olduğu gibi gözlerini kapayıp elbisesine yapışmasını emredince Hasan emre uydu; bir
anda kendini dervişle beraber Mekke'de buldu! Bu arada derviş, olup bitenlerden kesinlikle Necmeddın'e ve diğerlerine
bahsetmemesini Hasan'a tembih etmişti. Hasan, Necmeddın'in
huzuruna vardığında:
"B u kadar zamandır neredeydin, hiç görünmedin?" diye soran Şeyh Necmeddın'e önce vaziyeti bildirmedi. Ancak şeyhin
ısrarı üzerine durumu olduğu gibi anlattı. Necmeddın:
"O adamı mutlaka bana göstermelisin!" deyince beraberce
derviş i görmeye gittiler. Derviş her zamanki gibi oraya geldi.
Onu önlerinden geçerken gördüler. Hasan:
"Efendim Necmeddın! İşte bahsettiğim budurl" dedi.
Derviş bu kelimeleri duyunca eliyle Hasan'ın ağzına vurarak;
"Sus! Konuşma, Allah seni konuşturmasın!" deyince zavallının dili tutulup aklı gitti. Bu mecnun Hasan, Kutlu Mabet'in
etrafında divane divane dolaşır, Abdestsiz, namazsız, gece gündüz tavaf ederdi. Halk onu çok sever, ondan bereketlenmek ister, ona elbise giydirirler, ihtiyaçlarını giderirler. Mecnun Hasan
acıkınca Sara ile Merve arasında bulunan çarşıya çıkar, dükkanlardan birine girerek istediğini yerdi. Hiç kimse ona mani olmazdı. 0, bir dükkana uğradığında oranın karında bir artış olur,
sevinirdi oranın sahibi. Ne zaman çarşıya inse alım-satım işlerin
de hakikaten bolluk meydana geldiği tecrübe edilmişti. Bu yüzden bütün dükkan sahipleri boyunlarını uzatır;
"Gel bizim dükkanımızdan bir şeyler all" der gibi Hasan'a
bakarlardı. Canı bir şey içmek isteyince çarşı sakaları çevresinde
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dolanıp kuş gibi üşüşürdü. Herkes taşıdığı içecekten sunmak isterdi. Nihayet Emir Seyfeddın Yelmelek Yediyüzyirmisekiz senesinde Mekke'yehacca gelince. Hasan'ı yanına alıp Mısır'a götürdükten sonra ona dair bir haber alınamadı.

Mekke Halkı, Namaz
Takip Eder?

Kılarken

N asıl Bir

Sıra

Önce Şafil imamı namaz kıldım. Hükümdar ona öncelik
hakkı tanımıştır. İbrahim Makamı'nın arkasında kendine ait sanatkarca işlenmiş Hadm'de kıldım namazı. Mekkeliler çoğun
luk Şafııdirler. Hadm denilen şey, iki tahtadan ibarettir. Birbirlerine merdiven şeklinde enlemesine kirişlerle bağlanmıştır.
Karşısında yine buna benzer iki tahta vardır. Bu dört tahta alçıy
la sıvalı ayaklar üzerine oturur. Tahtaların en üstüne başka bir
tahta konulur. Ona çengeIler bağlanarak kandiller asılır. Şafil
imamı bitirdikten sonra Malikı imamı, Yemen Köşesi'nin karşı
sında bulunan mihrapta kıldım namazını ... Hanbelı de Malikı
imamıyla aynı zamanda Yemen Köşesi ile Kara Taş arasında bulunan yerde namazını kılar; daha sonra Hanefi imamı Kutsal
Oluk karşısında, oradaki Hadm'in altında namaz kıldım. Akşamleyin imamların önündeki mihrapların içinde mum yakılır.
Dört vakit namazı bu sıraya göre kılarlar. Akşam namazını ise
her imam kendi cemaatiyle ama diğerleriyle aynı zamanda kılar.
Bu yüzden oraya gelenler bir anda hangi cemaate gireceğini,
hangi imama uyacağını şaşım; çünkü hepsi aynı anda namaz kıl
maktadır. Malikı olan, Şafilye uyarak rükııa gidebilir. Hanefi
olan da Hanbelfnin secdesiyle secdeye gidebilir.

Hutbe ve Cuma Namazındaki Adetleri
Cuma günleri minberi, Hacer-i Esved ile Irak Köşesi arasın
daki Kabe duvarına yaslamaktadırlar. Böylece hutbeyi veren yüzünü İbrahim Makamı'na çevirir. Hatip, Melik Nasır tarafından
verilen siyah elbiseyi giyip başına da siyah taylasanh siyah sarı
ğı takmış olduğu halde kürsüye doğru ilerler. İki müezzinin tuttuğu iki siyah sancak arasında sakin ve vakur bir şekilde yürümektedir. Önünde cami hizmetkarlarından biri yürümektedir;
elinde ferka~ ofdtğu halde. Ferkaa, ucunda ince bir kıvrık kayış
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bulunan ve havaya vurulduğu zaman vınlayan bir değnektir.
Onun çıkardığı sesi, Kutlu Mabet'in içinde ve dışında bulunan
herkes duyar. Bu ses hatip kalktı demektir. Böylece minbere
doğru yaklaşır. Hacer-i Esved'i öper, orada dua eder ve hedefine yönelir. O esnada başmüezzinlik görevini yürüten ve müezzin-i zem~emı denilen görevli omzundaki k..~lıcı eliyle tutmakta
ve siyahlata bürünmüş olduğu halde hatibi~ önünde yürümektedir. Daha önce bahsettiğimiz sancaklar minberin iki yanına dikilir. Hatip birinci basamağı çıktığı zaman müezzin kılıcının
ucuyla birinci basamağa vurur. Böylece hatip ikinci, üçüncü ve
dördüncü basamakları çıkarken müezzin de kılıcıyla basamakIara vurmaktadır. Son basamağa çıkılıp kılıç da vurulduktan sonra
hatip Kabe'ye döner, ayakta sessiz dua eder. Sonra cemaate yüzünü çevirir, sağına soluna selam verir. Halk da onun selamına
karşılık vermektedir. Ve nihayet oturur. Müezzinler hep beraber Zemzem Kubbesi'nin üzerinden ezan okumaya başlarlar.
Ezan bitince hutbe okunmaya başlar. Hatip üst üste Peygamber'e salatü selam getirmekte, ona hayır ve esenlik dilemektedir. Hutbe esnasında önce şu salavatı okur:
"Allahım! Şu mukaddes evi tavaf edenler bulundukça sen
Muhammed'e ve onun ehl-i beytine esenlik yağdır ve destek
ver!" Bu salavattan sonra parmağıyla Kabe'ye işaret edip şöyle
der:
"Allahım! Arefe'de bekleyip vakfeye duranlar varolduğu
sürece sen Muhammed'e ve onun ehl-i beytine esenlik yağdır
ve destek ver!" Bundan sonra dört halifeye, diğer ashaba, Resulullah'ın iki amcasına, torunlarına, Hz. Fatıma'ya ve Yüce Hatun
Hadıce'ye esenlik ve rahmet dileklerini ifade eder. Daha sonra
[dönemin devlet başkanı] Melik Nasır'a, mücahit sultan Nureddın b. Ali b. Melik Müeyyed'e, Mekke şeriflerinden olan iki
emir Seyfeddın Utayfa'ya ve Esedüddın Rumeyse'ye dua eder.
Seyfeddın Utayfa, Rumeyse'den küçük olmasına rağmen adaletli olduğu için daha önce anılır. Bu iki kardeş, Ebu Nümeyy b.
Sa'd b. Ali b. Katade'nin çocuklarıdır. Bir defasında hatip Irak
hükümdarına da dua etmişti. Ama bunun ardı gelmedi. Hutbeyi bitiren hatip namazı da kıldım ve kalkar. Sancaklar sağda ve
solda, ferkaa onun tam önünde götürülmekte, böylece namazın
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bittiği belirtilmektedir. Sonra minber kaldırılır, mübarek İbra

him

Makamı'nın karşısındaki asıl

yerine

götürüıür.

Ayların ilk GÜnlerinde Ne Yaparlar?
Yeni ay başlayınca Mekke emiri yanında korumaları ve hizmetkarları bulunduğu, alımlı beyaz bir elbise giyinip başına da
heybetli bir sarı k sardığı ve kılıç kuşandığı halde vakur bir eda
ile gelir. Maiyetiyle beraber İbrahim Makamı'nda iki re kat namaz kılar. Hacer-i Esved'i öper, yedi defa Kutlu Ev'in çevresinde döner. Başmüezzin, Zemzem Kubbesi üzerinde durarak emiri beklemektedir. Emir birinci tavafı tamamlayıp Hacer-i Esved'i öpmeye yönelince müezzin yüksek sesle dualar eder ve
yeni ay münasebetiyle onu tebrik eder. Daha sonra da emiri ve
emirden önce Mekke'de yönetirnde bulunmuş kimseleri öven
bir manzume okur. Yedi tavaf boyunca bu yapılır. Emir tavafları bitirdikten sonra önce Mültezem yakınında, sonra da İbrahim
Makamı'nın arkasında ikişer re kat namaz kılar.
Sefere çıkıldığı veya seferden dönüldüğü zaman da böyle
yaparlar.

Mekke

Halkı

Recep

Ayında

Ne Yapar?

Recep ayının hilali gökte görüldüğü vakit emir bunu haber
vermek için davul-zurna çaldırır. Birinci gün Mekkeliler yaya
veya atlı olarak emirin çevresini sarmışlardır. Emir de at sırtın
dadır. Herkes elindeki silahla onun önünde oynamaktadır. Süvariler at koştururlar, yayalar birbirine hücum ederek mızrakla
rını havaya atıp yere düşmeden kaparlar. Emir Rumeyse, Emir
Utayfa, onların oğulları, Muhammed b. İbrahim gibi kumandanlar, Sabih'in iki oğlu Ahmed ve Ali, ayrıca Ali b. Yusuf, Şeddad
b. Ömer, Amir Şerık, Mansur b. Ömer ve Musa Muzrık gibi Hz.
Hasan soyundan gelen nüfuzlu kişiler ve askerler de merasimde
bulunurlar. Cemaatin önünde sancak, davul ve kös vardır. Hepsi de va kur bir şekilde Mikat denilen noktaya doğru ilerlemekte, sonra aynı sırayla mescide dönmektedirler. Böylece Mekke
emiri Kab{yi tavafa başlar. Müezzin-i zemzemi daha önce bahsettiğimiz gibi her tavafta Zemzem Kubbesi'nin üstünde dua
eder. Emir, t~Nafı bitirdikten sonra Mültezem'de ve İbrahim
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Makamı'nda ikişer rekat namaz kılar; Makam'a el sürer, berekedenmek için .. Daha sonra sa'y'a çıkar. Kumandanıarı çevresinde, mızraklı askerler önünde kendisi de at sırtındadır. Böylece evine döner. Recebin ilk günü Mekkelilerin bayramı olduğundan o gün insanlar en güzel elbiselerini giyerler; birbirleriyle yarış etmektedirler şıklıkta.

Recep Ayında Yapılan Umre
Mekkeliler, bu ayda umre yapmaya önem verirler. Gece
gündüz devam eden ~ir umredir bu. Recep ayının neredeyse tümünü, özellikle ilk günüyle, 15. ve 17. günlerini tamamen ibadete ayırırlar. Mekkeliler birkaç gün önceden buna hazırlanırlar.
Ben 27. gün oradaydım. Sokaklar, herkesin gücü yettiğince
güzel yapmaya çalıştığı ipek yahut ince ketenle örtülmüş tahtıre
vanlarla doluydu. Develer ipek atkılarla sarılmış ve süslenmişti.
Tahtırevanlar hemen hemen yere değecek ölçüde geniş ve uzun
örtüleriyle minyatür kubbeler gibiydi. Bütün halk bir araya geliyor, Ten'ım denen mıntıkaya çıkıyor, tahtırevanlar Mekke vadilerinde sel gibi akıyordu. Yolun iki tarafında ateş yakılıyor, develerin önünde de mum ve meşaleler görülüyordu. "La ilahe illaIlah" [=Allah'tan başka ilah yoktur] haykırışları dağlarda yankı yapıyor, kalpler hüzünle titriyor, gözlerden sicim gibi yaş akıyordu.
Halk, umre ibadetinde Kabe'yi tavaf ettikten sonra Safa ile
Merve arasında sa'ya [=seğirtmeye] çıkıyordu. Mes'a [=koşunun
yapıldığı yer] meşale ve kandillerin ışığıyla aydınlanmış, mahşer
gibi dolmuştu o zaman. Kadınlar tahtırevanlar üzerinde katediyordu bu mesafeyi. Kudu Mescid'in etrafı bir aydınlık, bir aydın
lık; sanki nur saçıyor. Mekkeliler Hz. Aişe'nin secdegahına bir
ok atımı mesafede bulunan ve Hz. Ali'nin adıyla bilinen mescidin yakınındaki tümse!<.te ihrama girdikleri için bu umreye U mretü'l-Ekemiyye adı verilirdi [ekerne tümsek demektir].
Bu umrenin başlangıç hikayesi şöyle: Abdullah b. Zübeyr,
Kabe'nin tamirinden sonra Mekkelilerle beraber Recebin
27'sinde umre yapmak için yalın ayak o tümseğe çıkarak ihram
giymiş sonra Hacun tepesinden geçerek Mualla Kapısı'na gitmiştir. Mekke'nin fethi gününde de Müslümanlar şehre oradan
girmiştir.
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Abdullah b. Zübeyr'in yaptığı umre Mekkeliler nezdinde
benimsenmiş, şimdiye kadar devam etmiştir. Böylece "Abdullah b. Zübeyr Güntr' hiç unututmayan, hep yildedilen bir gündür. O gün Abdullah bir sürü hayvan kurban etti, Mekke'nin
ileri gelenleri ;e varlıklı aileleri de o gün kurban kestiler. Günlerce yediler ve yoksullara yedirdiler; Kabe'yi, İbrahim Halıl
Peygamber zamanındaki şekliyle yeniden inşa etmeye muvaffak oldukları için Yüce Allah'a şükrediyorlardı.
Abdullah b. Zübeyr malum savaşta yenilip öldürülünce
Haccac Kilbe'yi bozdu ve Kureyş dönemindeki haline çevirdi.
Kureyş Kilbe'yi küçültmüştü. Peygamberimiz Kureyş'in küfür
ve şirkten yeni kurtulmuş olması sebebiyle Kilbe'yi o haliyle bı
rakmıştı.

Daha sonra Halife Ebu Ca'fer Mansur, Kabe'yi Abdullah b.
Zübeyr'in yaptığı şekle çevirmek istemişse de Millik b. Enes
-Allah ondan razı olsun- ona mani olarak;
"Ey Emir! Allah Evi sultanlqrın oyuncağı olmamalı! Burası
hükümdarlar değiştikçe değişecek bir yer değildir!" deyince
Halife muhtemel bir şerrin önünü açmamak için Kilbe'yi o halde bıraktı.
Bedie, Zehriln ve Gilmid gibi Mekke'ye komşu yörelerin
halkı da Recep umresine 'katılmak için acele ederler. Mekke'ye
tahıl, yağ, bal, kuru üzüm ve badem getirdiklerinden şehirde fiyatlar düşer, halkın geçimi kolaylaşır, herkes bundan nasiplenir.
Bu yörelerin halkı olmasa Mekke sakinleri çok sıkıntı çekerlerdi. Şu da var ki onlar kendi yörelerinde kalarak söz konusu zahireyi Mekke'ye getirmezlerse kıtlıkla karşılaşır, hayvanlarını
kaybederler. Mekke'ye erzak götürmeyi ihmal etmezlerse, yurtlarına bereket yağar, sürüleri çoğalır. Kutlu beldeye zahire gönderme vakti geldiğinde erkekler tembel davranırsa kadınlar toplanıp eşlerini zorla gönderirler! İşte Hak Tealil'nın güvenli şehir
Mekke'ye yaptığı bir lütuftur bu!
Bedle, Zehran, Gamid ve diğer kabilelerin oturduğu yüksek yörelerde arazi çok verimlidir. Bol miktarda üzüm ve buğ
day yetiştirilir. Halkı da temiz yüreklidir; güzel ve etkileyici konuşmak, altın kalplilik, sağlam inanç bakımından parmakla gösterilir oraların analisi. Tavafa çıktıkları zaman hep bİrden atılır-
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lar Kabe'ye; çevresine doluşur, örtüsüne asılırlar. Gönüllerinden
çıkan hüzünlü duaların tesiriyle gözleri yaşla dolar. Bakarsın ki
çevreden birtakım kimseler toplanır, onların dualarına amin der.
Müthiş bir kütle halinde yanaştıkları için hiç kimse onlarla beraber tavafa ve Hacer-i Esved'i selamlamaya imkan bulamaz.
Deri giyinirler, cesurdurlar. Bunlar Mekke'ye yaklaştıkları zaman yollarda pusu kurmuş bedevıler taarruzdan sakınırlar.
Mekke'ye uzak beldelerden gelen kişi, onlara yol arkadaşlığı yaparsa mutlaka övgüyle yadeder bu arkadaşlığı.
Rivayete göre Peygamberimiz onları övmüş;
"Onlara namaz kılmayı öğretiniz! Onlar da size Allah'a nasıl yalvarılacağını öğretsin!" diye buyurmuştur. Peygamberimizin -Hakkın rahmeti ve bereketi onu kuşatsın- şu sözünün kapsamına girmeleri, şeref olarak yeter onlara:
"İman Yemenlidir! Bilgelik de Yemenlidir!" Hatta Abdullah b. Ömer'in bu insanları beklediği, tavaf edecekleri zaman
onların dualarından nasiptar olmak için aralarına girdi~i söylenir.
Garip insanlardır onlar. Bir haberde de şöyle buyuruluyor:
"Kabe'nin çevresini onların arasında bulunarak tavaf ediniz.
Çünkü rahmet ve esenlik onların üzerine yağmur gibi dökülür."
Şaban'ın

15. Gecesinde Ne Yaparlar?

Şaban ayının 15. gecesi Mekkeliler için büyük gecelerdendir. O gece tavafa, tek başına yahut cemaatle namaza ve umre
gibi ibadetlere verirler kendilerini. Kutlu Mabet'te öbek öbek
insanlar toplanır. Her cemaatin bir imamı olur. Fenerler, meşa
leler ve kandiller yakılıp lacivert gökte dolunay çıkınca zemin
ve sema baştan başa nur ile dolar. Allah'a ibadette coşarlar, yüz
rekat namaz kılar, her re katta on defa Fatiha ve İhlas surelerini
okurlar. Kimi yalnız başına Hacer-i Esved'in yanında namaz kı
lar, kimi de Allah Evi'ni tavaf eder. Bir kısmı da umreye çık
mıştır.

Mübarek Ramazan'da Ne Yaparlar?
Ramazan ayı girince Mekke emirinin konağı önünde davullar çalınır, kösler vurulur. Mescidin hasırları yenilenir, mumları
ve kandilleri çoğaltılır, manzara şahane olur. Ulu Mabet ışığa bo-
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ğulur. Şilfil,

Hanefi, Hanbelı ve Zeydı imamlar kendi cemaatlerinin başına geçerler. Millikller dört hafızın yanında toplanıp nöbetleşe Kur'an okur, mumlar yakarlar. Kutlu Mabet'in her köşe
sinde mutlaka bir~hafız vardır; kendi cemaatine namaz kıldıran
ve Kur'ap okuyan:..
.
.
Hafızlann güzelsesleri meseidi çınlatarak cemaatin ruhuna tesir eder. Gözlerden yaşlar akar. Kimileri sadece tavafla ve
Hıcr'da namaz kılmakla yetinir. ŞilfiI imamlar diğerlerinden
daha çok ibadet etmektedirler. Yirmi rekilt olan teravih namazını kıldıktan sonra imam cemaatla beraber yedi kere tavaf
eder. Tavaf bitince daha önce Cuma bahsinde anlattığımız ferkaa'yı vınlatır. Namaza dönüldüğünü bildirmek istiyordur.
Sonra yine yirmi rekilt kılarlar ve her iki rekiltta bir yedi tavaf
yaparlar. Vitr namazını kılıp ibadetlerine son verirler. Öteki
imamlar ise normalolarak kılınana [yirmi rekilt] herhangi bir
şey eklemezler.
Sahur zamanı, müe:zzin-i zemzemı Kutlu Mabet'in doğu
köşesindeki minarede sahur vaktini bildirme görevini üstlenmiştir. Vakit girer girmez haber verir; uyarıda bulunur ve sahura
kalkmaya teşvik eder. Diğer minarelerde de müezzinler karşı
lıklı 'konuşurlar. Her minarenin tepesine uzun bir kiriş konulur.
Bunun ucuna eğik vaziyette bağlanan bir sopaya iki kandil asılır
cam içinde ... Güneşin doğuşu yaklaşıp sahurun sona erdiği defalarca haber verilince kandiller indirilir. Müezzinler karşılıklı
ezan okumaya başlarlar. Mekke'de evler teraslı olduğu için; ezanı işitemeyecek derecede uzak oturan kimse bu kandillere bakarak sahurun başladığını ve bittiğini anlar. Ramazanın son on
gününün 21, 23, 25 gibi tek sayılı gecelerinde Kur'an hatmedilir. Hatim merasiminde kadı, fıkıh bilginleri ve ileri gelenler hazır bulunur. Mekke büyüklerinden birinin oğlu yapar hatmi.
Sonra ipekle süslenmiş bir minber kurulur ortaya. Mumlar yakı
lır, hutbe okunur. Hutbe sona erince hatmeden çocuğun babası, cemaati evine davet eder, onlara yemek ikram eder, tatlı yedirir.
Me~keliler nezdinde bu geceleri n en kıymetlisi 27. gecedir.
İbrahim Makamı'nın arkasında Kur'an-t Kerim hatmedilir. Şilfi
ıye ait Hatim {denilen iskelenin] karşısına büyük tahtalar diki-
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lir. İki taraf arasına uzun levhalar konur. Bu şekilde üç kat yapı
lır. Her birinin üzerine mumlar ve fanuslar bırakılır. Bunların ışı
ğı gözleri kamaştırmaktadır. İmam öne çıkar ve yatsı namazını
kıldım. Bir önceki gün Kadr Süresi'ne kadar gelinmiş, orada kalınmıştır. Bu gece imam Kadr Süresi'nden okumaya başlar. Bütün imamlar İbrahim Makamı'nda yapılan hatme hürmeten teravihi bırakıp oraya toplanırlar. Başimam iki selam ile hatmi tamamlar, yüzünü İbrahim Makamı'na çevirerek hutbe okur.
Hutbe bitince öteki imamlar kıldırdıkları namaza dönerler. Cemaat dağılır.
29. gecenin hatmi Maliki Makamı'nda sakince yapılır. Ve
aynı şekilde hutbe okunur.

Mekkelilerin Şevval Ayındaki Adetleri
Hacc için bilinen [=adet edinilen] aylardan ilki olan Şev
val'in ilk gecesinde, Ramazan'ın 27. gecesinde olduğu gibi,
mum ve kandil yakarlar. Minarelerin her tarafına asılan kandillerle Kutlu Mabet'in alanı ve Ebü Kubeys dağının tepesinde
bulunan küçük mescidin avlusu aydınlatılır. Müezzinler o geceyi tekbir, tehlil ve tespihle [=Allah-u Ekber, La ilahe İllallah ve
Sübhanallah diyerek] ihya ederler. Halkın bir kısmı namaz, bir
kısmı tavaf, diğer bir kısmı da zikir ve dua ile geçirir geceyi. Sabah namazından sonra bayramlaşma merasimi başlar. Herkes en
güzel elbiselerini giyinerek Harem-i Şerif'teki meclisine koşar.
Şehrin en mübarek yeri Harem-i Şerif [=Kudu Mabet] olduğu
için bayram namazını orada kılarlar. Mescide en erken Benı
Şeybe [=Şeybeoğulları] kabilesi gelir. Beyt-i Haram'ın [=Kutlu
Ev] kapısını açar; emir gelinceye kadar kabile reisi Kabe'nin eşi
ğine oturur, diğer üyeler onun önündedir. Nihayet emiri karşı
larlar. O yedi defa tavafyapar. Zemzem Köşesi'nde müezzin her
zamanki gibi kubbenin üzerinde yüksek sesle emire ve kardeşi
ne dua eder. Daha sonra iki yanında iki siyah sancak ve önünde
ferkaa bulunduğu, sırtına da siyah bir elbise geçirdiği halde hatip, İbrahim Makamı'nın arkasında namaza başlar. Sonra minbere çıkar, etkileyici bir hutbe verir. Hutbeyi bitirince cemaat birbiriyle selamlaşır, kucaklaşır ve Allah'tan bağışlanma diler. Herkes Kabe'ye yönelir. Küme küme Kutlu Ev'in içine girerler.
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Daha sonra MualHi Kapısı civarındaki mezarlığa giderek
orada yatan sahabe ve selef büyüklerinden feyz ve bereket alıp
dönerler.

Kftbe'nin-ihrama Girişi
Zilkade ayının 27. gecesi Kabe örtüsü, tavaf edenlerin ellerinde yırtılmaması ve kirletilmemesi için dört taraftan birbuçuk
adam boyu yukarı kaldırılır. Kabe örtüsünün bu haline İhra
mü'l-Kabe adı verilir. O gün Kutlu Mabet çok kalabalık olur. O
vakitten İtibaren Arafat'ta vakfe [=bekleyiş] sona ermedikçe Kabe bir daha açılmaz.
Haccın Usulü ve Hac'da Yapılan İşler

Zilhicce'nin ilk günü sabah akşam ve beş vakit namazda
kutlu vaktin girişini tebrik için davuHar çalınır, kösler vuruluro
Arafat'a çıkıncaya kadar bu devam eder. Zilhicce'nin yedinci
günü Hatip öğle namazının ardından bir hutbe okuyarak "menasikü'l-hacc" [=hac ibadetinin yapılışı esnasında gerekli ritüelleri] ve "vakfe"yi öğretir. Ertesi gün halk erkenden Mina'ya çı
kar. Mısır, Irak ve Şam'dan gelen kumandanlar ile bilginler o
geceyi Mina'da geçirirler. Anılan ülkelerin ahalisi kandil ve
mum yakmak hususunda birbirleriyle yarış ederler ise de daima
Şamlılar öndedir. Dokuzuncu gün sabah namazından sonra hareket ederek Mina'dan Arafat'a giderler. Yolda Muhassar vadisinden geçilirken Peygamber geleneğine uyularak koşulur. Muhassar vadisi, Müzdelife ile Mina arasındaki sınırdır. Müzdelife
iki dağ arasında düz bir alandır. Etrafı su havuzları ve sarnıçlar
ile çevrilmiştir. Bu depoları Ca'fer b. Ebu Mansur'un kızı; Harun Reşıd'in eşi Zübeyde yaptırmıştır. Mina ile Arafat arasında
beş mil var. Mina ile Mekke arasında da uzaklık aynı. Arafat'a
üç isim vermişler: Birinci ismi bilindiği gibi Arafat; ikinci ismi
Cem' [=Toplanma yeri]; üçüncü ismi ise Meş'aru'l-Haram'dır
[=Kutsal bölgenin sembolü]. Arafat geniş ve düz bir yer, etrafı
dağlarla çevrili. Meydanın bir ucundaki Rahmet dağı ve çevresine Mevş..ıf [=Vakfe yapılan yer] denilir. Rahmet dağının önünde bir mil uzaklıkta iki işaret göze çarpar. Bunlar Hıll [=Yasaksız] ile Hararri [=Yasaklı] bölgeler arasındaki sınırı gösterir. Bun-
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ların yakınında Arafat'ı

Ume vadisi başlar.
Peygamberimiz oradan kalkılmasını [=vakfe edilmesini] emrettiğinden buna dikkat etmek gerek. Güneş batmadan önce Mekke'ye varmak için acele etmek doğru değiL. Bundan kaçınılma
lıdır. Deve sürenler hacıların bir kısmını dönüşte çok kalabalık
olacağı gerekçesiyle ikna edip, Ume'ye kadar yürümeye zorlarlar; fakat bu hareket onların hac ibadetini bozmaktadır. Yukarı
da bahsedilen Rahmet dağı, toplanma meydanının tam ortasın
da diğer dağlardan kopuk ve tek başına yükselir. Bu dağ, birbirinden ayrı, parça parça kayalardan oluşmaktadır. Tam tepesinde Ü mmü Selerne annemize ni sp et edilen bir kubbe var... Ahali, bunun ortasında yeralan namazgahda namaz kılmak için hücum eder. Mescidin çevresinde geniş bir düzlük vardır; Arafat
meydanına bakar. Halk kıble yönündeki duvarda bulunan mi hraplarda namaz kılar. Bu dağın altında çok eski bir ev vardır.
Aşağı inerken Kabe'yi sola alıncahemen bu evle sarp kayalar
arasında Peygamberimizin mevkıfı [=vakfe yaptığı yer] bulunur.
Onların çevresinde su samıçları, kuyular mevcut. İmam burada
ayağa kalkıp hutbe okur, öğleyle ikindiyi beraber kılar. Kabe'ye
yüzümüzü çevirirsek, iki sınır işaretinin solunda Erak vadisi
uzanır. Bu vadide [diş temizliğinde kullanılan] yeşil misvak
ağaçları arka arkaya sıralanır. Hacıların dağılıp Mekke'ye gitme
vakti gelince Maliki imamı eliyle işaret ederek mevkıfından
iner. Halk bir anda harekete geçer; dağ taş inler. O ne büyük
manzara! O, ne güzel an! Ruhlar orada güzel ölümü arzular; oranın rahmet meltemiyle gönüller esrir. Yüce Allah bizi, o gün
sevgisini kazanmış özel kullarından eylesin o gün!
Benim ilk vakfem Yediyüzyirmialtı senesinİn [=Zilhicce
ayının ilk] Perşembe gününe rastladı. 46 O zaman Mısır kervanı
nın emiri, Melik Nasır'ın naibi Argun Devadar idi. O sene Melik Nasır'ın Argünoğlu Ebubekir'le everdiği kızı, Nasır'ın kendi
eşi, Saray ve Huvarezm [=Harizm] sultanı Muhammed Uzbek'in kızı Hunde [=Honde] de Allah Evi'ni ziyaret şerefine
erişmiştir. Şam kafilesinin emiri Seyfeddin Cuban'dı [=Çoban]
o yıl. Güneş battıktan sonra hacılar dağılırken biz yatsı namazın
da Müzdelife'ye vardık. Peygamber geleneğine uyarak akşam
ve yatsıyı beraber kıldık. Sabah namazıni Müzdelife'de eda
takibeden

Batn-ı
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ederek Meş'arü'l-Haram denilen yerde vakfeye çekildik, dua
ettik, Mina'ya yöneldik. Muhassar vadisi dışında, Müzdelife'nin
her yanı mevkıfsayılır [=Her tarafta vakfe yapılabilir.] Muhassar
vadisi koşa koşa geçilecek yerdir.
Halkın çoğıtcemreler [=taşlanan yerler] için çakıltaşı toplama işini Müzdelife'de yapar. Müstehap [=güzel ve doğru görülen] de budur. Hayf Mescidi civarında da taş toplayan olur; bu
konuda tam bir serbestlik vardır. Mina'ya vardıklarında Akabe
cemresi için taşlama işine başlarlar. Sonra Kurban keser, tıraş
olur ve nihayet normale dönerler. [=İhramı çıkarır ve hac yasaklarından çıkmış olurlar.] Ancak "irada" denilen [=bölük bölük
yapılan] tavaf olmadan cinsel münasebet ve güzel koku yasağı
kalkmaz. Akabe cemresi, Kurban Bayramı'nın sabahında güneş
doğarken taşlanır. Taşlama bitince, hacılardan kurbanını kesip
tıraş olan büyük kitle İfada Tavafı'na gider. Bir kısmı da ikinci
güne kalır.
İkinci gün güneşin gölgesi batıya doğru meyletmeye başla
dığı sırada [=öğlenleyin] ilk cemreye yedi taş atılır. Orta cemreye de aynı sayıda taş atılır. Peygamber'in geleneğine uyularak
bu iki cemrede dua etmek için biraz beklerler. Üçüncü gün ise
kırkdokuz taş atıldıktan sonra acele acele Mekke'ye inerler. Hacıların büyük bir kısmı, Kurban gününden sonra üçüncü günü
de orada geçirir, nihayet yetmiş taş atmış olurlar.
--.--<",

"-

Kabe'nin Asıl Örtüsü
Kurban günü, Mısır kervanı tarafından Kabe'nin örtüsü getirilerek Ulu Ev'in üzerine konulur. Kurban gününden sonra
üçüncü gün Benı Şeybe [=Şeybeoğulları] örtüyü Kabe üzerinden sarkıtır. Siyah ipekten yapılmış olan örtünün astarı ketendendir. Üst tarafına beyaz harflerle şu ayet nakşedilmiştir:
"Allah, Kutlu Ev Kabe'yi halk için bir kıyam yeri yapmış
tır."47

Diğer yönlerde de beyaz harflerle başka ayetler yazılmıştır.
Bu yazıda parlayan bir ışık vardır siyahı delen. Örtü Kabe'nin
üzerine Jamamen bırakıldığı vakit ellerderi korunsun diye etekleri biraz bükülerek yukarıya doğru kaldırılır. Kabe'nin örtüsünü devlet baş'kanı Melik Nasır hazırlatır. Melik Nasır, Mekke
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kadısının,

hatibinin, imamının, müezzininin, temizlik memurlave yaygıcıların maaşlarını, -ayrıca Kutlu Mabet'in mum ve
zeytinyağı gibi levazımatını her sene gönderir.
O günlerda Kabe, Irak kervanı ile gelen Horasan ve Irak
halkı için her gün açık kalır. Oraların ahalisi Şam ve Mısır kervanlarının kalkıp gitmelerinden sonra dört gün daha Mekke'de
kalıp Kutlu Mabet'in müdavimlerine ve yoksullarına sadaka dağıtırlar. Geceleyin onları tavaf yaparlarken gördüm. Mekke ahalisinden rastgeldiklerine ve Kutlu Mabet'in müdavimlerİne gümüş para, elbise veriyorlardı. Oturup Kabe'yİ seyre dalanlara da
yaklaşıp sadaka vermekteydiler. Hatta uyumuş birini görseler
yavaşça eğilir, adamcağızın ağzını altın ve gümüşle doldururlardı, uyanıncaya kadar!
Yediyüzyirmisekiz yılında Irak dönüşümde bunlarla beraberdim, o kadar çok sadaka verdiler ki, Mekke'de altının değe
ri düştü!48 Bir miskal [=ölçek] altın, onsekiz dirhem gümüş ile
değiştirildi. O sene Irak hükümdarı Sultan EbO Saıd'in ismi
minberde ve Zemzem Kuyusu başında anıldı, ona dualar edildi.
rının

Notlar
ı İbn Battiıta'nın: ilk haccının tarih olarak karşılığı: Çek araştırmacı İva n Hrbek'e
göre seyyahımız bu ilk haccını 20 Zilkade 726/18 Ekim 1326 tarihinde yapmış oluyor. Bkz.: Tazı, Rıhlc, C. 1, s. 367. İbn Battuta bu bölümün tafsilat gerektiren kısım
larında da İbn Cübeyr'den faydalanmıştır.
2 Mekke üzerİne tafsilat: Mekke'nin binaları, dağları, isimleri ve coğrafi durumuyla
ilgili malumat edinmek isteyenler Eyyub Sabri Paşa'nın birinci kitabında aradıkları
nı bulabilirler. Bkz.: Mir'lltü'I-HorcmeJ'n, C. 1, s. 21-132 arası.
3 EbfiKubeys dağı: Paşa anlatıyor: "Ebu Kubeys dağı, Ebu Kubeys Ayadı adında bir
temüreünün oraya çadır kurup ikamet etmesiyle bu ismi almıştır. Bu cebel-i mübeccel,
Beytullah'ın şarka meyilli cenub cihetinde yani Mekke'nin şarkı tarafında vaki mukaddes Cebel-Sara üzerinde bulunup mevcud dağların en eskisi olduğu rivayet olunur.
Bu dağın yarısından ziyadesi menazil ile müzeyyen olub zirvesi bir mescit ile işaretlen
miştir. Ebu Kubeys pek de yüksek değildir; lakin irtifaı, amudı (=dikey) olduğundan
oraya çıkanlar yorulur. Maamafih Beytullah'ın müşahedesiyle yorgunluğu izale olur."
Bkz.: Eyyub Sabri Paşa, Mir'lltü'I-HoremcJ'n, C. 1, Mekke kısmı, s. 1147-1152.
4 Kuaykıan dağı: Eyyub Sabri Paşa anlatıyor: "Ebu Kubeys'in yamacındadır; Cürhüm kabilesinden olanlar silahlarını buraya koyarak müteka'kı olması (=silahların şa
kırdaması) sebebiyle bu ismi almıştır." Bkz.: Age., C. 1, s. 1160.
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5 Handerne dağı: EyyGb Sabri Paşa anlatıyor: "EbG Kubeys'in arkasında kılin Şı'b-ı- .
Amir ve Ecyad dağlarının karşısında büyük bir cebeldir. İbn Abbas (ra) Hazretleri'nin 'Bu dağda yetmiş peygamber medfundur. Mekke'ye yağmur onların şeref ve bereketiyle nüzGI ider'·i:lediği.İmılm Fllkih'i'den nakledilmiştir." Bkz.: Age., C. 1, s.
1159.
6 Mekke'nin çoiakltfina dair ayetler: Mekke coğrafya itibariyle çorak bir yer ~lma
sına rağmen dinı ve ticari bir merkez olduğu için her türlü yiyecek, giyecek ve malın mebzGI miktarda bulunduğu bir şehir durumundadır. Mekke'nin çoraklığı İbra
him Peygamber'in (as) diliyle Kur'an-ı Kerim'de de belirtilmiştir: " ... Ey Rabbimiz!
Ben nesIimden bir kısmını senin Beyt-i Harem'inin yanında, ziraat yapılmayan bir
vadiye yerleştirdim." Bkz.: İbrahim SGresi (14. SGre), ayet: 37.
7 Mekke'deki meyve ve sebzeler: Bunların bir kısmı daha uzak yerlerden getirilirken bazı türler civardaki vadilerde yetiştirilirdi. EyyGb Sabri Paşa'nın bu konuda söylediklerini özetlersek Osmanlı zamanında da Mekke'ye her türlü meyvenin ya o civarda yetiştirilerek yahut uzaklardan ithal edilerek getirildiğini görürüz: "Mekke civarında Huseyniye bahçeleri gibi kavun, karpuz ve limon yetiştirilen mıntıkalar olduğu gibi; Fatıma vadisi gibi birkaç köyü besleyen, onlarca kaynak suya yataklık
eden; hurma, kına, muhtelif sebzevat ve bostan mahsGllltının yetiştirilmesine imkan
veren mıntıkalar da mevcuttur. Ancak hava sıcaklığı ve iklim farklılığı sebebiyle yabancılar için bu meyveleri dikkatli yemek icab ider. Mekke'de şeftali, kayısı, incir,
ayva, armut, elma, eri k, temGr-i hindı, üzüm, ceviz, dut, portakal, limon, nar, muz,
hıyar, acur meyveleriyle hindiba, enginar, bamya, kereviz, taze fasulye, pazı, domates, patlıcan, nohut, turp, dereotu, sarmısak, böğrülce, pırasa, lahana gibi sebzeler
mevcut olub pırasası gayet iri ve lezizdir." Paşa bundan sonra hangi meyvenin orada
yetiştiğini, hangisinin dışarıdan getirildiğini, hangilerinin yabancılarda midevı rahatsızlıklara sebebiyet verdiğini ve tedavisinin ne olduğunu uzun uzun anlatır bkz.: Age.,
C. 1, s. 70-81.
8 Taif: Burası meyveleri ve havasının güzelliği ile meşhur yüksekçe bir şehirdir. Paşa'ya göre "İmkanı ve vakti olan hacılar sıcaklardan korunmak için Tılif'e çıkmalıdır
lar." EyyGb Sabri Paşa, Tllif için özel bir madde ayırmış ve bu şahane şehri şöyle vaSfetmiştir (özetleyerek veriyoruz): "Nam-ı diğeri, Vadi-yi Abbas olan bu şehir, Mekke'nin onsekiz saat şarkı cihetinde ve deniz seviyesinden 1570 m yüksek olan Cebel-i Gazvan'ın eteğinde kuruludur. Şimdiki Taif beldesi (=19. yüzyılın sonu) tahminen dörtyüz haneyi ve ikibin nüfusu havidir. Burası Mekke'den hayli yüksek olduğundan hararet derecesi de oradan 6-7 derece kadar alçaktır. Mekke halkı şiddetli
hararetin hükümferma olduğu aylarda Taif'e çıkarlar. Nisan ayının 2S'ine doğru akşamları 17', sabahları 18', Mayıs ibtidaları sabahları 19', öğle üzeri bazen 23' ve bazen
24' hararet olur." Bkz.: Age., C. 1, s. 76 ve C. 3, s. 199.
9 Mescid-Haram hakkında malumat: Mescid-i Haram'ın inşası, genişletilmesi ve
tarih boyunca Müslüman hükümdarların buraya olan ilgileri Paşa'nın kitabında ayrıntılı bir şekilde dile getirilmektedir: Age., C. 1, s. 760-921 arası.
10 Muhammed b. Abdullah b. Ahmed Ebu'l-Velfd Ezrakf: Dede ve torun olmak
üzere iki Ezrakı vardır. Birincisi yani Ahmed Ezrakı, (ö: 222/837) Mekke'yle ilgili tarihi ve coğrafi malumatı uzun emeklerle toplamış; torun Muhammed Ezrakı ise bu n-
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ları konularına

göre tedvin ederek mükemmel bir şehir tarihi ortaya koymuştur. Yeolan bu illimin AhMru Mekke adlı eseri Arabistan tarihi ve coğrafyası hakkında önemli kaynaklardandır. Ezrakı 250/865 yılında vefat etmiştir. Eyyfib Sabrı
Paşa da bu müellifin eserinden ziyadesiyle faydalanmıştır. Bkz.: e1-Müncid li'/-A 'Ilim,
s. 38; Eyyfib Sabrı Paşa, Age., C. 1, s. 1146.
11 Dilru'n-Nedve: Kadim Mekkelilerin istişare mekanı olan asıl Dilru'n-Nedve çok
önce harap olmuş ve 281/894 yılında Abbilsılerden Mu'tadıdbillah tarafından yeniden inşa eqilmiştir. Abderı de bu sonraki binanın Mescid-i Haram'a eklendiğini ve
Hıcr ile Altınoluk'un tam karşısında bulunduğunu söyler. Bkz.: Abderı, Rıhle, ed-kritik: A. İbrahim Kürdı, Dımaşk 1999, s. 367.
1Z Halife Mehdı b. Ebu Ca'fer Mansur Abbası: Bu halife ile dördüncü kez Mescidi Haram üzerinde genişletme ve tamir işi vuku bulmuş oluyor. Baba E.bfi Ca'fer hakkında pek müspet konuşmayan Eyyüb Sabri Paşa, oğul Mehdf'yi hayır dua ile anı
yor, en çok onun zamanında yapılan tamirata değiniyor: "Mehdı Halife, 169 hicrı yı
lının evililinde vefat eylernişdir. Kendileri ihsan etmeyi ve alelhusfis Haremeyn ahalisini pek severlerdi. Mescid-i Haram'ı defa-yı rabiada (=dördüncü kez) o tevsı eyledi; bunun sebebi de hac eylediği sene oranın genişletilmesi gerektiğine vakıf olmasıydı." Bundan sonra söz konusu genişletme hadisesiyle ilgili olarak altı sayfalık bir
özet malümat sunuyor Paşa ... Bkz.: Age., C. 1, s. 633-639.
13 K:lbe'yle ilgili malumat: Kabe'nin ilk yapılışı, planı, geçirdiği tamirat, kapısı, iç süslemeleri, örtüdeki yazılar vs. konularda geniş malümat için bkz.: Eyyfib Sabri Paşa,
Age., C. 1, (Mekke kısmı) s. 134-155,247-250.
14 Altınoluk: Eyyfib Sabri Paşa bu çeşmeyi şöyle izah ediyor: "Beytullah'ın 10. defa
tecdidine müsaade etmiş olan (Emevı hükümdarı) Velıd b. Abdülmelik tahta oturunca Mekke valisi Halid'e 30 bin altun gönderüb 'bunların izabesiyle (=eritilmesiyle) levhalar yapılub Ka'betullah'ın Bab-ı Mualla Kapısı'nın kanadarıyla Mızab'ın
(=Oluk) altun levhalarla kapladılmasını emreylemiş idi." Paşa bundan sonra Osmanlı dönemine kadar bu noktada yapılan tadilatı anlatıyor. Bkz.: Age., C. 1, s. 797-801.
15 Hacer-i Esved'e dair malumat: Hacer-i Esved'in konumu, etrafını çeviren levha,
kırılışı vs. mevzular Paşa tarafından ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Bkz.: Age., C. 1,
s. 13-14 ve 53-55.
16 Karmau Baskını: 317/929'da Karmatıler isyan çıkararak Kabe'ye hücum ettiler ve
Hacer-i Esved'i kırdılar; onu alıp tetkikOamacıyla götürdüler. Çünkü o taşta insanları çeken mıknansvari bir güç olduğuna inanıyorlardı. Eyyüb Sabri Paşa, Karmatı baskınlarını şöyle anlatıyor: "Kadmita denilen taife-yi bağiyesi (=eşkıya tayfası) h. 289
yılında İbn Zikreveyh önderliğinde bir hac kafilesini basub hiç kimse kalmayıncaya
dek herkesi kılıçtan geçirmiş idi. Daha sonra Ebfi Tilhir-i Karmatl hicrl317'de Mekke'ye hücum eylediği zaman Mescid-i Haram dahilinde otuzbin kadar günahsızı kı
lıçtan geçirdi; ol meşhur şehrin yüce binalarını yıkub harab iderek; doğum yeri olan
Hecer nahiyesine getirmek üzere Hacer-i Esved'i kırub gitti. Bu adam insanları kendi doğduğu yere toplamak için bunu yapmışdı; oraya bir de bina dikti ve 20 sene Hacer-i Esved orada kaldı. OL hilin-i bı dın, bu hali Mülfik-i Fatımiye'den Abdullah-ı
Mühtedi'ye arzedüb bu melikin adına hutbe okutmak tasavvurunda iken 'Acaibsin!
Beledullah-ı Emın'de dürlü dürlü rezalet işleyüb Hacer-i Esved'i Hecer'e getirmemen

asıllı

239
ğe kadar cesaret ettin! Hem Cahiliye hem de İsliim zamanında muazzez ve mükerrem durulagelen sitiire-i hürmeti çiğnedin! Bunlarla beraber benim namıma hutbehan olmak istersin ha!' deyu cevabını alınca iinın (=Fiitimı halifesinin) dahi itaatın
dan çıktı." Bkz.: Age.,e.-ı, s. S3~55 ve 1004-1010.
17 İbrahim Maka1l11: E..xXilb Sabri Paşa anlatıyor: "Kiibe'nin te'sısi esnasında İbrahim
alii nebiyyinii ve aleyhi't-ta'zım Efendimizin iskele makamında (=yerine) kullandık
ları mübarek taşa denür." Bkz.: Age., C. 1, s. 960.
18 Hatim: Eyyilb Sabri Paşa anlatıyor: "Burası Hıcr-i İsmail'in etrafında yarım daira suretinde yuvarlak bir dıvarceğizdir. Tavaf olunan mıntıkanın etrafı hicrı 64 yılına ka.dar kumluk idi; Abdullah b. Zübeyr Hazretleri o sene içinde Beytullah ebniye-i iiliyesinden arta kalan taşlar ile tavaf mıntıkasının dört yanını fırdolayı on arşın vüs'atın
da döşedi. Sekiz sene sonra Haccac-ı Ziilim, Kiibe'nin Şam cihetine İbn Zübeyr'in
yaptırdığı dıvarı yıkub orayı altı-yedi arşın kadar içe çeküb hasıl olan mevkii tavaf
edenlerden muhafaza için 82'de yukarıdaki dıvarı yapdırmışdır." Bkz.: Age., C. 1,
s.937.
19 Hıcr ve Metro: Buradaki Hıcr'a bir önceki notta değinilmiştir. Metaf ise Kiibe etrafında tavafın yapıldığı alandır. Paşa anlatıyor: "Burası Kiibe'nin dört canibini ihata
iden kaldırımdır. Bu alanın satıh büyüklüğü terbıan (=kare hesabıyla) 2826 ayaktır."
Bu alanın büyüklüğü, içindeki mühim eserler vs. için bkz.: Eyyilb Sabrı Paşa, Age.,
C. 1, s. 921-927 ve 932-933.
20 Zemzem Kuyusu: Paşa Zemzem'in ortaya çıkışını şöyle anlatıyor (özetle): "Mübarek Hiicer validemiz, İbrahim'in (as) bıraktığı matara suyunu üç gün zarfında bitürüb
oğlu İsmail'in susuzlukdan terk-i hayat idereesine bıtab ve kendinin dahi tiib u tüviinı kesilüb memelerinin südü bütün bütün munkatı olduğunu gördükte ol vadide
tek kaldığına üzülüb korkarak bir müddet ağlayub sızlandıktan sonra İsmail'i evvelce yapdığı çardak altına bırağub kendisi su aram~k içün Safi! dağının zirvesine çıkdı.
Sonra Batn-ı Viidi'ye indi. Arkasından oğlunu görerek su arayabilmek içün Merve dağının tepesine çıkdı. İşte bu usul üzre temam yedi def'a Safii'dan Merve'ye Merve' den Safii'ya gidüb geldi. Sonra çocuğunun yanına vardı, Allah'a çok çok yalvardı
ve CebriiiI vesilesiyle oradan Zemzem suyu fışkırdı. .. Zemzem Kuyusu'nun yüzotuzdört ayak üç parmak derinliği vardır. Ağzı sekiz ayak i~i parmak çapındadır." Bkz.:
Age., C. 1, s. 199-202 ve 934-938.
21 Mescid-i Haram'ın kapılan: Eyyilb Sabrİ Paşa, Mescid-İ Haram'ın kapılarından
bahsederken çeşİtli yönlere göre bir tasnif yapmış ve on sayfa ayırmıştır bu konuya.
Girişte şöyle diyor: "Mescid-i Haram'ın on dokuz adet biib-ı bülend-İ cenabı vardır ki
bu kapıların dördü şark, yedisi cenub, üçü garb, beşi şimal cihetlerİne açılur." Bkz.:
Age., C. 1, s. 895-904. İbn Battilra burada 19. kapıyı unutmuş gözüküyor. Biib-ı Ali diye bulunan bu kapı üç ayrı kapıya açılmaktadır. Paşa, Biib-ı Ali hakkında şöyle diyor:
"Bilb-ı Ali'nİn üç tilkı vardır ve beynel-müerrihın Benı Hilşim Kapısı adıyla meşhur
dur." Bkz.: Age., s. 897.
22 Mescid-i Haram'ın minareleri: Eyyilb Sabri Paşa Mescİd'in minareleri bahsini de
geniş tutmuş ve konuya şöyle başlamıştır: "Zamanımızda Mescid'in yedi minaresi
olu b Bilbü'l-Umre, Bilbü's-Selilm, Bilb-ı Alı, Bilbü'l-Vedii, Biibü'z-Ziyilde, Medreseyİ Kayıtbay ve Süleymaniye minareleri olarak bilinider." Bkz.: Age., s. 904...
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seyyah Muhammed Celiileddfn: Bu zat hem tarihçi hem de seyyahtır.
665'te Akşehir'de doğmuş, Mısır'a gitmiş, oradan Fas'a uzanarak Endülüs'e
geçmiş ve Ebu Ca'fer İbnü'z-Zübeyr ve Muhammed b. lsa gibi hocalardan ders almıştır. İbn Hacer'in bildirdiğine göre doğunun ve batının pek çok şehrinden ve hadiselerinden bahseden seyahatnamesi birkaç ci lt tutmakta imiş. Acaba bu eserden
geriye bir şey kaldı mı? Son zamanlarını Medine'de geçiren Celaleddın Akşehri
731/1331 yılında burada vefat etmiş. Bu Anadolu kökenli seyyah derviş-alim'in Bakı
Mezarlığ~'nda yatanlarla ilgili Ravda namında bir eserinin bulunduğu belirtiliyor.
Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Beyrut, 1997, C. 3, s. 188-189.
24 Safa ile Merve: Safa ile Merve'nin tarihleri Hz. İbrahim'e kadar gider. Evvelce bahsedildiği gibi Hz. Hacer anamızın, oğlu İsmail'e su arayışı esnasında bu iki tepe arasında koştuğu rivayet edilir. EyyOb Sabri Paşa, Safa ve Merve ile ilgili şöyle der: "Safa, EbO Kubeys dağına bitişik bir tepeceğiz ismidir. Şimdi tepe filan kalmamış ise de
mübarek mahalli, EbO Ca'fer MansOr'un yaptırdığı kargir kemer gösterilmiştir. Merve, Harem-i Şerifin guraba hastanesi cihetinde Suveyka yahut Şamiye denilen Uzun
çarşu ittisalinde kain bir dağdır." Bkz.: Age., C. 1, s. 198-200 ve 988-990.
25 Mudad oğlu Riiris Cürhümf (Cahiliye dönemi meliklerinden): Bu adam efsanevf Arap tarihinin önde gelen şahsiyetlerindendir. İslam gelmeden çok önce Arabistan'da hüküm süren bu kral zamanında İsrailoğulları dalga galga Hicaz'a; Mekke ve
Yesrib çevresine yaklaşmaya başlayınca Kral Haris derhal tedbir almış ve çetin bir savunma harbi yaparak İsrailoğullarını hezimete uğratmıştır. Onun, kadim Cürhümoğulları içinde Mekke'nin ilk hakimi olduğu söylenir. Bkz.: Mes'Odl, MUrUcu'z-Zeheb,
par. nr: 935-938.
26 Keda tepesi: Mekke'nin fethi esnasında Hz. Peygamber'in emriyle Halid b. Velıd'in
şehre bu tepeden girdiği belirtilir. Bir de Küda tepesi vardır ki Mekke'nin alt tarafndadır. İbn BattOta bunları karıştırmış olmalı. Bkz.: EbO Ubeyd Bekrı, Age., C. 4, s.
11 16-11 18.
27 Zu Tuva: ZO Tava olarak da bilinen bu vapi hakkında Bekrı de malOmat veriyor.
Bkz.: Ebu Ubeyd Bekri Endelüsf, Mu 'cem, C. 3, s. 896.
28 Ten'fm: Bekr1:'nin beyanına göre Ten'ım, Merr ile Seref arasındadır. Ten'ım ile
Mekke arasında iki fersah vardır. Bkz.: Age., C. 1, s. 321.
29 Mekke'yi kuşatan dağlar: Evvelee bundan bahsedilmiş idi, fakat biz yine konuyla
ilgili kaynağımızı verelim: EyyOb Sabrı Paşa, Age., C. 1, s. 1152-1160.
30 Rira: EyyOb Sabri Paşa anlatıyor: "Burası Cibr1:l'in ilk vahiy indirdiği yerdir. Bir diğer adı da Cebel-i Nur'dur. Bu dağ Mekke ile Mına arasında olub Beytullah'a üç mil
uzaklıktadır ve Şam cihetindedir." Bkz.: Age., s. 1154.
31 Sevr: EyyOb Sabri Paşa anlatıyor (kısaltarak veriyoruz): "Mekke'nin üç mil cenub cihetinde vaki mübarek bir dağdır. Sath-ı zeminden 2500 zira yüksektir. Mübarek mağaranın bulunduğu noktaya ancak kırkbeş dakikada çıkılır; çün Sevr, gayet dik bir
dağdır." Bkz.: Age., C. 1, s. 1152.
32 Mekke emirliğinde Ebu Nümeyy'in oğulları: EyyOb Sabrı Paşa Mekke'de emirlik yapanlara dair özel bir başlık açar ve konuyu detaylı bir şekilde anlatır. EbO Nümeyy'in soyu Mekke emirliğinde dördüncü tabakayı teşkil eden Şerif EbO Azız Katade b. ldrıs'e dayanır. Hicrı 601 'de emirlik makamına gelen EbO Katade 616 yılın23

Akşehirli
Hicrı
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da vefat edince Yemen Padişahı Mes'ud, Mekke'yi zapteder ve Türkmen kökenli
Nureddın'i Mekke'ye vali yapar. Mısır sultanının müdahalesi vs. epey karışıklıktan
sonra imaret Katadegillerden Ebu Nümeyy'e geçer. Ebu Nümeyy'in (ö: 703 h.) elli
sene süren yönetiminden sonra {)nun dör.ı: oğlu arasında kavgalar çıkar. 718-734 yılı
na kadar Utayfa ile Rümeyse arasında çekişmeler devam eder ve bu yıl Mısır suItanının müdahalesiyle Raremeyn yönetimi Rumeyse'ye bırakılırken Utayfa Mısır'da
tevkif olunur. Bkz.: Age., C. 3, Cezıretü'/-Arab kısmı, s. 68-70; ayrıca bkz.: 16. bölüm,
8. not.
33 Erak ağacı (Salvadore Persical: Diş fırçalamada kullanılan ve liflerinde diş etini
ve mine.:raDakasını güçlendirici maddeler bulunan bir ağaç türü. Misvak kelimesi genel olarak dişleri temizleyen bütün ağaçlar için kullanılıyorsa da Er1ik ağacı bu işte
en yaygın kullanılandır ve hadıslerde de adı geçer. Hamt adı verilen meyvesi de yenebilir Bkz.: Blrunı, Kitdbu's-Saydene ji't-Ttbb, ed-kritik: Abbas Zeryab, Merkez-i
Neşr-i Danişgahı, Tahran, h. 1380, s. 252; Ayhan Yalçın, A 'dan Z'ye Şifalt Bitkiler Ansiklopedisi, Geçit Kitabevi, İstanbul, 2000, s. 558.
34 Necmeddın Muhammed Taberı: 724'te yukarıda adı geçen Şerif Ebu Nümeyy oğ
lu Muhammed tarafından Mekke kadılığına tayin edildi, 730/1331 yılında vefat edinceye kadar bu vazifeye devam etti. Şiirleri de olan bu alim kişi, kendi bölgesinde en
yüksek fetva otoritesiydi. Babasının lakabı Muhyiddın değil Cemaleddln'dir.. Bkz.:
İbn Hacer, Age., C. 4, s. 101.
.
35 Bahaeddın Taberı: Bir öncekinin amcaoğludur. Dedesinden, babasından ve Osman b. TuzerI'den ders almıştır. Bkz.: Age., C. 3, s. 283.
36 Muhtesİb (=İhtisab İşİyle görevli şahıs): Halk içinde gezerek umumi teftiş yapan
güvenilir uzman kişi. İhtisab yahut Hisbe müessesesi, İslamın ilk yıllarından beri varolan bir müessesedir ve umumiyetle iktisadı teftiş başlığı altında ele alınır. Bazı
yönlerden yargı kurumuna bazı yönlerden de zabıtaya benzemektedir. Klasik İslamı
yapıda "kada makamı" genel yargı kurumudur. "Mezalim velayeti" üst bürokratların, vezir, komutan vs. devlette görevalanların kovuşturulduğu yüksek mahkemedir.
İşte Hisbe kurumu bu ikisinin arasında yer almaktadır. Muhtesib, pazarlarda ölçü ve
tartıda standartların sağlanması; buna uymayanların cezalandırılması, et vs. çabuk bozulan gıdaların kontrolü, büyük çarşı ve caddelerde trafiği kapatanların uyarılması,
borcun gecikmesi gibi durumlarda acil müdahale, inşaatların sağlam yapılması; yapı
standartlarının belirlenmesi, çaresiz ve sakat hayvanların belirlenip tedavi edilmesi,
hayvanlara eziyet edenlerin cezalandırılması vs. ye kadar şehir halkının sosyal hayatıyla ilgili pek çok husus u takip eder. Hisbe, Hz. Ömer zamanında iyice gelişmiş ve
daha sonra çeşitli kollara ayrılarak varlığını devam ettirmiştir. Hisbe teşkilatında Hz.
Ömer zamanında olduğu gibi kadınlar da görevalmıştır. Sırf bu teşkilatın nasıl yürütüleceğine ilişkin İbn Bessam, Muhammed Kureşı ve İbn Teymiyye gibi müellifler
ayıntılı kitaplar yazmışlardır. Bkz.: Subhı Salih, Islôm Kurumları, çev. ıbrahim Sarmış, İstanbul, 1999, s. 199-200; Hisbe'yle alakalı olarak yukarıda adı geçen müeIIiflere ait üç klasik kitabın bir arada basımı: Fi't-Turôsi'I-lslômi el-iktisôdi, Daru '1- Hadase yay., Beyrut, 1990.
37 Mekke mücavirlerİ: Hac ve dinı ilim elde etme niyetiyle Mekke'ye gelip hayatı"
nın bir bölümünü vvya geri kalan kısmını burada geçirenlere "civarda bulunan, kom-
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şu" manasında

mücavir denilir. Aslında Mekke'de daimı bir şekilde kalmak yani
"ikamet etmek" bazı alimler tarafından doğru görülmemiştir. Bu yüzden hacca giden
müminin, haccını bitirir bitirmez dinı şevk ve heyecanı pörsümeden, işi laubaliliğe
dökmeden yurduna dönmesi gerektiği vurgulanmıştır. EyyGb Sabri Paşa şöyle der:
"Mekke'de ikamet, indelulema kerih görülüb tGI-i müddet aram ve ikamet, Beytullah'a hürmetin mahvını ıham ve işaret ider. Hasıl olan alışma hissi, Kabe'yi diğer beldelerin evlerine kıyas etdirerek heybet ve hurmet-i celılesini iskat eyler. Ekser ahalinin hali bu yoldadır." Bkz.: Age., C. 2, s. 12.
38 Emir SeYfeddın Gada: Bu Arap emiri hakkında malGmat Hindistan kısmında verilecektir.
39 Sukutra adası: "Sang du dragon" adıyla bilinen kızılağaç zamkının üretildiği bu
ada gerek coğrafi konumu gerekse ticarı ünü sebebiyle Ortaçağ sonlarında kitaplarda ismi sıkça geçen bir yerdir. Burası Yemen ile Afrika arasında bir adadır. Ebu'l-Fida'nın Mühellebl'den aktardığına göre o dönemde ada halkı NastGrl Hıristiyanı
imiş. Burası şu anda Yemen'e bağlıdır. Bkz.: Ebu'l-Fida, Takvimu'I-Buldôn, s. 371;
Hamza Ali Lukman, Tôrihu'I-Cüzüri'I-Yemeniyye, Beyrut, 1972; Atlasu'ı-Alem, Beyrut,
(tarihsiz) s. 23.
40 Hindistan Türk sultanları: Şemseddın Leimiş vs. isimler, ileride Hint bahsinde
tafsilatlı bir şekilde anlatılacaktır.
41 Halife Hakim Ebu'l-Abbas ve Memlliklerde Abbası hilafetinin işlevi: Hakim biemrillah Sanı (II.) adıyla bilinen bu Abbas! halifesi, ülkenin iç ve dış siyasetini takviye amacıyla MemlGk idaresi tarafından desteklenen ve manevı gücü
olan bir kurumu temsil ediyordu. MemlGklerden Kıpçak kökenli Baybars büyük
bir siyaset ve strateji dehasıydı; "durdurulamaz" denilen Moğolları ezip geçti;
"yapıştılar, kaldırılamazlar" diye vasfedilen Haçlı artığı krallıklara dersini verdi ve
Abbası ailesinden geriye kalan bazı fertleri Bağdat'tan Kahire'ye getirerek burayı
hilafet merkezi yaptı. Böylece hem bütün bir İslam alemine ümit aşılayıp minnettarlık kazandı; hem de Anadolu'da Moğollardan bezmiş Türk kitlelerinde heyecan ve iştiyak uyandırdı. Görüldüğü gibi MemlGkler "halife tutma siyaseti"ne
659/1261 yılından, yıkıldıkları yıla (923/1517) kadar devam etmişlerdir. Bkz.: İbn
İyas, Bedôiu'z-Zuht2r, Kahire, 1982, C. 1, s. 495; Erol Güngör, Tarihte Türkler, İs
tanbul, 1996, s. 153.
42 Künbaya: Adı Kinbaya, Kenbaya, Kanbay ve Kambay gibi çeşitli şekillerde söylenen bu şehir o dönemde Hindistan'ın en büyük limanlarındandı. İbn BattGta, Hint
bahsinde buralardan uzun uzadıya bahsedecektir.
43 İsmail b. Nasır: Kudretli hükümdar Melik Nasır'ın oğlu olan Melik Salih İsmail
742/1342 yılından 745/1345 yılında kadar MemlGk Devleti'nin başındaydı.
44 Rukneddın Acemı Kürdı Güranı: 768/1369 yılında vefat eden bu Kürt asıllı alimin
asıl adı Yusuftur. Necmeddın Isfahanı, Bedr Tüsterı gibi büyük bilginlerden ders
alan Yusuf, tasavvufta derinleşmiş; zikir telkini, hırka alma ve tövbenin şartları gibi
mevzuları ihtiva eden Reyhônu'I-Kulilb başlıklı eseriyle dikkatleri üzerine çekmiştir.
Kahire'nin Karilfe semtinde dergahı vardı. Bkz.: İbn Ha~er, Age., C. 4, s. 286.
4S Kutbeddfrı Tehemten: İbn BattGta'nın verdiği "Temtehen" telilffuzu ona özgü kalmıştır; doğrusu Tehemten'dir. Kutbeddın'in ülkesi Büyük Selçuklu Devleti dağılın-

ca kurulan Atabek türü devletlerdendir. İbn Battlita buralara uğrayacağı için lierde
bahsedilecek. Bkz.: 31/5. not.
46 Miladı 1326 Ekimi'nin son günlerine yakın görünüyor.
47 Kabe'nİn ayağa kalkı:ş ·yerİolmasıyla "ilgili ayet (Maide Suresi 97. ayet): Buradaki kıyam ifadesi !!1üfSlsirlerin çoğu tarafından istifade vesilesi, inananların birbirleriyle buluşup tanışmahirı, hayvanlarını kurban ederek yardımlaşmaları; kısaca dinı ve
dünyevı işlerin inkişaf vesilesi şeklinde yorumlanmıştır. Ayetin devamında kurban
edilen hayvanlardan bahsedilmesi, siyak-sibak (=bağlam) bakımından; kıyam kelimesinin Lam ve Ba harf-i cerleriyle kullanılışının işleri yürütme, bir meseleyle meş
gul olma manasına gelmesi de lügat bakımından yukarıdaki yorumu destekler. Ancak bazı yeni zaman yorumcuları Hacc'ın politik bir manası olduğunu ve bir araya
gelmiş müminler cemaatinin Kabe'de zulme karşı bir tür kıyam provası yaptıklarını
söylemişler, dolayısıyla ayette geçen kıyam kelimesini siyası bir renkle yorumlamış
lardır. Birinci yorum bizce isabetli olandır. Müfessirlerin üstadı Zemahşerı de böyle
anlamıştır. Bkz.: Mahmud Carullah Harizmı Zemahşerı, Tejsır-i Keşşiif, Beyrut, (tarihsiz), C. 1, s. 646; Ömer Naslihi Bilmen, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meiil-i A!isi ve Tefsıri, Bilmen Yayınevi İstanbul, C. 2. s. 826.
48 Hicrl 728, Miladı 1328'e denk düşer.
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MEKKE 9DEN A YRKLKŞ9
MEDKNE 9YE DÖNÜŞ
Zilhicce'nin 20. günü akşamı, Irak kervanının emiri Behlevan [=Pehlivan] Muhammed Hav'ih ile Mekke'den ayrıldım. 1
Bu adam Musul asıllıdır. Şeyh Şihabeddin Kalender'in vefatın
dan sonra hac emirliğine atanmıştır. Şihabedd'in fazilet ve cömertliğiyle tanınmış, padişahı nezdinde kabul görmüş bir adamdı. Kalenderiyye adetleri üzere sakal ve kaşlarını tıraş ederdi.
Mekke'den çıktığımda Emir Behlevan, Bağdat'a kadar mahara
türü 2 tahtırevanın yarısını benim için kiralayıp ücretini kendi
ödedi, beni konuğu olarak ağırladı.
Veda tavafından sonra Irak, Horasan ve Faris ahalisinden
kalabalık bir toplulukla Batn-ı Merr denen vadiye gittik. Çevremdeki insanların sayısını hesaplamak mümkün değildi. Kat
kat bulutlar gibi inliyorlardı. Yer titriyordu, dalga dalga insandan! Bir ihtiyaç için kafileden ayrılan adam, ait olduğu yerle ilgili bir alamete sahip değilse yitip giderdi bu mahşeri kalabalık
ta. Kervanın yanında yüzlerce su kabı durur, yolcular su içerdi.
Sadaka olarak verilecek erzakı; hastalar için ilaç ve çeşitli şerbet
leri nakletmek için sağlık develeri bulunurdu. Kervan bir yerde
konaklayınca "düsut" denilen büyük bakır kazanlarda yemek
pişirilir, yolculara ve yanında azığı olmayanlara yedirilirdi. Kervanda bulunan diğer develere, yürümeye takatı kalmayanlar
bindirilirdi. Bunlar Sultan Ebu Sa'id'in iyiliklerindendir.
İbn Cüzeyy der ki:
Allah Teala Ebu Sa'id'e bu künyeyi hayırlı kılsın! Ne kadar
cömert! Müslümanların öcünü alan, kafirlere korku salan Emi-
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rü'l-Müslimın Ebu Yusuf oğlu Efendimiz Ebu Saıd de bu hususlarda numune olarak sana yeter;3 o ki ihsan ve ikramın denizi, yardıma koşma v~ erdemli davranmanın aHimet-İ farikası, cömertliğin alemdarı;-Müslümanla~ın emiridir! Hak Teala onların
mübarek ruhliimıkutsasın; kıyamet gününe kadar otorite ve
gücü onların elinde bulundursun!

[İbn Battuta devam ediyor:]
Bu kervanda zengin [seyyar] dükkanlar, halka hizmet eden
büyük imaretler kurulur; her türlü meyve ve yiyecek bulunur.
Karanlıkta ilerler kervan; tahtırevanların, develerin önünde yakılan meşaleler her tarafı aydınlatır ve gündüze döner gece!
Batn-ı Merr'den Usfan'a, sonra da Hulays'a geçtik. Beş konak
ilerledikten sonra Semk vadisine vardık. Beş konak sonra da Bedir'e ulaştık. Biri sabah, diğeri akşam olmak üzere günde iki
menzil aşılır. Bedir'den hareketle Safra'ya varınca dinlenmek
üzere biraz bekledik. Oradan Medine'ye üç günlük yol vardır.
Sonra kalktık Medine'ye vardık. Peygamberimizin kabrini ikinci defa ziyaret etme şerefine eriştik. Hak Teala onu esen kılsın,
rahmetiyle kuşatsın!

Notlar
1 Hicrı Yediyüzyirmialtı yılının Zilhicce ayının yirmisi: B II tarih, 17 Kasım 1326'ya
denk düşer.
2 Mahiira: Çift taraflı tahmevan demektir. Bkz.:Tilzl, Age., C. 1, s. 411.
3 Merını Ebu Saıd ve İlhanlı Ebu Saıd: İbn BattOta'nın ve İbn Cüzeyy'in lIhanlı hükümdarı EbO Saıd vesilesiyle kendi hükümdarlarından bahsetmeleri sıradan bir methiye değildir. Seyahatname'nin son bölümünde İbn BattOta'nın anlattığı ve tarihçilerin
de tasdik ettiği üzre Merını sultanı EbO Saıd sosyal hizmetler ve kültür için cidden
büyük yatırımlar yapmıştır. .
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MEDKNElJlEN ÇXKXŞ
Medine'de altı gün kaldıktan sonra hareket ettik. Üçüncü
gün Arııs vadisine inerek tatlı yeraltı suyundan nasibimize düşe
ni aldık. Arııs vadisinden kalkıp Necid topraklarına girdik. 1 Göz
alabildiğine uzanan bu alanın güzel kokulu rüzgarını içimize
çektik. Dört menzil sonra Useyle diye ünlenen suya, oradan hareketle de Nukra adıyla bilinen kaynağa gittik. Orada büyük
samıçlara benzeyen su depolarının izleri vardır. Sonra Karııre
suyuna gittik. Burada yağmur suyu ile dolu depolar Halife
Ca'fer'in kızı Zübeyde tarafından yaptırılmıştır. Allah rahmet
eylesin ... Burası Necid arazisinin tam merkezidir. Tatlı rüzgarlar
eser, havası güzeldir. Her mevsimin mutedil olduğu bu topraklar çok verimlidir.
Karııre'dan kalktık Hiicir'e vardık. Orada da su depoları
mevcut. Bazen depolar kurusa da geniş düzlükte biraz kazı yapılınca su çıkıyor. Hacir'den hareket ederek Semıra'ya vardık. 2
Vadi içinde çukur bir yer burası. İçinde kaleye benzer bir bina
görülüyor. Kuyularındaki su gayet gür ise de tadı deniz suyu gibi acı. Yörenin köylüleri buraya koyun, yağ ve süt getirerek ham
bez karşılığında satıyorlar. Müşterileri hacılardır. Bezden başka
bir şeyalmaz köylüler. Daha sonra Mahfılk dağına [:=Delikli
dağ] ulaştık. Bu dağ çölün ortasındadır. Tepesinde bulunan bir
delikten ıslık çalarak giriyor rüzgar. Oradan ayrıldık. Çevresinde
hiç su bulunmayan Kürıış vadisine gittik. Geceleyin yola devam
ederek sabaha doğru Fayd Kalesi'ne vardık. 3 Burası da düz bir
arazi üzerinde büyük bir sığınak; etrafı surlarla çevrili. Civarın
da bulunan dış mahallelerde köylü Araplar oturuyor. Bunlar da
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hacılarla alışveriş ederek geçinirler. Hacılar Irak'tan Mekke'ye
gelirken erzakın bir kısmını oraya bırakır, dönüşte alırlar. Burası Mekke ile Bağdat arasındaki yolun yarısıdır. Fayd'dan Kfife'ye oniki günlük"düz bir yol var. Yolda su kuyularına rastlanı
yor. Hac kafilesinm adetindendir; çöldeki haydutları korkutmak
ve saldırılarını önlemek için Fayd bölgesine silahlı olarak girer,
savaşa girer gibi .... Orada Emir Mühenna b. İsa'nın4 oğulları
Feyyad S ve Hıyar'la görüştük. 6 Yanlarında bulunan bedevıIeri
ve diğer adamları saymak imkansız ... Bunlar hacıları ve hacıların
eşyasını muhafaza konusunda anlayış gösterdiler. Kervandakiler
bedevllerin getirdiği deve ve koyunları satın aldılar, güçleri ölçüsünde.
Fayd'dan hareket ederek Ecfur adıyla bilinen yere geldik.
Burası Cemil ve Büseyne adlı iki aşığın buluştuğu yerdir. Yola
devam ettik; yine çölde konak verdikten sonra Zerfid'a vardık.
Birkaç kum tepesinden gayrı engebesiz, düz bir arazi ... Zerfid'da küçük evler var. Etrafı kale gibi surlarla çevrili. Kuyu var
ama suyu tatlı değiL.
Daha sonra Sa'lebiye'ye ulaştık. Harap bir kalesi var. Karşısında bulunan ve merdivenle inilen büyük samıçta tüm kervana yetecek kadar yağmur suyu bulunmaktaydı. Köylüler burada toplanarak deve, koyun, yağ ve süt satarlar. Bu mıntıka ile
Kllfe arasında üç konak vardır. Sa'lebiye'den kalkıp Mercfim
birikintisine gittik. Burası yol üzerinde bir kabirdir. Üzerinde
büyük bir taş yığını göze çarpıyor. Her geçen, bu yığını taşlı
yor. Yatan adam rMizl imiş. Hac için kervanla yola çıkınca kendisiyle Sünnı olan Türkler arasında bir kavga vuku buluyor,
adam sahabeye dil uzattığı için! Çıkan arbede sonucunda taşla
öldürülüyor.
Çevrede bedevllere ait pek çok ev var. Onlar da öncekiler
gibi yağ, süt ve benzeri yiyecekleri kervana getirmektedirler.
Orada Zübeyde Hatun tarafından yapılmış büyük samıcın suyu kervan halkına bol bol yetiyor. 7 Mekke ile Bağdat arasında
ki güzergahta mevcut su samıcı, kuyu ve depoların hepsi Zübeyde Ha~un'un eseridir. Cenab-ı Hak sevap yağdırsın o kadı
na; onun yardımları ve yaptığı hayrat olmasa bu yolu kimse katedemez.
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Mercilm'dan kalktık, Maşkilk denilen yere varıp konaklaSuyu tatlı ve berrak olan iki samıcı var. Kervan halkı yanlarında bulunan suyu döküp bu samıçlardan doldurdular. Seyahatimize devam ettik. Yine samıçlı bir semte; Tenanir'e vardık, çadır kurduk. Geceleyin yola çıkıp Zümmale'ye vardık,
güneş doğmadan ... Gayet mamur bir kasaba. Araplara ait bir
büyük kö,şk, iki su deposu ve birçok kuyu var. Burası, bahsettiğimiz güzergahın en mühim suvarma yerlerinden biridir.
Sonra iki su deposu bulunan Heyseman'a geçtik. .. Sonra Akabetü'ş-Şeytan [=Şeytan Yokuşu]8 denilen yamacın altına vardık. İkinci gün o yamaca tırmandık. Bu güzergahta Akabetü'ş
Şeytan'dan başka sarp yer yok. Orası da öyle uzun ve çetin değil... Sonra Vakısa denilen yere geldik. Her taraf bedevIlerle
iskan edilmiş. Çevrede büyük bir bina var. Su depoları da oraya buraya serpiştirilmiş. Burası su tedariki yapılan yerlerin sonuncusudur.
Artık Kllfe'ye kadar Fırat nehrinin kollarından gayrı testi
dolduracağımız meşhur bir yer yok. Kllfe ahalisi Vakısa'da hacı. lara un, ekmek ve meyve getirdi. Millet, birbirini tebrik etti, selametledi. Sonra Lura ismiyle bilinen ve büyük bir su samıcı bulunan yere vardık. Oradan, Mesacid adıyla şöhret bulmuş bir
mıntıkaya gittik. Burada üç su deposu var. Sonra Kurun Minaresi [=Boynuzlu Minare] denilen mevki e vardık. Oiifda kurak bir
mekanda geyik boynuzlarıyla etrafı çevrili yüksek bir minare
var; harap ... Kurun Minaresi denilen yerden Uzeyb'e geldik.
Gayet münbit bir vadi. Her tarafı yeşillik, mamuro Sonra Kadisiye'ye hareket ettik. 9 Burada Farslılarla yapılan büyük savaşta
Hak Teala İslam dinine yardım etmiş ve ateşperest Mecusileri
zelil kılmıştı bir zamanlar. Bu gazada Müslümanların kumandanı Sa'd b. Ebu Vakkas'tı. Allah ondan razı olsun. O fetih esnasında Kadisiye büyük bir şehirmiş ama şu anda harap. Yalnız
hurma bahçeleri ve Fırat nehrinin arkları ile çevrili büyük bir
kasaba mamurdur.
dık.
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Notlar
Necd, Necid: İslam coğrafyacıları Necd'i, Arabistan yarımadasının beş büyük kıs
biri olarak kaydederler; Necid, Hicaz ile Irak arasında uzanır. Bugün Hicaz'la
birlikte Suudı Arabistan Krallığı'nı teşkil eder. Adı; şiir, menkıbe gibi muhtelif edebı
türlerde sıkça a~lır.Bkz.: Ebu'l-Fida, Age., s. 78-79; Sami Öngör, Coğrafya Sözlüğü,
s.610.
Semıra: Bugünkü Semıra, Hacir'den 40 km uzaklıktadır. Bkz.: Tazı, Age., C. 1, s. 413.
Fayd; Bağdat yolunun yansı: Fayd muhtelif yönlerden gelen hacı kafilelerinin eskiden beri buluştuğu bir noktadır. Paşa da buradan bahsederken Hukukıye-i Fayd .
şeklinde kaydettiği menzilin Bağdat hac yolunun ortalarında bulunduğuna işaret
eder. Bkz.: Eyyub Sabrı Paşa, Age., C. 1, s. 256.
Mühenna ve oğulları: Bölgenin o dönemdeki siyası ha.diselerini etkileyen bu aile
hakkında seyyahımız gibi İbn Hacer de ayrıntılı malumat vermektedir. Bu ailenin bazı fertleri Türkleşmiş olabilir; lbn Mühennô Lügati bu aileden biri tarafından yazılmış
olmalıdır. Bkz.: Apdullah B. Taymaz, lbn Mühenna Lügati, Ankara,I 960.
Feyyad b. Mühenna: Evvela Melik Nasır tarafından emirliğe getirilmiş; sonra
Memluk idarecilerinden Moncuk ile problem yaşamış, h. 740 yılında amcası Seyf ile
Halep civarında kapışmış; onu yenerek hakimiyetini sağlamlaştırıp Mısır'a gitmiş; burada ala yü vala ile karşılansa da başına bir şey geleceğinden ürkerek Irak'a kaçmış ve
761/1360 yılında Irak'ta vefat etmiştir. İbn Hacer onun pek sevilmeyen, kötü huylu
biri olduğunu belirtiyor. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Beyrut, 1997, C. 3, s. 140-141.
Hıyar (=yahut Hayyar) b. Mühenna: Melik Nasır'dan çok korkan bu emir, ondan
defalarca kendisini Mısır'a almasını rica etmiş ve nihayet Kamil Şa'ban'ın saltanatın
da Mısır'a gelebilmiş ve orada 776/1375 yılında vefat etmiştir. Bkz.: İbn Hacer, Age.,
C. 2, s. 46.
Bağdat-Mekke arası vakıflar: Bu civardaki vakıflar Eyyfib Sabri Paşa tarafından
zikredilir; ancak Paşa, Selçukluları da unutmaz: "Bağdat ile Mekke-i Muazzama arasında Harun Reşıd-i Abbasl'nin zevcesi Zübeyde Hatun ile Sultan Melik Şah-ı Selçfikl'nin o kadar bina ve asar-ı celileleri vardır ki kalem tarifinden kizdir." Bkz.: Age.,
C. 3, Cezıretü'I-Arab kısmı s. 256.
Akabetü'ş-Şeytan (=Şeytfln Yokuşu) ve Vakısa: Eyyub Sabri Paşa, Kufe'den
Mekke'ye giden yolu anlatırken buralara da değinir: "KMe'den kalkan kafile muhtelif noktaları geçtikten sonra Sa'd Firarı Mescidi'ne ve andan Vakısı'ye ve buradan
Akabe-i Şeytan'a ve andan Ka-ı Rimal'e ve andan dahı birçok göletleri olu b nam-ı diğeri Kubbetü'l-İbadı olan Bartan'a ve andan Sa'leb'e inub burada Vaslt kafilesiyle
karşılaşır." Bkz.: Age., C. 3, s. 256.
Kadisiye: Burası Sa'd b. Ebu Vakkas önderliğindeki İslam ordularının 15/637 yılında
İranlılan yendiği mıntıkadır. Hiçbir zaman İbn Battuta'nın anlattığı gibi büyük bir
yerleşim merkezi olmamıştır. Ebu'l-Fida anlatıyor: "Kadisiye, hurması ve suyu bulunan küçük bir beldedir. Bu küçük belde ile KMe arasında 15 fersah vardır." Bkz.:
Ebu'l-Fida, Age., s. 299.
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YİRMİBİRİNCİ BÖLÜM

MEŞHElD-K ALK VE BURAlDAKJ

ZKYARETGAHLAR
Necef Şehri
Kadisiye'den hareket ederek Necef yöresinde bulunan
Meşhed-i Ali beldesine geldik. Burası gayet güzel bir şehir. Geniş ve taşlık bir sahada kurulmuş. Nüfusunun kalabalıklığı, binalarının güzelliği ve sağlamlığı bakımından Irak'ın en güzel şe
hirlerinden denilebilir. Çarşıları gayet temiz ve şirin. Şehre
Hadra Kapısı'ndan girerek önce manav, aşçı ve ekmekçilerin
bulunduğu çarşıya, sonra meyveciler çarşısına, oradan terziler
çarşısına ve Kaysariye'ye [merkezi çarşı], oradan da attarlar pazarına uğradık. Sonra içinde Hz. Ali'nin kabri olduğu zannedilen
Hadra Kapısı'ndaki mezarlığa yöneldik. 1 Bu kabristanın karşı
sında sanatkarane bir şekilde inşa edilmiş medrese, zaviye ve
hankahlar bulunur. Duvarları bizim oralarda "zelıc" [=mozaik]
olarak bilinen kaygan taşlara benzer; burada "kaşani" diyorlar. 2
Rengi bizim oradakilerden daha parlak, motifleri daha güzel.

Ravda [=Türbe] ve Kabirlerin

Bulunduğu

Mekan

Hadra Kapısı'ndan şn öğrenci ve sufilerin oturduğu büyük
medreseye girilir. Bu medreseye misafir olanların hepsine, günde iki defa olmak üzere üç gün boyunca ekmek, et ve hurma ikram edilir. Oradan Kubbe Kapısı'na varılır.· Girişte teşrifatçılar,
nakipler ve hizmetkarlar hazır bulunur. Bir ziyaretçi oraya varın
ca adamın derecesine göre onlardan biri veya hepsi ayağa kalkıp
eşikte durarak şöyle izin ister:

.',

• Rey

•

,t

• Yezd

Kirman
Kİrınan.

1- Abadan

Faris

2- Ahvaz

3- Huveyza
4-Tlister

5- Zeydeyn

6- Ramiz

KCtfe'den çıkış; Iran ve Irak içinde seyahat.

Liir

Kaynak: Tazi;, Muvahhid, Sefername
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"Ey müminlerin emiri! Sizin emrinizle şu muhtaç kul yüksek ravdaya girmek için izin istiyor. İzin verdiğiniz takdirde girer, aksi halde geri döner! Eğer buna layık değilse elbet kerem
sahibi olan ve kusurları örten sizsiniz!"
Böylece ziyaretçilere gümüşten yapılmış eşik ile kapının
kenarlarının öpülmesini emreder. Ziyaretçiler kümbete girerler. Burası.İpek ve diğer kumaşlardan mamul çeşit çeşit halılar
la döşelidir. Çevredeki büyüklü küçüklü kandiller ya altın ya
gümüşten yapılmış. Kümbetin ortasında bulunan kare şeklin
deki peyke, tahta plakalar ile kaplanmış ve üzerine güzel nakış
lar kondurulmuştur. Orada altın levhalar gümüş çivilerle tutturulmuştur. Bu süsler peykeyi tamamen örtmüştür. Üstünde bulunan üç kabirden birinin Adem Peygamber'e, diğerinin Nuh
Peygamber'e, üçüncüsünün de Hz. Ali'ye ait olduğu sanılıyor.
Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Kabirler arasında, içinde
gül suyu, misk ve muhtelif kokular bulunan altın ve gümüş leğenler mevcut. Ziyaretçi bunlara ellerini batırır, berekedenmek amacıyla yüzüne sürer. Kümbetin bir kapısı daha var. Bu
kapı rengarenk ipek perdelerle süslenmiş. Eşiği gümüşten yapılmıştır ve doğrudan bir mescide açılıyor. Mescidin içi halı ve
seccadelerle döşenmiş, çatısı ve duvarları ise ipek kumaşlarla
örtülmüştür. Bu namazgahın böyle güzel perdelerle süslü dört
kapısı var. Her kapının eşiği de gümüşten. Şehir halkının hepsi rHızı! Ravda adıyla bilinen bu küçük kabristanda meydana
gelen garip olaylardan ötürü Hz. Ali'nin mezarının orada olduğuna inanırlar. Mesela Mahya Gecesi adı verilen Recep ayının
27. gecesi Irakayn, Horasan, Faris ve Anadolu ahalisinden 30,
40 kadar kötürüm getirip yatsıdan sonra onları kabrin üzerine
koyarak kalkmalarını beklerler. 3 Kendileri de Ravda'yı seyreder, namaz kılar, dua ve zikirle meşgulolurlar. Gecenin yaklaşık üçte ikisi veya yarısı geçince kötürümler sapasağlam ayağa
kalkar ve şöyle derler:
"Allah'tan başka ilah yok! Muhammed Allah'ın elçisi, Ali
Allah dostudur!"4
Bu durum halk arasında yaygındır. Ben geceyi orada geçirmediysem de herkesçe bilinen güvenilir kimselerden olayı aynen dinledim ...
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Dıyaf

Medresesi'nde [=Misafirler Medresesi] biri Anadolu,
diğeri İsfahan, öteki de Horasan halkından olan üç kötürüm
adam gördüm; hallerini sordum. Mahya Gecesi'ne yetişemedik
lerini, bunun için-gelecek sene'Recebin 27. gecesini beklediklerini söylediler. ~.
O geceşehir sakinleri orada toplanır, büyük bir pazar kurulur;
on gün süren .. Burada bazı tüketim ürünlerinden vergi alınmadığı
gibi vali de yoktur! İdare tamamen nakibü'l-eşraf denilen adamın
elinde. Ahali ticaret erbabı. Gayet cesur ve cömert insanlar. Çok
çeşitli ülkelere seyahat edip dururlar. Onlarla yolculuk eden kimse asla şikayet etmez. Ben de onlara arkadaşlık ettikleri için teşek
kür ettim. Fakat Hz. Ali hakkında aşırı giderlerdi. Irak ve benzeri
yörelerin halkınpan biri hastalığa yakalandığı zaman bu dertten
kurtulmak için adak adar, Hz. Ali'nin kabrine [=Ravda'ya] götürür,
orada keser. Yine birinin başı ağrısa altın veya gümüşten bir kelle
yaptırıp Ravda'ya gönderir ve bu madde nakibü'l-eşraf tarafından
hazineye konulur. Orada el, ayak ve diğer uzuvların benzeri altın
kalıplar bulunur! Ravda'nın hazinesi çok büyük. İçinde bulunan
altın ve gümüş miktarını belirlemek mümkün değil!
Buranın Nakfbü'l-Eşrafı
Buranın nakibü'l-eşrafı Irak sultanı tarafından tayin edilmiş
bir emirdir. Sultanın nazarında itibarı büyük. Sefere çıkarken
ulu emirlere mahsus özel merasimle yola koyulur. Ona ait bayrak ve bando vardır. Sabah akşam kapısı önünde davul çalınır.
Bu beldede, otorite tamamen nakibü'l-eşrafın eline verilmiştir.
Kendisinden başka vali olmadığı gibi ne sultanın ne de diğer birinin adına vergi taplanamaz! Ben oradayken nakip, Iraku'lAcem bölgesinin şehirlerinden olan ve halkının çoğu rafizilerden oluşan Ava'dans gelme Nizameddin Hüseyin b. Taceddin
Avi idi. Daha önce bu vazifeyi bir grubun fertleri sırayla yürütmekteydiler. Bunlardan biri Cemaleddin b. Fakih, diğeri Kıva
meddin b. Tavus, öbürü Nasıreddin Mutahhar b. Şerif Salih
Şemseddin Muhammed Evherı idi. Bu adam da Iraku'l-Acem
bölgesin4en gelmişti. Şu anda Hint padişahının has dostların
dandır. Bir diğer nakip de Ebu Gurre b. Salim b. Mühenna b.
Cemmaz d. Şin::ı Hüseynı Medenl'dir. 6

Şerif

Ebu Gurre'nin Hikayesi

Şerif Ebu

Gurre önceleri ilim ve ibadetle meşgul idi. AmcaMedine emiri Mansur b. Cemmaz'ın himayesinde
Medine'de ikamet ederdi. Sonra Medine'den çıkıp Irak'a giderek Hılle'ye yerleşti. Nakip Kıvameddin b. Tavus vefat edince
Iraklılar Ebu Gurre'nin nakipliğe geçmesi için Sultan Ebu Said'e yazı yazdılar. Böylece Sultan Ebu Said, nakiplik vazifesini
Ebu Gurre'ye verdi. Kendisine "yarlığ" [=fermanF gönderdikten başka Irak ülkesinde adet olduğu üzere hil'at [=özel şeref
giysisi], davul ve bayrak verdi. Şerif Ebu Gurre dünya zevkine
dalarak ibadeti terketti; malını haram yollarda sarfetti. Vaziyet
sultana bildirildi. Bunu duyan Şerif güya Tus'ta Ali b. Musa Rı
da Hazretleri'nin mezarını ziyaret etmek üzere Horasan'a doğru
yola çıktı. Adamın maksadı firar. .. Ali b. Musa'nın kabrini ziyaretten sonra Horasan şehirlerinin en uzağı olan Herat'ın yolunu
tuttu. Orada, dostlarına Hint ülkesine gideceğini söylemişti. Arkadaşlarının çoğu geri dönüp sadece kendi Sint'e varmak için
Horasan topraklarından çıktı. Pencab adıyla bilinen Hint nehrini geçtikten sonra davul ve zurna çaldınnca erafta bulunan köy
halkında "Tatar yağmasına uğradıkları" zannını uyandırdı! Millet yağma var zannederek akın akın oradan uzaklaşıyordu. Halk
grup grup Uca şehrine kaçtı; durumu şehrin valisine bildirdiler.
Vali asker toplayıp harp hazırlığına başladı. Bir tarqftan da ne var
ne yok diyerek teftiş için öncü kuvvetler gönderdi. Akıncılar on
kadar atlı ile Şerif Ebu Gurre'ye refakat eden ve davul-bayrak
taşıyan bir miktar piyadeye rastladılar. Onların yanında tüccarlar
da vardı. Niye böyle yaptıklarını sordular. Berikiler Irak Nakibü'l-eşriifının Hint sultanına misafir olmak istediğini söyleyince
akıncılar geri dönüp durumu valiye arzettiler. Vali, Şerifin kendi memleketi dışında bayrak açıp, davul çalmasını akıl ziifiyetine yordu!
Şerif, Uca'ya gitti ve orada kaldığı müddetçe bulunduğu konağın önünde davul çaldırdı, çünkü davula çok meraklıydı; hatta Irak'ta nakiplik yaparken baş ucunda davul çalan adam vurma işini bitirdiği vakit duramaz;
"Vur davuleu, bir kere daha vur!" derdi. Bu yüzden ona
Nakkar [=davula vuran] lakabı verilmiş! Uca emiri, Şerifin vasının oğlu,
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ziyetinin ne olduğunu, akşam ve sabah vakitlerinde kapısı
önünde nasıl davul çaldırıp bayrak açtırdığını Hint sultanına bildirdi. Hint halkının geleneklerine göre padişah tarafından izin
verilmedikçe kim.~~bayrak aça~az, davul çaldıramaz. Bu iş de
sadece sefer esnasında yapılır. Normal halde ikamet esnasında
sadece padişahın kapısında davul çalınır. Mısır, Şam ve Irak'ta
ise durum tam aksine. Çünkü oralarda kumandanların kapısın
da da davul çalınır. Hint sultanı olayları duyunca kızdı! Şerif'i
ayıpladı, ağzına geleni söyledi ... Daha sonra Şerif Ebu Gurre,
Sultan'ın başşehrine doğru yol aldı. Emir Keşlu Han da oraya gidiyordu. Hint'te en büyük emire Han unvanı verilir. Keşlu Han,
Sint ülkesinin merkezi Multan'da oturmaktadır. Hint sultanı
nezdinde büyük itibara sahiptir. Padişah, ona amca derdi. Babası Gıyaseddin Tuğluk Şah'a, Sultan Nasıreddin Husravşah ile
mücadelesi esnasında yardım edenlerdendi Keşlu Han ... Her
neyse, emir başşehre yaklaşınca padişah onu karşılamaya çıkar.
Bir rastlantı eseri Şerif Ebu Gurre de o gün şehre varmıştır ve
emiri birkaç mil geçerek her zamanki adeti üzere davul çaldır
maktadır! Yanındakilerle birlikte padişaha rastgelince Şerif öne
çıkıp selam verir. Padişah ona hal-hatır sorar, niçin geldiğini merak eder. Şerif niyetini arzeder. Sonra padişah yoluna devam
ederek Emir Keşlu Han'ı karşılar ve başşehre döner. Fakat Şe
rif'e asla iltifat etmez, misafir edilmesi için de izin çıkarmaz.
O sıralarda Hint sultanı, Keteke ve Deveycir [=Deogir]8 adı
verilen ve payitaht Dihli'ye kırk günlük mesafede bulunan
Devletabad şehrine hareket etme hazırlığı içindeydi. Şerif'e
beşyüz dinar dirhem yani Fas alunı ile 125 altın gönderdi. Parayı götürene de şöyle tembihledi:
"Şerif'e de ki memleketine dönmek istiyorsa bu onun azığı
olsun. Bizimle beraber gelmek istiyorsa yol harçlığı olsun bu!
Eğer hükümet merkezinde kalmak isterse yine onda kalsın; biz
dönünceye kadar geçimliği olsun."
Şerif Ebu Gurre -kendisi gibilere yapıldığı üzre- padişahın
hediye göndereceğini zannediyordu. Sadece 500 akçeyle karşı
laşınca üzijldü! Padişah ile beraber seyahat etmeyi tercih etti ve
"hvace-i cihan" [=başvezir] adıyla çağrılan Vezir Ahmed b. Ayas
. ile arkadaşlık ku~rdu. Bu adama padişah "hvace-i cihan" diye ses-
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lenir. Halk da o adamı böyle çağırır. Hint halkının adetine göre
sultan bir adamı "imadü'l-mülk" [=devletin direği], "sikatü'lmülk" [=devletin güvenilir kişisi], "kutbülmülk" [=devletin zirvesi], "sadr-ı cihan" [=cihanın başı] ve "hvace-i cihan" [=cihanın
hocası] gibi unvanlarla adlandırdığı vakit hem sultan, hem ahali
artık o adamı bu isimle anar. Bundan başka ad ile hitabeden
olursa cezalandırılır.
Her ne ise ... Vezir ile Şerif arasında bir sevgi peyda oldu.
Vezir, Şerif'e bol bol ihsanda bulundu. Padişahın huzurunda
onu övdü. Böylece sultan, Şerif'e karşı yumuşadı, kalbi kaynadı. Devletabad köylerinden ikisini verdi Şerif'e. Orada oturmasını emretti. Söz konusu vezir cömert, güzel ahlak sahibi bir
adamdı. Yemek yedirmek, zaviyeler inşa etmek, yolcuları korumak onun özelliklerindendi. Şerif sekiz sene burada kalarak
iki köyün geliri sayesinde epey mal biriktirdi. Sonra dönmek
istediyse de padişah izin vermedi. Zira onun adamlarındandı
artık. Padişah yabancıları sever, binde bir izin verirdi onlardan
birinin başını alıp gitmesine. 'sahil yolundan kaçmaya teşeb
büs etti ama engellendi. Başşehre gelip, padişahtan izin alması için veziri araya koydu. Bunun üzerine vezir, sultandan izin
koparmaya muvaffak oldu. Oranın parasıyla 10.000 dinar yani
Mağrip altınıyla 2500 dinar aldı padişahtan ... Deri bir kese içerisinde getirilen parayı yatağının altına koydu. Parayı çok seviyordu. Arkadaşlarından saklamak için üzerine yattı. Çok cimri
biriydi. Altınların üstüne abanmasından dolayı böğründe feci
bir ağrı meydana geldi! Ağrı gittikçe arttı. Yolculuğa hazırlan
dığı esnada, keseyi eline geçirdikten tam yirmi gün sonra vefat etti.
Parasını Harranlı Şerif Hasan'a vasiyet ettiğinden bu adam
altınların hepsini Dihli'de oturan Şii1ere dağıttı. O Şiiler aslen
Hicaz ve Irak ahalisindendiler. Hint töresine göre devlet bütçesi, hiçbir paranın varisi olamaz. Orada yabancıların malına tecavüz edilmez. Miktarı da ne olursa olsun sorulmaz! Aynı şekilde
siyahlar beyazların malına dokunmaz. Kalan mal, hak sahibi gelinceye kadar ölen kimsenin yakın arkadaşlarından birinde emanet olarak durur.
Şerif Ebu Gurre'nin Kasım adında bir kardeşi vardı. Bir
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müddet Gırnata'da oturmuş, orada Mekkı adıyla bilinen Şerif
Ebu Abdullah b. İbrahim'in kızıyla evlendikten sonra Cebel-i
Tihık'a gitmiş, Cezıre Haddi civarındaki Kürre vadisinde şehit
oluncaya dek bu yörede kalmıştı. Kasım çok yiğit bir adamdı.
Kimse kendisiyle dövüşmeye cesaret edemezdi. Bu husustaki
maceraları halk arasında ağızdan ağıza dolaşır. Onun yetim kalan
iki oğlu, üvey baba KerbeHilı Şerif Ebu Abdullah Muhammed
Hüseynl'nin9 himayesi altındaydılar. Mağrip [=Fas] ülkesinde
Irakı diye tan'nan bu adam, çocukların annesiyle evlendi. Anne,
onun nikahı altında vefat etti. Çocuklara hiçbir yardımı esirgemedi. Onları açıkta bırakmadı Irakı; Allah Teiila ona sevap yağ
dırsın.

Notlar

2

3
4
5
6

Ali b. Ebu Talib ve *Necef: Dört büyük halifenin dördüncüsü, Peygamberimizin
amca oğlu ve damadı İmam Ali (k.v.) Efendimiz, Hicret'in 35. yılında halife oldu.
Başşehri Medine'den Kfife'ye taşıdı, onun zamanında İslam tarihinin gidişatı bakı
mından son derece mühim hadiseler yaşandı; Hicrl 36. yılda Cemel, 37. yılda Sıffin
vakaları meydana geldi; Hz. Ali 40/661 yılınrda İbn Mülcem tarafından suikasta uğra
dı, şehit oldu. Necef, Kfife'nin kıyısında bir semttir. Bkz.: Mes'fidı, MUrUcu'z-Zeheb,
Charles Pellat neşri, Beyrut, 1979, par. m.: 229-231 ve 1612-1757.
Kaşfuııtarzı taş ve seramik: İran'da İsfahan'la Kumarasında yer alan Kaşan şehri
ne nispetle bu adı almıştır. Bu şehir, kızıl ve lacivert seramikleri, şişe vesair kıymetli
kapları, tuğlaları, dokumaları ve meyvesiyle ün yapmıştır. Türkçemizdeki "kaşane"
de buradan geliyor; sırça köşk, renkli camları olan yüksek ev manasında. Arapça metinde geçen "zelk" İspanyolca "azulejo" kelimesinin Arapçalaşmış halidir. İspanyol
lar da Farsça "lajverd" (=lilcivert; lapis lazuli) kelimesini kendi dillerine "azulejo"
şeklinde almışlardır. Bkz.: Ziya Şükün, Ferheng-i Ziya, İstanbul, 1984, C. 3, s. 1484 ve
1730; Tazı, Rıhle, C. 1, s. 421.
Mahya Gecesi: Sünnilerin Mi'rac gecesine denk bir gecedir. Bkz.: Tazi, Rıhle, C. 1,
s.425.
"Alİyyün Veliyyullah": Şia'nın ezana eklediği bu cümle, zamanımıza kadar devam
eden bir gelenektir ve "Ali Allah'ın dostudur!" manasına gelmektedir.
Ava: Yakfit'un bildirdiğine göre Zencan ile Hemedan arasında bir kasabadır. Bkz.:
Yakfit Hamevı, Mu'cemu'I-Bu!dan, madde m .. : 1151.
Şerif Ebu Gurre b. Salim b. Mühenna b. Cemmaz b. Şma Hüseynı: Mühenna
soyundan gelt:n bu şahıs Mekke'yi uzun süre idare eden Katadegillerin amca oğulla
rındandır. MeJ!;ke ve pMedine emirlerinden daha önce bahsettik; bkz.: 18/32. not. Yine bu konuda Mühenna ve oğullarıyla ilgili olarak bkz.: 20/5. ve 6. notlar. Ayrıca Mek-

258
ke ve Medine emirleriyle ilgili olarak özel bir çalışma: Abdülfettah Mekkı, Tôrihu
Ümerôi'I-Beledi'I-Harôm abm Usuri'I-lslôm, Taif, 1986.
7 Yarlığ: "Sabit kanun" manasındaki "Yasak" (=Casah; Yasah) ile karıştırılmaması gereken bu Moğolca kelime "hükümdarın emirleri" demektir; yarlık ve carlıh şeklinde
de teHiffuz edilir. Dönemin Memliik Sarayı'nda başkatip olarak görev yapan ıbn Fadlullah Ömeri, çevredeki hükümdarlara nasıl ferman gönderileceğini izah ederken Yarlığ'dan bahseder. Kalkaşandi de Yarlığ'ı hükümdarın fermanı diye tarif ed!!r. Moğol
çağının bugözde kelimesi o dönemde Kuzey Afrika'dan Çin'e, Yemen'den Rus knezliklerine kadar pek çok devletin ve etnik grubun siyasi literatürüne girmiş, yarlıkların
dili de araştırmacılar için malzeme olmuştur. Bkz.: ıbn Fadlullah Ömeri, et-Ta'rif bi '1Musıalahi'ş-Şetfj, ed-kritik: M. Hüseyin Şemseddın, Beyrut, 1988, s. 68; Kalkaşandi,
Subhu'I-A 'şô, Beyrut, 1987, C. 4, s. 428; Moğolların Gizli Tarihi, çev. Ahmet Demir, T.
T. K. Basımevi, Ankara, 1995, s. 225; A. Melek Özyetgin, Alıınordu, Kırım ve Kazan
Sahasına Ait Yarltk ve Bitik/erin Dil ve Üslup Ince/emesi, Ankara, 1996.
8 Deveycir: Deogir, Duveykır şeklinde söylenen bu kelime Hindistan'ın Dekken
(=Deccan) bölgesindeki eski kale ve çevresidir. Burası Muhammed Tuğluk tarafın
dan yeniden düzenlenmiş ve Devletabad diye adlandırılmıştır. lIerde bu gibi Hint şe
hirlerinden ayrıntılı bir şekilde bahsedilecektir.
9 Ebu Abdullah Muhammed b. Ebu'l-Kasım: Fas tarihçileri bu şahıstan bahsetmekte ve onun 760/1359 yılında hayatta olduğunu belirtmektedirler. Bkz.: Tazi, Tôtfhu'lKaraviyyın, C. 3, s. 712; Tazi, et-Tôrihu'd-Diblumôsi li'I-Mağrib, C. 3, s. 206.
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MEŞHEIO-K ALK IOEN YOLA ÇKKKŞ9

BASRA Y A V ARKŞ
9

Müminlerin emiri Hz. Ali'yi ziyaret ettik ve Bağdat'a yöneldi kervan ... Ben ise Haface kabilesinden bir grup adamla Basra'ya yöneldim. Haface kabilesi bu diyarın en kuvvetli kabilesidir. Onlardan ayrı ve izinsiz bu yörede seyahat etmek mümkün
değildir. Kafilenin reisi Şamir b. Berrac Hafaci aracılığı ile bir deve kiraladım. Meşhed-i Ali beldesinden yola çıkarak Havamak'a
ulaştık. Burası meşhur hükümdar Nu'man b. Münzir'in ve onun
Maissema [=Göksuyu] Oğullarından gelen atalarının diyarıdır. 1
Fırat'tan ayrılan bir kol üzerinde, geniş bir sahada, iri iri kubbelerin kalıntıları var. Bazı insanlar hala orada oturuyor. Buradan
kalkarak Kaimü'l-Vasık denilen mevki e vardık. z Harap bir kasaba ile karşılaştık. Yine o kasaba gibi viran olmuş bir mescidin izleri gözümüze çarptı. Yalnız minare ayaktaydı. Yine yolumuza revan olduk. Fırat kıyısını takip ederek Izar3 adıyla bilinen kamış
la kaplı bir bölgeye girdik. Burası suyun tam ortasındadır ve eş
kıyalık yapan, Maadı adıyla ünlenen Rafizı mezhepli çöl Arapları ile doludur. Bizim kervandan olup da biraz geride kalmış bir
derviş grubunu soymuşlar, hem de pabuçlarına ve su taslarına kadar! Bu adamlar takip edildikleri zaman İzar denilen o kamışlığa
sığınarak kendilerini savunurlar. Orada yırtıcı hayvan çoktur.
Izar'la beraber üç konak katederek Vasıt şehrine ulaştık.'
Vasıt Şehri

Bağı, bahçesi, ağacı çok. Bilginleri ile de şöhret bulmuş bir

şehir. 4

Burada'oturanlar Irak halkının en seçkinlerindendir diye-
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Kur'an-t Kerim'i ezberlemiş, doğru okuma işini halletmişlerdir. Iraklılar bu şehre yönelir, ilim elde etmek için ...
Benim bulunduğum kafiledeki bir cemaat, Vasıtlı hocalardan
Kur'an'ı güzel okuma dersi almak amacıyla ta buralara gelmiş ...
Vasıt'ta daima dolup taşan büyük bir medrese vardır. İçin
deki üçyüz odaya Kur'an öğrenmek için uzak ülkelerden gelen
misafirler'yerleştirilir. Bu medreseyi yapan adam, şehrin ileri gelenlerinden, fakih üstat Takıyyüddin b. Abdülmuhsin Vası
tl'dir. s Bu adam her öğrenciye senede bir defa elbise verir. Ayrıca her günkü yiyecek ve cep harçlığı ile ilgili giderlerini de
karşılamaktan geri durmaz. Onunla beraber kardeşleri ve dostları da Kur'an öğretmek için medresede otururlar. Üstat Takıy
yüddin ile görüştürn. Bana yemek çıkardı ve yolluk olarak biraz
hurma ile para verdi .
. Şehre ulaştığımızda kafile alışveriş yapmak için üç gün sur
dışında kalmaya karar verdi. Bu zaman içinde Ebu'l-Abbas Rifai Hazretleri'nin,6 şehirden bir günlük mesafede bulunan Ümmü Ubeyde adlı köydeki mezarını ziyaret etmek istedim. Üstat
Takıyyüddin'den beni oraya götürmek üzere yanıma bir arkadaş katmasını rica ettim. Beni Esed [=Esedoğulları] kabilesinden üç köylüyü refak~time verdi; onlar bu tarafların aşinasıydı
lar. Ayrıca beni kendi hayvanına bindirdi üstat... Öğleden sonra
yola çıktık. O gece Esedoğulları kabilesinin ileri gelenlerinden
birinin evinde misafir olduk. İkinci gün öğle vakti Revak denilen yere ulaştık. Burası büyük bir riMt. İçinde belki binlerce
derviş bulunuyor! Ebu'l-Abbas Ahmed Rifai'nin torunu Şeyh
Ahmed Küçük'ün oraya gelişine rastladı bizim ziyaretimiz.7 Bu
adam ta Anadolu'dan kalkmış, atasının kabrini ziyarete gelmiş
ti. Revak'ta şeyhlik sırası ondaydı. İkindi namazından sonra defler çalındı, davullar vuruldu ve dervişler raksa başladılar. Akşam
namazından sonra pirinç ekmeği, balık, süt ve hurma getirildi
yemek olarak. Millet, karnını doyurduktan sonra hep beraber
yatsıya kalktı. .. Şeyh Ahmed, dedesinin postuna oturmuş; dervişler etrafında zikre ve semaya dalmışlardı. Evvelce hazırlan
mış olan yük yük odun çıkarıldı ve ateşe verildi. Allah'ı anarak
yaptıkları raks yavaş yavaş zirveye erişirken birer birer ateşe girmeye başladılar. Kıpkızıl korlar tamamen sönünceye kadar kimi

biliriz.

çoğu
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içinde
böyle.
yılanı

yuvarlandı,

kimi ateşi ağzına aldı. Bu sufi tarikatın adeti
diye bilinen bu sufilerin bazıları büyük bir
tutup başınınişleyerek koparabilirler!
Ahmedıler8

Ateşte

Raksedenlerin Ilikayesi

Bir keresinde Hint ülkesinin başşehri Dihll'ye beş günlük
mesafede bulunan Afganpur'da9 idim. Burası Hezar EmrGha'ya
bağlı bir şehirdir. Sarv [=Saru?] adıyla bilinen bir ırmağın kenarında otağ kurduk. ıo Tam da "şekal"11 zamanıydı. Hint'te yağ
mura bu ad verilir. Orada gök, yaz sıcaklarının başlamasıyla kapısını açar. Demin bahsettiğimiz suyun kaynağı Karacıl [=Himalaya] dağlarıdır. ıı Yağmurun zehirli kuru otları yalayıp buraya akıtmasından ötürü insan veya hayvan bu sudan içerse derhal
ölür! Bu nehri n etrafında dört gün konaklamamıza rağmen hiç
kimse suya yanaşmadı! Orada Haydarller 13 adı verilen dervişler
den bir bölük, yanımıza gelerekbir gece misafir kaldılar. Bu taifenin üyeleri boyunlarına demır b,ukağılar, Kollanna demir halkalar geçirmişti. ReisIeri simsiyah bir adamdı, biraz sonra yapacakları raks esnasında yakmak için benden odun istedi. Bu yö-,
renin valisi olan ve Hammar adıyla tanınan Azız' e rica ettim,
odun toplansın diye. Neredeyse on yük odun gönderdi Azız ...
Dervişler yatsı namazından sonra ateş yaktılar. Odunlar kor haline gelince sema etmeye başladılar; kızıl alevin içine dalıp dans
ettiler, yuvarlandılar. Üstadarı benden bir gömlek istedi. Kendisine uzattığı m gayet ince gömleği giy di. Közlerin içinde yuvarlandı ve gömleğin yeniyle korlara vurdu, vurdu, vurdu. Sonunda ateşi söndürdü. Biraz sonra gömleği bana getirdi. Hiçbir noktasında yanık izi yoktu! Hayretler içinde kaldım.
Şeyh Ebu'l-Abbas Rifaı Hazretleri'nin kabrini ziyaret edince Vasıt'a döndüm.
Beraberinde geldiğim kervan çoktan yola koyulduğu için
ben de yola düştüm ve ona yetiştim. Önce Hüdayb adıyla bilinen bir suyun başına vardık. Oradan çıkıp, hiç su olmayan kurak
bir yerde; Viidi'l-Kirıi'da konakladık. Daha sonra Müşeyreb denilen yere; oradan Basra yakınına, sonra da kuşlukleyin Basra
şehrine ulaştık.,
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Notlar
1 Havarnak ve Nu'man b. Münzİr: Neceften yaklaşık 1,5 km uzaklıktaki bu köşk
İslamdan önce hüküm süren Hıre krallığına ait idi. Özellikle Persler tarafından bölgeye idareci olarak tayin edilen Nu'man b. Münzir'le (ö: m. 431) özdeşleşen bu yapıdan geriye bir şey kalmamıştır bugün. Ancak Arap edebiyatında şan, azamet ve şa
tafatın misali olarak çokça anılan bir yerdir. Bkz.: e/-Müncidji'/-A 'Itim, s. 275.
2 Kaimetü'l- Vasık: Şu anda Kaim diye bilinen mıntıkadır. Eskiden oradaki manastır
da rahibeler varmış ve Harun Reşıd zaman zaman onları ziyaret edermiş. Bkz.: Age.,
s.542.
3 Izfu-: Irak'ın güneyinde bulunan bu mıntıka şu anda Fırat'ın su dağıtımının yapıldı
ğı gayet güzel bir yerdir ve Cebayiş diye bilinir. Bkz.: Tazı, Rıh/e, C. 2, s. 7.
4 Vasıt: Haccilc b. Yusuf Sakafi tarafından 84/703 yılında kurulan bu şehir, Kfife ile
Basra'nın tam ortasında, yolların kavşak noktasındadır. Bu yüzden ismi Vaslt'tır (=ortada, ortalayıeı). Bkz.: Su ad Sefer, Vasıt, Bağdat 1945; Yakut Hamevı, Mu'cemü'/-Bu/dan, madde m.: 12361.
5 Takıyüddın Abdurrahman b. Abdülmuhsin Vasıti: (ö: 744/1344) Meşhur sufi Ahmed Rifiil'nin hayat hikayesini yazan bilgindir. Bkz.: Gibb, The Travels, C. 2,
s.272.
6 Şeyh Ebu'l-Abbas Ahmed b. Ali Rifaı: (ö: 578/1182) Bu ünlü sufi hakkında daha
önce bilgi verilmişti; bkz.: 14./40.
7 Şeyh Ahmed Küçük: Şeyh Ahmed Rifiil'nin torunlarından biri olduğu bildirilen bu
zatın lakabının Türkçe olması herhalde çevresinde epey bir Türk derviş bulunmasından ileri gelmektedir. Nitekim onun soyundan bazılarının Anadolu'da Amasya civarında Sonisa'da oturduğu da İbn Battuta tarafından belirtilmektedir. İbn Hallikan
gibi bazı bilginler bu zatın Ahmed Rifiil'nin değilonun kardeşinin soyundan geldiğini; zira Şeyh Rifiil'nin geriye çocuk bırakmadığını söylemektedirler. Bkz.: İbn Hallikan, Vejeyat, C. 1, s. 223, m.: 248; Sahabeden Günümüze, C. 7, s. 70.
8 İki Ahmediye: Metinde adı geçen gruba Ahmediye dense de neticede Rifiiıye'nin
bir koludur ve asıl "Ahmediye-Bedeviye tarikatı" ile karıştırılmamalıdır; bu ikincisiyle Fas doğumlu olup Mısır'da tarikatını yaygınlaştıran Şeyh Ahmed Ebu'I-Fityan
Bedevl'nin (ö. h. 675) kurduğu tarikan kastediyorum. Bkz.: Abdülmun'im Hıfnı,
Mu'cem Mustalahôti's·Siijiyye, Beyrut, 1987, s. 33.
9 Afkanbıir (=Afganpur): Bugün Ağvapur ismini taşıyan yerin eski adı olmalı. Ağva
pur, eski Dihll (=Delhi) büyük şehrini oluşturan dört şehirden biri olan Tuğluka
bad'a beş mil uzaklıktadır. İbn Battuta, Seyahatnil:me'nin 2. cildinde Hindistan'la
alakalı bölümde Hezar Emruha'dan bahsederken bu şehre değinecektir.
10 Serv / Sarvj Saru: Metinde kastedilen ırmak Ganj'ın üst taraflarında Sarcu diye bilinen akarsudur. Bkz.: Tazı, Age., C. 2, s. 10.
11 Şekiil: Kelime Sanskrit kökenli "Varşa-kal"dan (= yağmur mevsimi yani varşa-ritu)
gelmektedir; "Varşik" aslında "yağmur mevsimiyle ilgili" demekse de zamanla mevsimlik, sezonluk gibi manalara gelmiştir. "Varş" ise yağmur demektir. Blrunı aslına
daha yakın bir tarzda Berşekal şeklinde almıştır bu kelimeyi ve hangi bölgelere, kaç
ay yağmur yağdığını da izah etmiştir. Bkz.: Blnlnı, Tahkfku ma li'l-Hind, Haydarabad,
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1958, s. 170; John T. Platts, A Dictionary of Urdu, Classical Hindi and English, Londra
1911, s. 1174, 1188.
12 Karılcil dağları: Himalaya dağları olmalı. Bana, kuzeyden esen soğuk "Karayel"i hatırlatır bu kelime ... Gibbbu ismi, Arapların ve İranlıların Himalaya için kullandıkla
rını belirtmekteEir. En~ak ben, Mes'fidı, İbn Hurdadbih, Ibnü'l-Fakıh, Ebu'l-Fida
ve Mukaddesı gibi klasik kaynaklarda Tibet kelimesine bol bol rastladıysam da Karacll lafzına rastlamadım. Bkz.: Gibb, Age., C. 2, s. 272.
13 Haydariye: Kutbeddın Haydar tarafından kurulan tarikat. Genel adet ve tavırları itibariyle Kalenderılere benzerler. Üstat Ali Şir Nevaı güzelim üslfibuyla Kutbeddın'i
anlatırken mealen §öyle der: Küçük ya§ta cezbeye gelmi§tir. Bu istidadı sebebiyle
Hace Ahmed Yesevı, Horasan taraflarına gönderir onu. Daha sonra Zave vilayetine
yerle§mi§; 618/1221 civarında vefat edince de onun türbesi oraya kondurulmu§tur;
"Haydarı kavmı özlerin anga nispet birürler." (Haydar! topluluğu kendilerini ona
nisbet ederler.) Sonraki yüzyıllarda Haydariyye'nin çehresi epey deği§mi§tir. İbn
Battfita ileride yine bu konudan bahsedecektir. Bkz.: Ali Şir Nevaı, Nesôyimu'I-Mehabbe, (metin), Hazırlayan: Kemal Erasıan, Ankara, 1996, s. 383-384; Emkt, Mcnôkı
bu'ı-Jrifin, 1,215; DıA Islôm Ans., C. 17, s. 35-36.
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BASRA VE ZKYARETGAHLARKı
Basra'da Malik b. Dinar Ribatı'rr~a konakladık. z Şehirden
iki mil uzaklıkta, kale gibi bir bina dikkatimi çekmişti. Sorduğumda Hz. Ali'nin mescidi olduğunu Böylediler. Eskiden Basra
çok daha geniş bir alanı kaplıyormuş. Mescit şehrin tam ortasın
daymış o zamanlar. Oysa bugün mesClt ile şehrin arası iki mil tutuyor. Hatta mescit ile Basra'yı kuşatan ilk sur arasında bile iki
mil uzaklık bulunuyor. Böylece mescit, şehir ile surun ortasında
bulunuyor.
Basra, Irak'ın önemli şehirlerindendir. Ünü her tarafa yayıl
mıştır. Güzellik ve bereketten- nasibini almış bağ ve bahçelerinin verdiği ürünlere diyecek yok! Burada yetişen meyveler pek
lezzetli. Biri tatlı, diğeri tuzlu iki nehrin birleştiği yerde kurulmuş bu şehir. Dünyanın hiçbir yerinde Basra'daki kadar hurma
ağacı yoktur. Çarşıda "Irak ratlı" diye bilinen bir ölçüyle 14 ratl
hurma bir dirheme satılıyor. Onların bir dirhemi, "nukra"nın üçte biridir. Şehrin kadısı Hüccetüddin bana bir küfe hurma göndermişti. Bir adam bu kadar hurmayı zor kaldırabilir ama ben
bunları satmak istediğimde sadece 9 dirhem etti! Bu paranın üçte birini de evden çarşıya götürme ücreti olarak hamal aldı! Basra'da "seyelan" denilen bir tür şerbet yaparlar hurmadan; gül suyu gibi güzel kokar.
Şehirde üç büyük semt var. Birincisi Hüzeyl Mahallesi diye
bilinir. Reisi, Şeyh Aliieddin İbnü'l-Esir'dir. Bu adam erdemli
ve cömert biridir. Beni ağırladı; yol harçlığı ve elbise verdiğini
de söylemeden geçemeyeceğim. İkinci semt, Beni Haram Mahallesi diye biliniyor. Reisi Şerif Mecdüddin Musa Haseni'dir.
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Bu adam da bana hurma ve seyelan göndermiş, yemek ikram etmiştir. Üçüncü semt ise Acem Mahallesi diye bilinen yerdir. Buranın başı Cemalypdın İbnü'l-L-Okı'dir.

Basra halkı, güzel huyludur. Yabancıya yakınlık gösterirler,
haklarını çiğ~mezler. Buraya gelen hiçbir yabancı, gurbet ve
yalnızlık çekmez, yad elde kaldım diye korkmaz. Basralılar Cuma namazını demin bahsettiğim Hz. Ali Mescidi'nde ıfa ederler. Başka zamanlarda mescidin kapısı kapatılır. Orası yalnız Cuma günleri ibadete mahsus bir yerdir. Hz. Ali Mescidi, en güzel
mescitlerdendir. O muazzam geniş avlusu, Vadi's-Siba'dan getirilmiş kızıl çakıltaşlarıyla döşenmiştir. Hz. Osman'ın, şehit edildiği sırada okuduğu mushaf bu mescitte bulunuyor. Tam da
"Allah, onlara karşı sana yeter. O duyandır, bilendir!" ayet-i kerimesinin bulunduğu sayfada kan lekesi görüıüyor. 3

[Dilbilgisi Alimleri ile Tanınmış] Bir Şehrin
İbret Alınacak

Hali

Bir defasında Cuma namazını bu camide kıldım. Hatip ayağa kalkıp hutbe okumaya başladı ve birçok hata yaptı. Bu işe
hayret ederek durumu Kadı Hüccetüddın'e anlattım. Kadı
efendi:
"Bu şehirde dilbilgisine vakıf, kelimenin nasıl okunduğun
dan haberdar kimse kalmadı!" cevabını verdi. Oysa Basralılar
eskiden beri "nahiv" [=gramer] ilminde önder olmuştur. Hatta
"İmamü'n-Nahv" [=dilbilgisi alimlerinin önderi Sıbeveyh] dahi
Basralı olduğu halde nasıloluyor da Cuma hutbesini yanlışsız
okuyacak bir hatip bulunamıyor! Akıl sahipleri için pek ibretamiz bir olay! Dilbilgisinin temeli burada atılmış, çeşitli ekolleri
burada kurulmuş oysa! Yazık!4

[Titreyen Minareler]
Hz. Ali Mescidi'nin yedi minaresi vardır. Biri, ahalinin inangöre Ali'nin ismi anıldıkta zangır zangır titrer! Yanımda
Basralılar varken mescidin üst tarafından o minareye çıktım. Köşelerinden birine duvar düzleyicinin kullandığı cinsten, malaya
benzer bir tahta çakılıydı. Yanımda bulunan adam elini bu tahtan ın üzerine- kOYup:
cına

"MüminIerin emiri Ali'nin başı için titre!" diye seslenince
ki önce tahta sonra da minare hakikaten sallandı! Ben de
tahtayı elimle kavrayarak:
"Allah' elçisinin halifesi Ebilbekir'in başı için titre!" deyince minare yine titredi. Orada bulunanlar buna hayret ettiler. Basra halkı Sünnı olduğu için benim gibi davranan birinin
korkmasına gerek yok; fakat aynı işi ahalisi Rafizı olan Meş
hed-i Ali, Meşhed-i Hüseyin, Hılle, Bahreyn, Kum, Kaşan, Sava, Tils yahut A.va'da biri yapacak olsa canının çıkması işten
tabiı

değills

İbn Cüzeyy der ki:
Allah Teala Endülüs'ü korusun; oranın bölgelerinden Mansilra vadisinde kurulu Berşane 6 şehrinde gördüğüm bir minare
halifeler veya benzeri büyük insanlardan birinin adı anılmasa da
titrerdi! Bu minare o şehrin en büyük camiinin minaresiydi ve
yapı olarak da o kadar eski değildi. Hatta manzarasınınşahane
liği, yüksekliği ve düzgünlüğü ile göreceğiniz minarelerin en
güzeli olurdu diyebilirim! Herhangi bir yana meyli yoktu. Şakül
doğrultusu diyebileceğimiz dikliğe sahipti. Bir kez yöre ahalisinden birkaçını alıp bu minareye çıktım. Yanımdakilerden bir
kısmı şerefenin çeşitli köşelerinden tutup kendilerine doğru
kuvvetle sallayınca minare hakikaten titredi! Ben işaret verinceye kadar o köşeyi sarsmaya devam ettiler. Bırakın öeyince bırak
tılar da eski sakin haline döndü!

Basra'da Bulunan Kutlu Mekanlar, Ziyaret Yerleri
Cennetle müjdelenen on kişiden biri olan Talha b. Ubeydullah'ın türbesini bu ziyaretgahlar arasında sayabiliriz. Şehrin
içinde bulunan kabrin üzerinde bir kubbe var. Yanı başında bir
mescit ve misafirleri doyurmaya mahsus bir zaviye mevcuttur.
Basralılar bu kabre çok saygı gösterirler. Diğer bir ziyaretgah,
Peygamberimizin arkadaşı ve halasının oğlu Zübeyr b. Avvam'ın mezarıdır.7 Şehir dışında olup üzerinde kubbesi yoktur; yanı başında bir mescidi ve yolcuların doyurulduğu bir zaviyesi mevcuttur. Bir diğer ziyaretgah da Peygamberimizin sütannesi Halime'ye 8 ait kabirdir. Yanında, onun oğlu ve Peygamberimizin sütkardeşi olan çocuk yatıyor. Peygamber dost-
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larından

Hz. Ebubekir'in mezarı da bu şehirde; üzeri kubbeyle örtülü.
Basra'dan altı<mil ötede Vlidi's-Sib:l' [=yırtıcı hayvanlar vadisi] civarında Peygamberimizin hizmetkarı Enes b. Malik'in
kab ri mevcut) Orası, yırtıcı hayvanlarla dolu ve insandan yana
ıssız olduğu için kalabalık bir ziyaretçi kitlesi olmadıkça varıla
cak yer değildir. Tabiin [=Sahabe'den sonraki ilk] kuşağın efendisi Hasan b. Ebi'l-Hasan Basri,ıo Muhammed b. Sirın,ll Muhammed b. Vasi; Utbe Gulam,12 Malik b. Dinar,13 Habib Acemi
ve Sehl b. Abdullah Tüsterl'nin 14 kabirleri de Basra civarında.
Mezarların hepsinin üstünde kimin yattığı ve vefat tarihleri
mevcut. Bu saydığım kabirlerin tümü, ·bugün şehre üç mil uzaklıkta bulunan eski surun sın~rları içindedir. Bunlardan başka
Basra'da sahabe ve tabiinden, Cemel Vak'ası şehitlerinden pek
çok muhteremin kabirleri bulunuyor.
Basra'ya vardığımda valilik görevinde bulunan adam Rükneddin Acemi Tevrlzi idi. Beni konuk etti, sevindirdi.
Basra şehri Furat [=Fırat] ile Dicle'nin kıyısında kurulmuş
tur. Orada, Fas şehirlerinden Vadi Sala'da 1S olduğu gibi gel-git
hareketlerine rastlanır. Bahr-i Faris [=Fars denizi] denilen deryadan çıkıntl yapan tuzlu körfez şehre on mil uzaktadır. 16 Met
esnasında tuzlu su tatlı suya, cezir esnasında ise tatlı su, tuzlu
suya galebe çalar. Basralılar bu vakitte evlerine su alırlar. "Basralıların suyu, tuz çoru!" denilir bu yüzden!
İbn Cüzeyy der ki:
Aynı sebepten ötürü Basra'nın havası da güzel değildir.
Ahalisi daima hastalık renginde;sapsarıdır. Atasözlerine kadar
girmiş bu ... Bir şair, Vezir Sahib b. Abbad'ın l7 önüne turunçgillerden bir meyve konulduğu vakit duramayıp şöyledemiş:

bir gö'z atın sofradaki limona!
ders alınacak bir hal ilham ediyor.
Aşk derdiyle yanana ne giydirmişse Hüdti
Basra halkına da aynı renkten giydiriyor!"
"Allah

aşkına

Bakıp bakıp

268
Notlar
1 Basra: 17/639 yılında Hz. Ömer tarafından inşa edilen eski Basra, 6./12. yüzyılda terkediImiş; önceki şehrin batısından 5 km ötesine yeni şehir kurulmuştur. Eski Basra'nın bulunduğu yerde bugün Zübeyr şehri vardır. Gibb'in de belirttiği gibi L. Massignon, Basra'nın yeri mevzuunda özel bir çalışma yapmıştır. Ebu'l-Fida bu şehre
Mirbedü'l-Basra diye bilinen bir mahalle bulunduğunu; burada muhtelif bölgelerden gelen Arapların alışveriş için büyük bir pazar kurduklarını ve şiir okuma günleri
düzenlediklerini söylemektedir. Bkz.: Ebu'l-Fida, Takvımü'I-Bulddn, s. 309; L. Massignon, Explication du Plan de Basra, Wiesbaden 1954, s. 154-174.
2 Miilik b. Dfnar: Tarihçilerin ve menakıp yazarlarının anlattığına göre büyük alim ve
sufi Hasan-ı Basri'nin sohbet halkasından olan Malik, kendi eIceğiziyle istinsah ettiği mushaflar vesilesiyle kazanç elde etmiş; kimseden bir şey istememiş ve böyle geçinmiştir. Ancak onun pasif ve sessiz bir züht anlayışında olmadığı kesindir; vergi
toplayanların yaptıkları haksızlıklara karşı sert uyarılarda bulunmuş, doğru bildiğini
haykırmaktan çekinmemiştir. ÖıÜm tarihi hakkında h. 131 ve h. 127 gibi farklı yıllar
verilmiştir. Bkz.: Ebfi Nuaym,.Hilyetü'I-Evliyd, C. 2, s. 126; İbnü'l-Cevzı, Sıfatu's
Safoe. C. 3, s. 194; Sahabeden Günümüze, (ilgili kısmı çeviren ve notlandıran: A. Sait
Aykut), C. 5, s. 169-183.
3 Hz. Osman'ın Mushafı ve ilgili ayet: Hz. Osman'ın 35/656 yılında Kur'an okurken
şehit edildiği bilinmektedir. Ona nispet edilen birkaç Mushaf nüshası vardır. Bunlardan biri de Topkapı Sarayı'nda bulunuyor. Ilgili ayet 2. Sfirenin (Bakara) 137. ayetidir.
4 Basra Nahiv (=Gramer, dilbilgisi) Ekolii: Basra nahiv mektebinin üstadı Fars
asıllı Slbeveyh'dir. Hicrı 2. yüzyıldan beri onun kitabı Arap dilbilgisinin en mühim
kitaplarından biri sayılagelmiştir. Basra dilbilgisi ekolünün karşısında Kfife ekolü yer
alır. Bu iki ekol arasındaki bazı nazarl problemler sonraki asırlarda da dikkat çekici
polemiklere yolaçmıştır. Sıbeveyh öylesine ünlüdür ki Fıkıh ilminde "Kitab" den ince nasıl Kur'an anlaşılıyorsa Arap dilbilgisinde de "Kitab", "Kitapta böyle diyor" denilince Sıbeveyh'in Kitab'ı aiılaşılır.
5 Rafizf böıgeleri: Metinde geçen Meşhed-i Hüseyin, Hılle, Bahreyn, Kum, Kaşan,
Sava, Ava, Tfis gibi bölgeler Rafizı nüfusun yoğun bulunduğu mıntıkalardır. Seyyahımız bu noktalara uğramıştır; kitapta göreceğiniz gibi.
6 Berşane (Purşana): Vadi'l-Mansfira'da, Almariya şehrinin 58 km kuzeyindedir.
Bkz.: Tazı, Rıhle, C. 2, s. 13.
7 Talha b. Ubeydullah ve *Zübeyr b. A vvam: Her ikisi de sahabedendir. Cemel
vakasında Hz. Aişe tarafında savaşanlardan idiler. Talha'nın kabri söz konusu mescide yakındır. Zübeyr'in kabri ise kendi adını taşıyan Zübeyr şehrine yakın bir yerde,
Mirbed'dedir. Ancak Zübeyr şehri 1991 Körfez Savaşı'nda yerle bir edilmiştir. Bkz.:
Sahabeden Günümüze, C. 1, s. 210; Tazı, Age., C. 2, s. 14.
8 Halıme Sa'diye: Ümmü Kebşe künyesiyle de tanınan bu kadın Peygamberimizin
sütannesidir. Ne zaman öldüğü kesin bilinmemektedir. Bu kadının kabri hakkında
metinde geçen malumata başka bir yerde rastlamıyoruz. Bkz.: İbn İshak, Sıre, s. 2528; DıA Isldm Ans., C. 15, s. 338.
9 Enes b. Malik: Ensar içinden Hazrec kabilesinden olan bu sahabı küçük yaşta İsla
ma girmiş, Peygamberimize uzun yıllar hizmet etmiştir. Hafızasının kuvvetli olduğu
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belirtilir kitaplarda. Hadis ve fıkıh ilminde öncülerden olan Enes b. Malik, çok iyi
bir okçudur ve bir asırdan daha fazla yaşamış, Emevilerden çok çekmiştir. Basra'da
93/712 yılınôi vefat eden Enes'in kabri hala oradadır. Bkz.: Zehebi, Siyer-i A'/Ilmi'nNübelll, C. 3, s. 395-4B6:
10 Hasan-! Basrı: 110/728 yılında vefat eden Ebu Said Hasan Basri, tabiin nesIinin
büyüklerindendir. İTriıi, cesareti, dünya malına değer vermezliği ile tanınmıştır.
Emevi valisi Hacek'! kıyasıya eleştirmekten korkmamıştır. Tanıdıkları onun çok etkileyici bir konuşma üslubu olduğunu söylerler. Ömer b. Abdülaziz başa geçince Hasan-ı Basri'den öğüt istemiş; Hasan-ı Basri de ona uyarılarla dolu bir mektup göndermiştir. Bkz.: İbn Hallikan, Vefeylit, C. 2, s. 69; Ebu Nuaym, Hi/ye, C. 3. s, 58; Sahilbeden Günümüze, (ilgili kısmı çeviren ve notlandıran: A. Sait Aykut), C. 5, s. 62-80.
11 İbn Sırfn: Rüya tabirinde uzman olan Muhammed İbn Sirin aynı zamanda çok bilgili, şakacı, nüktedan bir zattır ve idarecilere karşı gerçeği söylemekten korkmaz.
Ebu Nuaym onu anlattığı bölümün ilk cümlesinde "Geceleri hüzünlenip ağlar, gündüzleri insanlara tebessüm dağıtırdı." diyor. Klasik kitaplarda ona nispet edilen enteresan hikayeler vardır. Düğün, bayram gibi özel günlerde ziyafete çağrıldığında yola çıkmadan bir şeyler atıştım, niçin böyle yaptığı sorulunca "Açlık ateşimi başkası
nın yemeğinde dindirmeyi hoşgörmem." dermiş. Ebri Arube de onun şu nüktesini
nakleder: "Meyveler arasında nar, melekler arasında Cebrail gibidir!" İslam dünyasının her yerinde İbn Sirin'in rüya tabiri kitabı okunur. Bu eser Kahire, İstanbul, gibi başşehirlerde onlarca defa farklı isimler altında basılmıştır. İbn Sirin 110/729 yılın
da Basra'da vefat etmiştir. Bkz.: EbG Nuaym, Hilye, C. 2, s. 263; İbn Hallikan, Ve/eyll/, C. 4, s. 182; Sahabeden Günümüze, (ilgili kısmı çeviren ve notlandıran: A. Sait Aykut) C. 5, s. 95-104.
12 Utbe b. Ebban Gulam: Hasan Basri'nin talebelerinden olan Utbe ibadete düşkün
lüğü, dünyaya değer vermezliği, cesareti ve zekasıyla tanınmıştır. 123/741 yılında Bizansla yapılan harplerinbirinde Masisa yakınlarında pusuya düşürülerek şehit edildi. Bkz.: Ebu Nuaym, Hi/ye, C. 6, s. 226-238.
13 Malik b. Dilliir: Bkz.: bu bölüm, 2. not.
14 Sehl h. Abdullah Tüsterı: Kelam ve tasavvufta asrının zirvelerindendi. Yazdığı risale ve kitapların çokluğu, edebi üslubu, tasavvuf anlayışı ve tevazuu ile öne çıkmış
tır. Eserleri arasında; et-Tejsfr, Ki/Ilbü'/-Mullraw, Risll/e fi'/-Hikem ve'/-Tasavvuf başta
gelenlerdendir. 273/886 yılında vefat etti. Bkz.: İbn Haııikan, Ve/eyll/, C. 1, s. 429-430;
Ebu Abdurrahman Sülemi, Tabakll/, Kahire, 1953, s. 206-211; Ebu Nuaym, Hilye, C.
10; s. 189-212; Sahabeden Günümüze, C. 6. s. 5'3-72.
15 Vadı Sela (=Sela Körfezi): Vadi Esmer olarak da bilinen bu girinti bugün BGregrag diye isimlendirilmektedir. Bkz.: Tazi, Age., C. 2, s. 15. '
16 Bahr-i Faris ve Körfez: Herhalde İbn BattGta, Dicle ile Fırat'ın birleştiği Şattu'l
Arab bölgesini Fars denizinden çıkan bir haliç sanmış olmalı. Bahr-i Faİ"is; Fars denizi demektir ki bugün Fars Körfezi diye biliniyor. Bkz.: Gibb, Age., C. 2, s. 280.
17 Sahib b. Abbad: Abbasi mirasçısı Büveyhoğullarından Müeyyedüddevle'nin veziri
idi. Zekası, kültürü ve siyasi dehasıyla öne çıkmış tarih ve edebiyat kitaplarında
adından bolca sözettirmiştir. Sahib 385/995 yılında Rey'de vefat etmiştir. Bkz.: Zehebi, Siyer-i A'flimi'n-Nubelll, C. 16, s. 511.

YİRMİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ACEM IRAKI
DENEN BELDELERE YOLCULUK
BASRAıDAN ÇıKıŞı

Basra sahilinden Ubulle'ye gitmek üzere "sunbtık" [yahut
sanbük] diye adlandırılan cinsten küçük bir tekneye bindim ..
Ubulle Basra'dan on mil uzaktadır. ı Sağımızda ve solumuzda,
yol boyunca ardı arkası kesilmeyen bahçeler, koyu gölgelikler
oluşturan hurmalıklar vardı. Ağaçların altında ekmek, balık,
süt ve meyve satan bezirganlar sıra sıra' dizilmişti. Basra ile
Ubulle arasında ermiş Sehl b. Abdullah Tüsterı Hazretleri'nin
ibadet ettiği mekan vardır. Ahali gemilerle seyahat ettiklerinde bakarsın ki bu mekanın hizasında durmuş su içiyorlar; o velinin manevı havasından yararlanmak ve bereketlenmek için
dua ediyorlar.
Bu belde de kayıkçılar daima ayakta kürek çekmektedir.
Ubulle kasabası eskiden büyük bir şehirmiş. Hint ve Fars tü ccarlarının kavşak noktasıymış; sonraları harap olmuş. Şimdi eski
büyüklüğünü hatırlatan birkaç saray harabesi ile sıradan bir köydür burası.
Yolumuza devam ettik; güneş'battıktan sonra Fars denizinin girintisi olan körfezde Ubulleli Mugamis adlı bir adamın
teknesine bindik. Sabahleyin, çorak bir arazi üzerine kurulmuş
olup birçok mescidi, mutasavvıflara özgü ibadet mekanı ve rihatları bulunan Abbadan isimli büyük kasabaya ulaştık. Z Bu kasaba ile kıyı arasında üç mil vardır.
İbn Cüzeyy der ki:
Abbadan eskiden gerçek bir şehirdi. Fakat arazi verimsiz olduğundan ekim,dikim işlerine imkan vermemiştir. Hububat da-
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hi dışarıdan getirilmiştir. Su bakımından da fakir bir araziye sahiptir. Şairlerden biri şöyle diyor:
"Artık haberversin biri Endülüs'e
Ben diinyatıın iibür ucu Abbôddn'dayım!
Gördüğüm en ıssız yer desem de
Neyle şöhret bulduğunu aradım durdum,
Ekmekle hediyeleşir ahali çevremde,
Suyu akçeye bindirmişler yudum yudum!"

İbn Battuta devam ediyor:
Bu civarda, deniz kıyısında Hıdır-İlyas'a [=Hızır-İlyas, Hı
dırellez] ait olduğu kabul edilen bir inziva kulübesi var; Allah'ın
selamı onların üzerine olsun. Tam karşısındaki zaviyede dört kişi oturur, çoluk çocuklarıyla. Bunlar, kulübenin ve zaviyenin iş
lerini gören, ziyaretçinin gönlünden kopanlarla geçinen derviş
lerdir. Her geçen yardım eder bunlara.
Zaviyeye vardığımda oradakiler; Abbadan'da erdemli, saygın bir insanın yaşadığını, onun hiç arkadaşının bulunmadığını,
ayda bir bu kıyıya gelip bir dahaki sefere yetecek kadar balık avladıktan sonra dönüp gittiğini ve senelerden beri adetinin böyle
devam ettiğini söylediler. Abbadan'a geldiğimizde onu aramaktan gayri arzum yok idi. Arkadaşlarım, mescitlerde ve namazgahlarda ibadet etmekle meşgulolurken ben onu bulmaya çalış
tım. Sonunda harap bir mabette namaz kılarken buldum onu.
Yanma oturdum. Namazını kısa keserek selam verdi. Elimden
tutarak:
"Allah Tdla seni dünya ve ahirette arzuladığın her şeye
eriştirsin!" dedi.
Yüce Allah'a binlerce övgü olsun ki dünyada dileğim yeryüzünü dolaşmaktı, bunu bana nasip etti. Bildiğim kadarıyla hiç
kimsenin erişemediğine eriştim bu alanda. Öbür dünyada Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, bağışlamasına ve cennet ödülüne mazhar olmak hususunda ümidim güçlüdür. Dostlarımla karşılaştı
ğım zaman, bu ermişin nerede yaşadığından bahsettim. Onlar aramaya gittiler ama bulamadılar, hiçbir haber alamayıp hayrette
kaldılar. Akşamleyin zaviyeye döndük. Orada geceledik. Yatsı
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namazından sonra dört dervişten biri odamıza geldi. Bu adam her
gece Abbadan'a gider, mescitlerin kandillerini yakar, sonra zaviyesine dönermiş. Bu sefer Abbadan'a vardığımda demin bahsettiğimiz ermiş kendisine rastlayıp taze bir balık vererek:
"Bunu, bugün gelen yokuya sun!" diye tembih etmiş. Derviş yanımıza geldiğinde şöyle sordu:
"İçinizde bugün o ermişi kim gördü?"
"Ben!" diye cevap verdim. Adam:
"Üstat 'bu balık sana ziyafet olacak' diyor!" dedi. Hak Teala'ya şükrettim. Derviş balığı pişirdi. Hepimiz yedik. Ben hayatım boyunca bu kadar lezzetli balık yememiştim. Ömrümün
geri kalan kısmını bu şeyhin hizmetinde sürdürmek arzusu gönlümden geçti ama şu coşkun isyankar nefis yok mu, ısrar etti,
beni caydırdı!. ..
Daha sonra, Macul şehrine varmak amacıyla sabahleyin gemiye bindik. Benim adetim, daha önce gittiğim yoldan gitmemektir, mümkün oldukça. Niyetim Irak'ın Bağdat şehrine gitmekti ... Basralı biri, Lur'a [=Luristan] ve Acem Irakı ile Arap
Irakı'na gitmeyi salık verdi bana. Bu tavsiye üzerine hareket ettim. Dört gün sonra Macul şehrine ulaştık. 3 Burası Fars denizinden çıktığını daha önce söylediğim körfez kıyısında küçük bir
kasaba ... Çorak bir arazi üzerine kurulmuş, ne ağaçtan ne de
başka bir bitkiden eser var. Ama büyük bir çarşısı olduğunu söylemeliyim. Orada bir gün kaldıktan sonra Ramiz'den Miicul'e
tahıl nakleden hayvanlardan birini binek olarak kiraladım. Üç
gün boyunca hiç durmadık, kıl çadırlarda yatıp kalkan ve aslen
Arap oldukları bildirilen Kürtlerin4 oturduğu çölde yol aldık ve
Ramiz'e [=Ramehürmüz] vardık. S Çok güzel bir şehir. Suyu ve
meyvesi boL. Orada Kadı Husameddın Mahmud'un evine misafir olduk. Onun yanında Hint halkından bilgili, dinine bağlı, Allah sevgisine sahip bir adamla görüştüm. Adı İsmail idi fakat Bahaeddın diye anılırdı. Bu adam, Şeyh Bahaeddın Ebu Zekeriyya Multanl'nin soyundandı. Tevrlz [=Tebriz] ve diğer şehirler
deki üstatlardan ders almıştı.
Ramiz'de bir gece kaldıktan sonra yola çıkarak üç gün boyunca bir vadide yürüdük. Bu vadi de Kürtlerin oturduğu köyler
bulunuyor. Her konakta bir zaviye vardır. Gelenlere ekmek, et
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ve helva ikram ediliyor. Helva, buralarda üzüm şırası, un ve yağ
karıştırılarak yapılır. Her zaviyenin şeyhi, imarnı, müezzini; dervişler için hizmetçileri, ayrıca yemek pişirme görevini üstlenmiş
özel hademeleri vardır.
~
Daha sonra Tllster şehrine vardık. 6 Bu şehir Atabek diyarındaki düzlüğün sonudur. Bundan sonra dağlar başlıyor. Büyük
mü büyük, göz alıcı bir şehir. Bağlarına, bahçelerine diyecek
yok. Sokakları, çarşıları, geniş ve şen. Eski bir şehirdir burası.
Hazreti Halid b. Velid tarafından fetholunmuştur. Büyük ermiş
Sehl b. Abdullah bu şehirdendir. Nehr-i Ezrak [=Karun Suyu]
diye bilinen ırmak şehri kuşatıyor. 7 Çok berrak ve en sıcak mevsimde bile soğuk bir su. Belahşan nehri [=Gökçe Su]8 hariç böylesine mavi bir nehir görmedim. Bu şehre misafirlere ayrılmış
bir kapı var. Oraya Dervaze-i Disbill adı veriliyor. Bu yörede
"dervaze" kapı demek. Tüster'in ırmağa açılan başka kapıları da
vardır. Suyun iki tarafında bostanlar ve su depoları bulunuyor.
Çok derin bir nehir. Misafirlere ait kapının bulunduğu tarafta
Bağdat ve Hılle'deki köprülere benzeyen bir köprü yapılmış, bu
köprü teknelerin üzerine oturtulmuştur.
İbn Cüzeyy der ki:
Bu nehir hakkında şairlerden biri şöyle diyor:

"Tüster'in şadırvanına bak, hayrete düş!
sulamak için!
Servet yığan bir padişahtır sanki o,
Dağıtacak malını yarın asker ve halk için. "
Nasıl topluyor suyu, şehirleri

İbn Battilta devam ediyor:
Tüster'in meyvesi bol, refah düzeyi yüksektir. Kolay yaşa
nılır orada. Güzellikte çarşılarının eşi yoktur. Şehir dışında, o
bölge ahalisinin ziyaret ettiği bir türbe vardır. Burada adak adarlar.Türbenin zaviyesinde yaşayan dervişler, mezarın Hz. Hüseyin'in oğlu Zeynelabidin Ali'ye ait olduğuna inanırlar. 9
Tüster'de Şeyh Şerefüddin Musa b. Şeyh Sadreddin Süleyman'ın me9resesinde konakladık. Bu adam ermiş Sehl b. Abdullah'ın neslinden geliyor. Bilgili, ahHiklı, erdemli bir insan. İlim
ile dini, olgunlukile diğerkamlığı benliğinde toplamıştır. Ona ait
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bir medrese ve zaviye var. Sümbül, KafGr, Cevher ve Server
adında dört yiğit hizmetkarı bulunuyor. Sümbül, zaviyeye bağlı
vakıfları idare eder. Kafı1r, misafirler için hazırlanacak sofraya bakar. Server ise aşçıları yönetir, sakalarla muhatap olur, temizlikçileri teftiş eder. Şerefüddl'n'in yanında onaltı gün kaldım. Öylesine düzenli, öylesine temiz ki ... Gayet bol veriyorlar yemeği;
hiçbir yerpe görmedim bu kadarını. Bir misafire sunulan aş neredeyse dört kişiyi doyuruyor: Yağda biberle pişirilmiş pirinç, ateş
te kızartılmış tavuk, ekmek, et yemekleri ve tatlılar... Hem huy,
hem de yüz güzelliğine sahip olan Şerefüddl'n şehrin büyük camisinde her Cuma günü namazdan sonra halka va az verir. Onun
vaazındayken Hicaz, Şam ve Mısır'da dinlediğim vaizler gözü mde küçüıüverdi. Böylesini başka yerde görmedim. Bir defasında
nehir kenarında bulunan bahçesindeydi; yanına gelmiştim. Şeh
rin fıkıh bilginleri, ileri gelenleri ve pek çok derviş de oradaydı.
Hepsinin karnını doyurdu. Namaz vakti girince öğleyi kıldırdı.
Sonra hafızlar güzel sesle makamlı bir şekilde Kur'an okudular,
kalpleri incelttiler, gözleri yaşarttılar. Kendisi de ciddI' bir hutbe
verdi; tefsir, hadl's gibi ilmin çeşitli dallarından meyveler sundu.
Sıra sorulara cevap verme faslına gelmişti. Yabancılar merak ettikleri soruları kağıda yazar ve vaizeuzatırlar orada. ıo Bu adetten
ötürü her taraftan kağıt parçaları yağdı şeyhin önüne ... O da uzatılan kağıtları toplayıp elinde desteledi ve birer birer cevaplamaya başladı. Böylece ikindi vakti girdi. Şeyh namaz kıldırdı halka ... Namaz bittikten sonra cemaat dağıldı.
Bu adamın meclisi, gerçekten ilim, öğüt ve bereket divanı
dır. Tövbe için o sohbete gelenler yemin ettiler, alınlarından bir
tutam saç kesildi. II Bunlar yirmibeş kişiydi. Onbeşi Basra'dan bu
iş için gelmiş ilim aşığı talebe, diğerleri de Tüster ahalisindendi.

Cömert Şeyhin Hikayesi
Tüster şehrinde ikametim esnasında sıtmaya tutuldum. Suyu ve meyvesi bololan Dımaşk ve benzeri şehirlerde olduğu gibi bu yörelere de hararetli mevsimde kim konuk olmuşsa mutlaka sıtmaya yakalanır. Benim gibi birkaç arkadaşım da bu hastalığa yakalanmıştl. Yahya Horasanı' adlı şeyh, Allah'ın rahmetine kavuştu. Üstat Şerefüddl'n Musa, cenaze için gerekli hazırlı-
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ğı yaptıktan

sonra namazını kıldı. Arkadaşlarım arasında Bahaeddin Hoteni de ben şehirden çıktıktan sonra vefat etti. Hastayken üstadın medresesinde benim için hazırlanan yemeği canım hiç istememışri. Talebelerden fıkıhçı Şemseddin Sindl'nin
tarif ettiği yemeğtarzu ediyordum. Kendisine para verdim. Yemeği çarşıda pişirterek yanıma getirdi. Yedim. Üstat Şerefüddin
bu hadiseyi duyunca gücendi:
"Nasıl çarşıda yemek pişirtiyorsun? Arzu ettiğin şeyi hizmetçilerime emretmen gerekmez miydi?" dedi bana. Biraz sonra hizmetçilerin topunu çağırıp emir verdi:
"Bu adam sizden ne çeşit yemek ve tatlı yapmanızı isterse
derhal yapın, ne dilerse pişirin!" Yüce Allah ona, yaptığı iyilikIerin karşılığını en güzel şekilde versin.
Tüster'den çıktım. Üç gün boyunca yüksek dağlarda seyahat ettik. Her konakta daha önce bahsettiğimiz gibi bir zaviye
vardı.

Malü'l-Emir diye de adlandırılan İyzec'e vardık. lZ Burası
Sultan Atabek'in payitahtıdır. Buranın en yaşlı üstadı, alim ve
erdemli insan Nureddin Kirmani ile görüştüm. Şehirdeki bütün
zaviyelere o bakıyor. Buralarda zaviyeye medrese deniliyor. Sultan ve devlet büyükleri üstadın ziyaretine gelir, sabah akşam duasını alırlar. Bu adam yardım etti bize; ikramda bulunup Dineverı Zaviyesi'nde konaklattı. Bir süre burada kaldım. Yolculuğum tam sıcak mevsime rastgeldiğinden; gece namazıarını kıl
dıktan sonra zaviyenin damında uyur, güneşin doğuşunun ardın
dan tekrar içeri girerdim. Bana arkadaşlık eden oniki derviş vardı. Aralarında bir imam, Kur'an'ı güzel okuyan iki hafız, bir de
haderne bülunuyordu. Gayet güzel bir şekilde ağırlanıyorduk.
İyzec ve Tüster Diyarının Hükümdarı
Buraya geldiğimde İyzec'in hükümdarı, Sultan Atabek Afrasiyab b. Sultan Atabek Ahmed'di. Burada hükümdarların hepsine Atabek, bu topraklara da Bilad-ı Lur deniliyor. 13 Şimdiki
hükümdar, kardeşi Atabek Yusuftan sonra, Yusuf da babası Atabek Ahmxd'den sonra tahta geçmiştir. Atabek Ahmed iyi bir hükümdarmış. Yönettiği ülkede tam 460 zaviye yaptırmış. Bunun
kırkdördühünpayitaht olan İyzec'de kurulduğunu güvenilir
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kimselerden duydum. Atabek Ahmed ülke vergisinin üçte birini zaviye, vakıfve medreselerin giderine, üçte birini askerin maaşına, geri kalan üçte birinİ de kendisinin, aİlesİnİn ve hizmetçilerİnin masrafına ayırmıştı. Kendi payından her sene Irak hükümdarına hediyeler gönderir, çoğu zaman o giderdi elçi olarak... Halkın hayrına yaptırdığı eserleri gördüm, büyük kısmı
sarp dağla,rdadır. Kayaları un-ufak etmiş, sert taşları oyarak yollar açmıştır. Hayvanların ağır yükleriyle ilerleyebilecekleri kadar düzgün, sağlam ve geniştir bu yollar. .. Orada dağların aralarından sık sık nehirler geçer. Hakim bitki örtüsü meşe ağacıdır.
Meşe unundan ekmek bile yaparlar! Bu dağlar art arda yaslanmış, sıra sıra dizilmiştir. Zincirin bir ucundan öbür ucuna varmak onyedi gün sürer. Enine yürümek ise on gün. Konakların
her birinde medrese adı verilen bir zaviye bulunur. Yolcu geldiğinde istesin, istemesin yeterli miktarda aş ikram edilir, hayvanı için de yem sağlanır. Oranın adeti gereğince medresenin esas
hizmetkarı misafirleri tek tek sayar, her birine iki yuvarlak iri
ekmek, et ve tatlı sunar. Bu saydığım hizmetlerin masrafı tamamen sultanın vakıflarından karşılanır. Sultan Atabek Ahmed,
anlattığımız gibi iyiliksever bir insan; dünya ihtirası yok. İç çamaşırı bile kıldan örülmüş bir giysi imiş.

Atabek Ahmed'le İlgili Bir Hikaye
Sultan Atabek Ahmed bir defasında Irak hükümdarı Ebu
Said'in ziyaretine gitmiş. İç çamaşır olarak giydiği kıl elbiseyi
hükümdarın adamlarından biri zırh sanarak:
"Atabek zırh giymiş, huzurunuza çıkıyor!" deyivermesin
mi! Ebu Said adamlarına emreder;
"Laubali davranır gibi yaparak meseleyi anlayın!" diye.
Atabek Ahmed huzura vardığı zaman Irak beylerinin en büyüğü Emir Cuban'la [=çoban],14 Diyarbekir beyi Süveyt [=Sutay]ls ve bugün Irak hükümdarı olan Şeyh Hasan 16 kalkıyor, güya
şaka yapar gibi Ahmed'in elbisesinden tutarak çekiştiriyor ve kıl
elbise gözüküyor! Sultan Ebu Said bu manzarayı görünce hemen
ayağa kalkıp Atabek Ahmed'i kucaklıyor, yanına oturup Türkçe:
"Sen Ata!" diyor. Bu kelime Arapça "ente ebi" [=sen babamsın] anlamına gelir. Kucaklayıp yanına oturtuyor onu! Ve
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bundan sonra ne kendisinden ne de çocuklarından hediye istedair ''yarltğ'' [=yarlık] imzalıyor.
Atabek Ahmedo sene vefat etti, yerine oğlu Atabek Yusufl7
geçti. Bu da on_se!!e hükümdarlık yaptıktan sonra yerine kardeşi Atabek Afrasiyab iS geçmiştir. İyzec'e vardığımda Sultan Afrasiyab'ı görmek istedim, lakin sürekli içtiği ve sadece Cuma günü halka çıktığı için arzuma erişemedim. Bu adamın bir oğlu
vardı, başka çocuğu yoktu, veliaht oydu. O da o günlerde hastaydı. Bir gece onun hizmetkarlarından biri yanıma gelerek hal hatır sordu. Durumumu anlattım, kendimi tanıttım. Akşam namazından sonra tekrar geldi. Biri yemek, diğeri meyve dolu iki büyük kap uzattı. Bir miktar da para verdi kese içinde. Yanında
müzik aletleriyle beraber bekleşen semacılara:
"Sema ediniz, dervişler coşsun, şehzadeye dua etsinler!"
de'di. Ben:
"Arkadaşlarım semadan anlamaz, raksetmeyi bilmezler!"
dedim.
Böylece sultana ve oğluna dua ettik. Paraları dervişlere taksim ettim. Gece yarısı sultanın oğlu vefat edince ortalığı bir velveledir aldı, feryad u figan ayyuka çıktı. Sabahleyin zaviyenin
şeyhiyle ahaliden birkaçı gelip:
"Kadılar, fıkıh bilginleri, kumandanlar ve ayan takımı taziye için saraya gittiler. Senin de gitmen münasiptir!" dedi.
Biraz çekindim ama onlar bastırınca gitmek zorunda kaldım. Saraydaki kabul dairesi hizmetkarlar, çocuklar, köleler,
beyzadeler, vezirler ve ileri gelen askerlerle dolup taşıyordu. Elbiseleri, "te/ıs" [=büyük çuval]l9 ve hayvan kıllarından mamul
sert kumaşlardı. Başlarına toprak ve saman koymuşlardı. Bir kıs
mı da perçemini kesmişti. İki gruba ayrılmışlardı. Salonun bir
ucunda bir küme, öbür ucunda başka bir küme, "Ht2ndikllrma!"
[=Hondegarma] yani "Efendimiz, Efendimiz!" diyerek göğüs
lerine vuruyor ve karşı tarafa doğru sürünüyorlardı. Böyle korkunç manzaraya başka bir yerde rastlamadım.
meyeceğine

Bir Matem Hikayesi
Acayipbir durumla karşılaştım. O gün saraya girdiğimde kadı ları, hatipleri; ileri gelenleri duvarlara dayanmış buldum. Her ta-
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raf tıklım tıklım! Kimi ağlıyor, kimi ağlar gibi yapıyor, kimi de
gözlerini yere dikmiş suskun suskun bakıyordu. Normal giysilerinin üstüne sert pamuktan hiç işlenmemiş çullar giyinmişler ve
bunların da içi dışına çevrilmişti. Dikişleri çok kötüydü. Onlardan
biri başına siyah peştamala benzeyen çaput parçaları sarmıştı. Bu
adamlar kendilerince hüznün sonu olan kırkıncı gün tamamlanın
caya kadat materne devam ederler. Daha sonra sultan yasa girenlerin hepsine bir takım elbise gönderir. Salonun her yanının dolduğunu gördüm. çömelecek bir yer aradım, sağı solu süzerek.
Ötede, zeminden bir karış yükselen bir peykenin köşesinde herkesten kopuk bir zavallı oturuyordu. Üzerindeki keçemsi yün
giysiyi oralarda fakirler giyerdi; yağmurda, karda ve yolculukta ...
Ona doğru ilerlediğimi gören arkadaşlarım tek tek kaçıver
diler yanımdan ve hayretle gözlediler beni! Bense hiçbir şey anlamamıştım. Peykeye çıkıp selam verdim; adam selamımı aldı,
şöyle doğrulur gibi yaptı, toparlandı. Oralılar bu harekete "nıs
fu'l-kıyam" [=yarı dikilme] diyorlar. Onun tam karşısındaki köşeye çöreklendiğimde kalabalığın bana yiyecekmiş gibi baktığı
nı hissettim. Hayretim iyice arttı ... Fakihlerin, hocaların ve asillerin peykenin karşısındaki alçak zeminde duvara yaslandıkları
nı gördüm. Kadılardan biri bana işaret vererek yanına inmemi
istedi. Ben oralı bile olmadım ve işte tam o anda hissettim peykedeki garibi n sultan olduğunu!
Bir süre sonra, evvelce bahsettiğim "şeyhu'l-meşayih" [=hocal ar hocası] lakaplı Nüreddın Kirmanı geldi. Peykeye çıkarak o
adama selam verdi, benimle onun arasına oturdu. Şimdi kesin
olarak bildim peykedekinin sultan olduğunu ... Neden sonra
portakal, limon ve diğer narenciye ağaçları arasında cenaze getirildi. Dallar meyve yüklüydü, çatır çatır sarkıyordu. Ağaç gövdelerİ hizmetkarların ellerinde ilerliyordu. Cenaze bir bahçenin ortasındaydı sanki. Uzun kargıların ucunda meşaleler parlıyordu
ön tarafta. Ve şamdanlar arkadan dizi dizi yürüyordu.
Cenaze namazı kılındıktan sonra cemaat, hükümdarlar kabristanına yöneldi. Burası şehirden dört mil uzakta, Halaflhan adlı bir yerdir. O civarda bir çayın ikiye ayrıldığı muazzam bir
medrese bulunuyor. İç kısmındaki mescitte Cuma namazı kılı
nabiliyor. Dışarda hamam var ve medreseyi görkemli bir bahçe
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sarıyor her yandan. Burada gelen giden herkese; kimsesize, garibe yemek ikram ediliyor. Defin yeri hayli uzakta olduğu için
milletle gidemedigıoraya; medteseye döndüm.
Birkaç gün sonra Sultan beni davet ederek özel ulağını, daha önce beni agırhlyan adamı gönderdi yanıma. Özel ulakla Babü's-Serv denilen kapıya gittik, bir hayli basamak çıktık. Matemden ötürü darmadağınık bir yere vardık. Hiçbir köşe döşen
memiş burada. Sultan mindere oturuyordu. Önünde biri gümüş,
diğeri altınla kaplanmış iki sürahi vardı. Hükümdarın yanında
benim için serilmiş yeşil bir seccadenin üzerine oturdum. Sul tanın mabeyincisi Fakih Mahmud ile ismini bilmediğim bir nedim de oradaydı. Atabek, halimi hatırımı sordu. Ülkeme, Hicaz'a ve Melik Nasır'ın ülkesine dair sualler yöneltti, cevap verdim. Sonra o diyarın en büyük fakihi gelince hükümdar bana
dönerek:
"Bu adam Mevlana Fadıl'dır!" dedi. Fars ülkelerinde fıkıh
bilginlerine "Mevtanti" diye hitap ediliyor. 2o Sultan da başkaları
da böyle anıyor onu. Hükümdar fıkıh bilginini övmeye başladı;
bu arada yine sarhoştu galiba. Sürekli şarap içtiğini önceden öğ
renmiştim. Sonra iyi bildiği Arapçayla bana dönüp:
"Konuş, birşeyler söyle!" deyince şöyle dedim:
"Sözümü dinleyeceksen derim ki sen iyi yürekIiliği, dünyaya değer vermezliği ve Allah sevgisiyle ünlenen Sultan Atabek
Ahmed'in soyundansın. Senin hükümranlığında şu önündekilerden gayrı kötülenecek bir şey yok!"
Sürahileri gösterdim konuşurken. Sustu. Utanmıştı. Ben
geri çekilip dönmek istiyordum ki oturmamı emrederek:
"Senin gibi adamlarla sohbet etmek rahmettir!" dedi.
Uykulu gibiydi. Kalkıp gittim. Kapıda bıraktığım pabucu
bulamadım. Onu aramak için Fakih Mahmud aşağı indi. Fakih
Fadıl, sultanın bölmesine çıkarak pabucu bir kemerin içinde
bulup bana getirdi. Bu iyiliği beni mahcup etmişti. Özür diledim ama o pabucumu öperek başına koydu ve şöyle dedi:
"Allah mübarek etsin seni! Hükümdara söylediğini inan hiç
kimse söyleyemez. İnşaallah etkilenir, ümitliyim!"
Birkaç, gün sonra İyzec'den hareket ettik. Sultan kabirlerinin bulunduğu Salatin Medresesi'nde bir müddet konakladım.
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Hükümdar bana ve arkadaşlarıma eşit miktarda para gönderdi.
Onun ülkesinde ori gün boyunca yüksek dağlarda yolculuk ettik. 2! Her gece bir medresede konaklıyorduk. Bize yemek veriliyordu. Bu medreselerden bir kısmı yerleşim alanlarında bulunmaktadır; etrafı mamurdur. Bir kısmı ise hiç kimsenin olmadığı
alanlarda kuruludur. İhtiyaç duyulan her şey dışarıdan getirilmektedir; Onuncu gün Kirivarruh diye bilinen medreseye ulaş
tık. Burası Atabek ülkesinin sınırıdır.
[İsfahan' a Giriş, Ahalinin Özellikleri,
Şeyh

Ali b. Sehl'in Zayiyesi]

Yolumuza devam ettik. İsfahan sınırları içinde olan sulak bir
ovadan geçtik, Uşturkan'a vardık. 22 Bu şehir çok güzel. Suyu
bol ve bahçeleri sıra sıra. Görkemli bir mescidi var, ortasından su
geçiyor. Oradan da kalktık. Feyrfizan'a geldik. 23 Feyrfiz sözcüğünün ikil kalıbıdır buranın adı. Küçük bir şehir; suyu bol, her
yanı ağaç. Bahçeler var çevrede.
İkindi namazından sonra buraya ulaştığımızda halkın cenaze kaldırmak için yollara döküldüğünü, tabutun önünde ve arkasında meşaleler yakıldığını gördük. Cenazenin arkasında şar
kıcılar ve çalgı aletleri ilerliyordu; çeşit çeşit hareketli şarkılar
söylüyorlardı. Hayret ettik!. Bir gece Feyruzan'da kalıp ertesi
günü Neblan 24 denilen yere uğradık. Burası gayet büyük bir kasabadır. Gür bir nehrin kenarına kurulmuştur. Mescidi de ırmak
kıyısındadır ve merdivenle çıkılıyor bu muhteşem mabede. Etrafı bahçelerle çevrili. O günkü yolculuğumuzu da bahçelerin ve
suların arasında yaptık. Güvercin kuleleri vardı; peşpeşe gelen
şirin köylere ait. İkindi namazından sonra Acem Irakı bölgesinin
şehirlerinden İsfahan'a vardık.

Bu ismi patlak "r' ile [Ispahan şeklinde] de telaffuz ediyorlar. Çok büyük ve gösterişli şehirlerden; lakin Ehl-i Sünnet ile
Şıa arasında meydana gelen kavga ve çekişme sebebiyle geniş
bir kısmı hala harap.2s Bu titne bugün de devam ediyor. İki taraf da kavgadan geri durmuyor. İsfahan'da meyve boldur. Buranın kayısısının eşi benzeri yok dünyada. Orada kayısıya "kamamddın" diyorlar. Bu meyveyi kurutup ambarlara atıyorlar. Çekirdeği kırılınca içinden pek lezzetli bir badem çıkıyor. Şehrin

281
ayvası da gayet büyük ve leziz. Üzümleri de öyle. Bostanına gelince Buhara ve Huvarezm [=Harizm] diyarı hariç dünyanın hiçbir yerinde bu k~·tdar güzeli YQk. Kabuğu yeşil, içi kıpkırmızı
[=karpuz] olan bu bostan cinsi kurutulup saklanıyor; Mağrip'te
etin dilim dilim kurutulup saklanması geldi aklıma! Mübarek,
kurabiye gibidir; yemeye alışkın olmayan biri dahi ilk lahzada
mideye indiriverir bunu. İsfahan'da [ilk kez] karpuz yediğim zaman ben de bir anda hoşlanıverdim tadından ...
İsfahan ahalisinin ten rengi kızıla çalan beyazdır. Genellikle cesur ve yardımseverdirler. Cömerttirler; birbirlerine yemek
çıkarmada handiyse yarış ediyorlar. Bu konuda acayip hikayeleri vardır. çoğu defa içlerinden biri arkadaşını davet ederek:
"Haydi gidelim, nan ve mas yiyelim!" der.
Bunların dilinde nan ekmeğe, mas da yoğurda denir. 26 Fakat adam misafir olunca ev sahibi övüne övüne envaiçeşit yemek ikram eder! Buradaki zanaat erbabının her kolunun kendi
arasında seçilmiş önderi var. Ona "Kultı''27 deniliyor. Şehrin zanaatkar olamayan büyükleri ve bekarları da böyle bir reis seçerek cemiyet kurarlar. Cemiyetler birbirlerine ziyafet vermek ve
sahip oldukları ihtişamı göstermek konusunda pek gayretlidirler. Sadece yeme-içme vesaire için bile büyük merasimler tertip
ederler. Hatta anlatıldığına göre bir grup, diğerini davet ederek
yemekleri mum ateşinde pişirmiş de diğeri buna karşılık verdiği ziyafette yemekleri ipekle pişirmiş! Bana anlatılanlar böyle ...
İsfahan'da Cüneyd-i Bağdadi'nin 28 müridi Şeyh Ali b.
Sehl'in muhteşem zaviyesine indim. 29 O civarın halkı buraya
çok saygı gösteriyor. Her taraftan ziyaretçi geliyor. Burada gelen
gidene yemek sunulmaktadır. Hamamı da çok güzel. Duvarları
"kaşant" türünden çinilerle kaplı. Tabanı mermerle döşeli. Hayır için yapıldığından, girip yıkananlardan ücret alınmaz. Zaviyenin şeyhi Kutbeddin Hüseyin'dir. Kutbeddin'in kardeşi Şi habeddin Ahmed adında biridir. Onların babası, Allah dostu Şem
seddin Muhammed b. Mahmud b. Ali'dir. Asıl dede Ali, [eski
kitaplarda] Reca diye bilinen meşhur derviştir.
Bu zaviyede ondört gün kaldım. Bu süre içinde şeyhin ibadete ne dç:nli istekli olduğunu, dervişlere karşı ne kadar mütevaz ı davra'ndıgını gördüm. Kalbi sevgi doluydu. Hayret ettim
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ona! Bana da çok iyi davrandı, güzel bir elbise verdi. Zaviyeye
vardığım anda hemen yemek çıkarmıştı. Ayrıca demin bahsettiğim karpuzlardan üç tane hediye etti. Bugüne dek öylesini ne
yemiş ne de görmüştüm.
Şeyh
Şeyh

Kutbeddfn'in Bir Kerameti

Kutbeddin bir gün zaviyede kaldığım odaya geldi. Bu
oda onun bahçesine bakıyordu. O gün 'şeyh efendinin elbiseleri
yıkanıp bahçeye asılmıştı. Çamaşırları arasında ora halkı tarafın
dan "hezarmfh" denilen astarlı bir cübbeyi beğenmiştim daha
önce. 30 Kendi kendime;
"Bunun gibi bir cübbeyi ben de isterim!" demiştim. Şeyh
biraz sonra yanıma girince bahçe tarafına baktı. Hizmetçilerden
birine:
"Şu hezarmihı bana getir!" demesin mi!
Cübbe getirilince şeyhin bizzat kendisi bana giydirdi.
Ayaklarına kapandım öpmek için. Durmadım, başındaki takkeyi de başıma geçirmesini ve bu konuda babası, kendi şeyhlerin
den nasıl icazet alıp ona vermişse onun da bana icazet vermesini rica ettim. Böylece yediyüzyirmiyedi yılı Cumadelahire ayının
ondö'rdünde31 bu zaviyede takkeyi bana giydirdi. O, babası
Şemseddin'den; Şemseddin, pederi Taceddin Mahmud'dan;
Mahmud, babası Şihabeddin Ali Redi'dan; Ali, meşhur bilgin
İmam Şihabeddin Ebu Hafs Ömer b. Muhammed b. Abdullah
Sühreverdl'den; Ömer, büyük Üstat Dıyaeddin Ebu'n-Nedb
Sühreverdi'den;32 Dıyaeddin, amcası İmam Vahldüddin
Ömer'den; Ömer, babası Muhammed b. Abdullah Ameveyh'den; Muhammed, Şeyh Zendinl'den; Şeyh Zendini [ki
Ahu'l-Ferec diye de bilinir], Ahmed Dineveri'den; Ahmed, büyük üstat Mümşad Dineverl'den; Mümşad, hakikat ehlinden
olan Ali b. Sehl Sufi'den; Ali, Ebu'l-Kasım Cüneyd'den; Cüneyd, Seriyyü's-Sakatl"den; Seriyy, Davud Tal'den; Davud,
Hasan Basrl'den; Hasan, müminlerin emiri Alib. Ebi Talib'den giymiş bu takkeyi.
İbn Cüzeyy der ki:
Üstat Ebu Abdullah İbn Battuta sırayı böyle veriyor; Oysa
silsile bilinen şekliyle şöyledir:
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Seriyyü's-Sakati, Ma'rlif Kerhi ile karşılaşmıştır. 33 Ma'rM
ise Davud Tai ile karşılaşmıştır. Davud Tai ve Hasan Basri arasında ise HabibAcemi bulunııyor. Şeyh Ahu'l-Ferec Zencani'ye gelince bizim bildiğimiz; onun Ebu'l-Abbas Nihavendi'nin sohberinde bulunduğudur. Nihavendi, Ebli Abdullah
İbn Hafifin sohbetinde bulunmuştur. İbn Hafif, Ebli Muhammed Ruveym'in arkadaşıydı. Rüveym, Ebu'l-Kasım Cüneyd'in
de sohbetinde bulundu. Oysa Ameveyh diye bilinen Muhammed b. Abdullah, Dineveri Esved [=Siyah] diye bilinen Şeyh
Ahmed'in sohbetinde bulunmuştur. Aralarında başka biri yoktur; Allah en doğrusunu bilir. Ahu'l-Ferec Zencani'nin sohbetinde bulunan adam, Abdullah b. Muhammed b. Abdullah'tır ki
Ebu'n-Necib'in babası olmaktadır.
İbn Battlita devam ediyor:
[Şiraz, Yezdühas, Rum Çöıü ve Ü stat Şeyh
Mecdüddın

ile

Buluşma],

Şeyh Mecdüddin'i 34 ziyaret etmek amacıyla İsfahan'dan çı
kıp on günlük mesafede bulunan Şiraz'a yöneldik. Böylece Kelll'e geldik. Bu şehir İsfahan'a üç gün uzakta, nehirleri, bahçeleri ve meyveleriyle ünlü küçük bir şehir. Çarşıda Irak ölçüsü ile
onbeş rad gelen elmanın bir dirheme satıldığını gördüm. Şehrin
ileri gelenlerinden Havace [=Hace] Kafi adlı bir muhteremin
yaptırdığı zaviyede konakladık. Bu adam servetinin büyük bir
kısmını zaviyelere, dervişlere, yolculara ve kimsesizlere sarfetmiştir. Bu küçük şehirden çıkarak aynı gün Surma35 isminde
büyük bir kasabaya geldik. Orada da Havace Kafi'nin yaptırdığı
bir medresede gelip geçenlere yemek sunuluyor.
Surma'dan hareket ettik, Yezdühas'a36 vardık. Binaları gayet alımlı ve sağlam, çarşısı pek güzeldi. Bu küçük şehrin ilginç
bir camii var. Damı dahil her yanı taşla örülmüş. Şehir, gür sulara ve yeşil bahçelere kucak açan bir vadi kenarında kurulmuş
tur. Şehir dışında misafirlerin konakladığı bir ribat mevcut. Bu
binanın sağlam bir kapısı bulunuyor, demirden yapılmış. Ribatın iç kısmında yolcuların ihtiyaç duyduğu her şeyi satın alabileceği dükkanlar mevcuttur; Burası Şiraz hükümdarı Sultan Ebli
İshak'ın baba;ı Emir Muhammed Şah Yincu'nun eseriymiş.
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Yezdühas'da, bu yöreye nispetle "yezdühasl" denilen lezzetli
bir peynir üretiliyor; bir ölçeği iki ila dört "okıye" arasındadır.37
Yezdühas'tan kalktık, Türklerin oturduğu Deşt-i Rum adlı
sahradan geçtik. 38 Çöı yoluyla Mayin kasabasına geldik. 39 Küçük bir yer ama suyu boL. Etrafı bahçelerle dolu. Çarşı ve sokakları pek hoş. Ağaçlarının çoğu ceviz.
Böylece Şiraz'a yöneldik. Şiraz geniş bir sahaya kurulmuş
eski ve meşhur bir şehirdir.. Caddeleri bakımlı, çarşıları muhteşemdir. Etrafında nehirler akıyor, bahçeleri gözleri şenlendiri
yor. Binalar da çok sağlam. Burada her türlü esnafın kendi mesleğini icra ettiği özel çarşısı var. Başkası girmez aralarına. Şiraz
lılar sağlıklı, temiz ve güzel yüzlü insanlardır. Çarşı, nehir, bahçe ve ahali güzelliği açısından doğuda Şiraz'dan başka bir şehir
yok, Dımaşk'a aşık atan.
Şehir düz bir ovaya kurulu, her tarafından bahçelerle çevrilidir. İçinden beş dere geçiyor. Bunlardan biri Rüknabad'dır. 4o
Suyu tam içimlik. Yazın soğuk, kışın sıcak akıyor. Bu ırmak ora
halkı tarafından Kulay'a adı verilen dağın eteğinden çıkıyor.
Şehrin ulucamiine Mescid-i Atık diyorlar. Büyük bir alanı kaplıyor. Müthiş bir mimarısi var. Avlusu gayet geniş ve mermer
döşeli. Sıcak mevsimlerde her akşam sulanıyor bu avlu. Şehrin
ileri gelenleri gün batarken orada toplanarak akşam ve yatsı namazlarını eda ederler. Kuzeyde Babü'l-Hasan adında sebze çarşısına açılan bir kapısı var. Buranın, Dımaşk'taki Babü'l-Berld
çarşısından bile üstün olduğunu söylemeliyim ... Şirazlılar iffetlerine düşkün, dindar insanlardır. Özellikle kadınlar ayaklarına
mest geçirir; çarşaf ve peçe ile çarşıya çıkarlar. Hiçbir yerleri görünmez. Hepsi iyilikseverdirler. Bol bol sadaka verirler. İlginç
adetleri vardır: Her Pazartesi, Perşembe ve Cuma günleri belki
ikibinden fazla kadın şehrin büyük camiinde toplanarak ellerinde yelpazeler sallayıp vaaz dinlerler! Bu kadar kadının bir araya
geldiğini başka ülkede görmedim.
Şiraz'a ulaştığımda evliyanın kutbu ve önderi, zamanının
bir tanesi üstat Kadı Mecdüddln İsmail b. Muhammed b. Hudadad'ı bulmaktan başka bir şey düşünmüyordum. Bu adam keramet sahibi bir ermiştir. Hudadad, "Atıyyetullah" [= Tanrıverdi]
manasına geliyor.
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Bu adama nispet edilen ve şu anda onun ikametgahı olan
Mecdiye Medresesi'ne vardım. Burayı şeyh efendinin bizzat
kendisi yaptırmış. Üç arkadaşımla beraber ziyaretine gittiğimde
şehrin ileri gelenleri ve fıkıh bifginleri onu bekliyorlardı. Şeyh,
üvey kardeşi ltulruddın'in iki oğlunu; Muhiddın'i sağına, Alaeddln'i soluna alarak yanımıza geldi; ikindi vaktinde. Şeyhin
gözleri bozuk, yaşı da epey ilerlemiş olduğu için bahsettiğimiz
iki yeğen kadıhk hizmetinde ona vekalet ederler. Selam verdiğimde beni kucakladı, namaz kılacağı yere kadar elimden tuttu.
Orada elimi bırakıp yanı başında namaz kılmarnı ima etti; emrine uydum.
İkindi namazından sonra onun huzurunda Kitabü'I-Mcsabfh 41
ile Saganl'nin Şevariku'I-Envar'ı 42 okundu. Etrafında gezinen
yardımcıları baktıkları davalar hakkında ona bilgi verdiler. Şehrin
kodamanları, sabah-akşam adetleri veçhile selam vermek için
ilerlediler, onun yanına vardılar. Sonrfl benim halimi hatırımı sordular. Nasıl geldiğimi; Mağrip, Şam ve Hicaz'da neler olduğunu
merak etmişlerdi. Tek tek cevapladıİn. Şeyh efendi hizmetçilerine emretti, beni medresenin bir- odasında misafir ettiler.
Ertesi gün Irak hükümdarı Ebu Said'in elçisi Horasanh
Nasıreddın Derkandı şeyhin huzuruna geldi. Bu adam büyük
beylerdendir. Yanına yaklaştığında İranhların "küla" [=külah]
dediği serpuşunu başından çıkarıp kadı efendinin ayağını öptü
ve Tatar beylerinin sultan huzurunda yaptıkları gibi eliyle kulaklarını tuttu; şeyhin önüne oturdu. Bu elçi, köle hizmetkar ve
dostlarından oluşan beşyüz kadar süvari ile şehir dışında konaklamıştı. Şeyhin kaldığı yere beş kişiyle geldi. Onun huzuruna ise
tek başına girdi; edebinden ötürü!
Kadı Mecdüddfn'in Saygı Görmesine Sebep Olan
Hadise; Apaçık Bir Keramet
Irak hükümdarı Muhammed Hudabende Müslüman olmadan önce Rafızı İmamılerin bilginlerinden Cemaleddın Mutahharla43 dost olmuştu. Sultan tüm Tatar kavmiyle İslamiyeti kabul edincı; bu fakihe pek hürmet gösterir oldu. Cemaleddın,
Rafızııeri överek güya diğer mezheplerden daha tutarlı olduğu_nu anlattı. Ayrrcahilafet meselesine de değinerek Hz. Ebubekir
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ve Hz. Ömer'in Peygamberimizin vezirleri olduğunu, Hz.
Ali'nin ise Peygamberimizin amca oğlu ve damadı olmak münasebetiyle hilafetin varisi olduğunu anlattı. Öte yandan sultanın
elindeki mülkün ata ve akrabalardan miras yoluyla intikal ettiği
ni de belirterek "onun alışkın olduğu bir örnekle" meseleyi izah
etti! Sultan henüz İslama girdiği için dinı konuları pek bilmiyordu. Bu yüzden Cemaleddın'in sözlerine kanarak milletini de
zorla Rafızı mezhebine sokmaya çalıştı. Bunun için Irakayn, Faris, Azerbaycan, İsfahan, Horasan ve Kirman eyaletlerine fermanlar yazdı, elçiler gönderdi. Fermanın ilk ulaştığı yerler Bağ
dat, Şiraz ve İsfahan'dı.
Bağdat'ın Babü'l-Ezc semtinin ekseriyeti Hanbelı mezhebinden olmakla Ehl-i Sünnet' e mensup bulunduğundan; "dinlemeyiz, boyun eğmeyiz!" dediler. Böylece onikibin nefer bir
araya gelip Cuma günü silah kuşandılar ve emirnameyi getirenin bulunduğu camie gittiler. Onlar Bağdat'ın koruyucuları ve
parmakla gösterilen cengaverleri idiler. Hatip normal hutbeyi
değiştirir, ya bir şey ilave eder yahut eksik okursa onu ve sultanın elçisini öldürecekler sonra da kendilerini kadere teslim edeceklerdi! Böyle yemin ettiler. Sultan üç halifeyle diğer sahabi
isimlerinin hutbeden çıkarılıp yalnız Hz. Ali ve ona uyan Ammar gibilerinin anılmasını emretmişti. Ama öldürülmekten korkan hatip hutbeyi her zamanki gibi okudu. Şiraz ve İsfahan halkı da Bağdatlılar gibi hareket etti. Elçi saraya gelip olan biteni
anlatınca yaz mevsimini Karabağ'da44 geçiren Sultan bu üç şeh
rin kadılarının huzuruna getirilmesini emretti. Önce Şiraz kadı
sı Mecdüddın çıkarildı huzura. Sultan hemen kadı efendinin saraydaki köpeklere verilmesini emretti! Boğazlarında zincir bulunan bu köpekler gayet iri bir cinstendi ve tek vazifeleri insan
parçalamaktı! Kurban geniş bir sahanlığa bırakılır, bu canavarlar
da onun üzerine salınırdı. Bahtsız adam köpeklerden ne kadar
kaçarsa kaçsın, kurtulmaya imkan bulamaz ve bedeni paramparça olurdu!
Hayvanlar Mecdüddın'in üzerine salıverildiler. Ama ona
yaklaştıkça yavaşlamaya ve kuyruk sallamaya başladılar, hiç saldırmadılar!

Sultan

olayı

duyar duymaz

sarayından yalın

ayak

çıkıp

ko-
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şuyor, kadı

efendinin önünde diz çöküp ayaklarını öpüyor; elinden tutup kendi üzerindeki elbiseleri ona giydiriyor! Oralılar
nezdinde sultanın tebaasına göstereceği en büyük saygı aHtmetidir bu! Hükümd-ar, birine kenai.elbisesini giydirirse ona evladına ve torunlarıımdaimı bir şeref payesi vermiş olur; o elbisenin tümü veya bir parçası ailede bulundukça asiUet devam eder;
babadan oğula geçer. En önemli parça da şalvardır. 45
Hükümdar, Mecdüddın'e elbiseyi verdikten sonra onu
elinden tutup saraya götürüyor. Ayrıca ailesine de ona hürmet
göstersinler, onun maneviyatından bereketlensinler diye tavsiyede bulunuyor. Böylece ŞIl mezhebinden dönüyor ve halkın
Ehl-i Sünnet kalabileceğine dair ülkenin her tarafına fermanlar
gönderiyor. 46 Kadıyı da nice ihsanla memleketine gönderiyor.
Bu ihsanlar arasında Cemkan yöresinin yüz köyünü sayabilirim.
Cemkan iki dağ arasında 24 fersah uzunluğunda bir vadidir.
İçinde gür bir nehir akar. Burası 'Şiraz yöresinin en güzel mıntı
kası. Köyler iki yanında sıralanmıştır nehrin. En büyük köylerinden olan Meymen neredeyse şehre benziyor. Burası da kadı
ya ait...
Cemkan vadisinin şaşılacak durumlarından biri de şu: Şi
raz'a yakın olan ve 12 fersah tutan ilk yarısı çok soğuk, orada kar
yağıyor. Ağaçlarının da çoğu ceviz ağacı. Oysa Hürmüz yolunda
bulunan Huncubal [=Hunçupal] ve Lardiyarına yakın olan diğer yarısı çok sıcak, orada hurma ağaçları var!
Hint'ten dönerken ikinci defa Kadı Mecdüddın ile görüş
tüm. Hürmüz ile Şiraz arasında 35 günlük bir mesafe vardır.
Onun manevı havasından istifade etmek amacıyla yediyüzkırk
sekiz yılında47 huzuruna çıktığımda kıpırdamaktan kizdi. Selam verdim. Sarılmak için kalktı. Elim onun koluna değince
adamcağızın bir deri bir kemik kaldığını gördüm. Beni daha önce misafir ettiği medreseye indirdi.
Biraz sonra bahsedeceğimiz Şiraz hükümdarı Ebu İshak da
onun huzurunda diz çökmüştü. Eliyle kulağını tutuyordu. Bu
hareket oralılarca saygının son mertebesi sayılıyordu. Halk, sultanın karşıl'ına çıkınca böyle yapar.
. Medr~seye bir kere daha gittim. Kapısı kapalıydı. Sebebini
sordum. Hükümdarın annesi ile kızkardeşi arasında mirasla ilgi-
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li bir dava çıktığını; onların Kadı Mecdüddın'e gönderildiğini ve
davanın bu medresede şeriata uygun bir şekilde çözümlenmekte olduğunu söylediler. Şirazlılar Mecdüddın'e Kadı demiyorlar,
Mevlana A'zam [=Büyük Efendimiz] diye çağırıyorlar. Adının
anılması gerekli olan tüm adlı akitlerde bu lakap kaydediliyor.
Son defa yediyüzkırksekiz senesinin Rebıulahirinde gördüğüm
bu ulu insanın dua ve bereketini daima üzerimde hissetmişim
dir. Hak Teiila onu ve benzerlerini en güzel hediyelerle mükafatlandırsın!

Şiraz Hükümdarı
Şiraz'a vardığımda, buranın hükümdarı,

Melik Fadıl EbO
İshak b. Muhammed Şah
idi. Babası ona Şeyh EbO İshak
KazerOnl'nin49 adını vermiş. Allah mübarek kılsın bu ismi ona.
Güçlü sultanlardan olan EbO İshak, yakışıklı, asil ruhlu, cömert
ve mütevazı biridir. Elinde büyük bir kuvvet, geniş bir arazi var.
Ordusu Türk ve İranlılardan oluşuyor ve ellibinden fazla! Seçkin kumandanıarı ve yüksek ricali hep İsfahan ahalisinden. Şi
razlılara hiç güvenmez; onlardan birini dahi yanına yaklaştırmaz.
Cesur ve birbirine tutkun olan Şirazlılar, hükümdarlara karşı daima cüretkar davrandıkları için hiçbirinin silah taşımasına müsaade edilmez. Eğer silah taşıyan biri görülürse muhakkak cezası
verilir!
Bir gün kolluk görevinde bulunan muhafızların, bir adamı
boynundan zincire vurarak çeke çeke "hakim"e [=emniyet müdürüne] götürdüklerine tanık oldum. Sebebini sorduğumda geceleyin elinde yay taşıdığını söylediler. Sultan, Şirazlılara karşı
pek acımasızdır, İsfahanlıları üstün tutar; Şiraz ahalisinden korkuyor.
Irak hükümdarı tarafından Şiraz'a genel vali atanan pederi
Muhammed Şah İncO, iyiliksever biri olduğu için halk tarafın
dan saygı görürdü. O vefat edince Sultan EbO Saıd, Emırü'l
Ümera COban [=Çoban] oğlu Şeyh Hüseyin'i atadı, yanına büyük bir ordu kattı. Şeyh Hüseyin Şiraz'a giderek idareyi ele aldı; bütün geliri kendine bağladı. İlerde bahsedilecek bundan ...
Buranın geliri çoktur. Vergileri toplama görevine bakan Kı
vameddın Tamgad, bana anlattığına göre bu vazifeyi günde onİnc0 48

289
bin dinar akçe karşılığında yürütüyormuş. Bu rakam, Mağrip ölçüsüyle ikibinbeşyüz dinar altın yapar.
Emir Hüseyin orada bir müddet kaldıktan sonra Irak sultanı ile görüşmekistedi. Bu arada~Ebfi İshak b. Muhammed Şah
İncfi ile kardeş.leriRükneddin, Mes'fid ve annesi Taş Hatun'u
tutuklatıp babalarının malını talep etme niyetiyle Irak'a götürmek istedi. .. Türk kadınları aslında yüzlerini örtmez; lakin Taş
Hatun böyle esaret halinde görülmekten utanarak yüzünü peçeyle örtmüştü. Şiraz çarşısının ortasına gelince peçesini kaldı
rarak bağırdı:
"Şirazlılar! Sizin aranızdan böyle mi çıkarılacağım? Ben ki
falan sultanın eşiyim!"
Şiraz'a geldiğim sıralarda çarşıda gördüğüm Behlevan
[=Pehlivan] Mahmud adlı bir dülger o hengamede:
"Biz bu yüce Hatun'u şehrimizden çıkarmayız! Buna razı
değiliz!" deyince halk heyecana gelerek silaha sarıldı. Askerlerden çoğu öldürüldü, malları yağmalandı. Hatun'u ve çocukları
kurtardılar. Emir Hüseyin yanındakilerle kaçıp Hükümdar Ebfi
Said'in huzuruna vardı. Ebfi Said ona kalabalık bir asker topluluğuyla Şiraz'a dönmesini, halka dilediği gibi davranmasını salık
verdi. Şiraz ahalisi bu haberi alınca direnmeye güçleri kalmadı
ğını anlayıp Kadı Mecdüddin'e müracaat ettiler; taraflar arasın
da kan dökülmesine mani olmasını rica ettiler.
Böylece Kadı Mecdüddin, Emir Hüseyin'i karşılamaya çık
tı. Emir de atından inip selam verdi ve barış yapıldı. O gün Emir
şehir dışında konakladı, ertesi gün ahali hep beraber onu en iyi
biçimde karşılamak için şehri süslediler, mumlar yaktılar. Büyük bir törenle şehre giren Emir halka iyi davrandı.
Hükümdar Ebfi Said geride evlat bırakmadan ölünce her
emir idaresi altında bulunan bölgede bağımsızlığını ilan etti.
Emir Hüseyin Şirazlıların suikastından korkarak şehirden çıktı.
Sultan Ebfi İshak, o sıralarda Şiraz, İsfahan ve Faris bölgelerini
idaresi altına alarak kuvvetini iyice artırdı. Faris bölgesi, Şiraz'a
birbuçuk ay uzaktadır. Civar beldeleri de eline geçirme emelini
taşıdığı için işe en yakından, Yezd beldesinden başladı. Bu şehir
çok şirindh, çarşıları güzeldir. Gür nehirleri ve yemyeşil ağaçla
rı dillere d.,est~l1dır. Halkı Şafil mezhebindendir; ticaretle uğra-
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şır. Ebu İshak şehri kuşatarak teslim aldı. Emir Muzaffer Şah b.
Emir Muhammed,so şehre altı mil mesafede, etrafı kumla çevrili sağlam bir kaleye sığınmak zorunda kaldı. Ebu İshak burayı
da kuşattı. Emir Muzaffer iyi direndi ve olağanüstü cesaretiyle
benzeri görülmemiş, duyulmamış işler yaptı. Ebu İshak'ın ordusuna gece baskını düzenleyerek dilediği kadarını öldürüp çadır
larını paramparça ettikten sonra kalesine dönüyordu! Ebu İshak
onu bir tütlü yakalayamıyordu. Emir Muzaffer Şah bir gece sultanın çadırına hücum ederek yine askerlerin çoğunu telef etmiş,
cins atlarından da onbeşini alıp kalesine dönmüştü. Sultan bundan böyle her gece beşbin süvarinin Muzaffer Şah'a pusu kurmasını emretti.
Muzaffer Şah her zamanki gibi bir gece yüz kişiyle çıkarak
düşmana saldırdıysa da pusudakiler hemen etrafını sardı. Emir
uzun bir mukavemetten sonra sağ salim kalesine dönebildi. Arkadaşlarından ancak biri yakalanarak Sultan Ebu İshak'ın huzuruna gönderildi. Sultan yakalanan adama hilat giydirip serbest
bıraktı ve onunla Muzaffer Şah'a "eman" [=can güvenliği bildirisi] gönderdi. Muzaffer Şah bu teklifi kabul etmediyse de iki
taraf arasında mektuplaşmalar oldu. Sultan Ebu İshak, Muzaffer'in yiğitliğini gördüğü için kalbinde ona karşı sevgi ve hayranlık hisleri doğmuştu. Bu yüzden:
"Seni bir kere görmek isterim, gördükten sonra geri dönerim!" dedi. Böylece kalenin dışına kadar yaklaştı. Şah Muzaffer
de kale kapısına gelip Ebu İshak'a selam verdi. Ama Sultan Ebu
İshak bununla yetinmeyerek;
"Ernan bildirime güven ve kaleden in! Ne olacak sanki!"
dedi. Muzaffer:
"Sen kaleme gelmedikçe huzuruna çıkmayacağıma, senin
yanına gelmeyeceğime dair Allah'a ant içtim. Sen gelirsen ben
de inerim!" cevabını verdi. Ebu İshak:
"Tamam, öyle yapıyorum!" diyerek seçkin adamlarından
on kişiyle kaleye girdi. Kale kapısına vardığında Emir Muzaffer
yürüyerek onun yanına geldi ve içerideki konağına götürdü.
Sultan Ebu İshak yemek yedikten sonra Muzaffer onunla beraber dışarıdaki karargaha gitti. Sultan, Muzaffer'e hilat giydirdi;
ikramlarda bulundu. Böylece hutbe Ebu İshak'ın namına okun-
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mak şartıyla bu yörenin Muzaffer Şah ve pederinin mülkü olduve sultan memleketine döndü.

ğu kararlaştırıldı

Sultanın Sar~yı

Sultan Ebii İshak, Ayvan-ı Kisra denilen eski İran hükümdar sarayları gibi bir bina yaptırmak hevesine düştü. Şirazlılara
temel kazmada yardımcı olmalarını emretti, sanatkarlar da binayı güzel inşa etme konusunda birbirleriyle yarış edercesine çalıştılar. Toprak nakli için hayvan derilerinden sepetler örülüp
üzerlerine ipek kılıflar geçirildi; hatta yük hayvanlarının eyerlerinin örtüsü bile süslendi! Gümüşten baltalar yapıldı. Her tarafta mumlar yakıldı. Hafriyat esnasında işçiler en güzel urbalarını
giyip bellerine ipek peştamal kuşanırlardı. Sultan, köşküne kurulup çalışanları seyrederdi. Bahsettiğim bu sarayı ilk gördüğümde binanın zeminden üç arşın kadar yükseldiğini hatırlıyo
rum. Binanın temelleri atıldıktan sonra ahalinin hizmetine gerek kalmadığı bildirilerek hepsi salıverildi. Yerlerine binlerce
ücretli işçi getirildi.
Şehrin valisinden öğrendiğime göre Şiraz gelirinin büyük
bir kısmı bu saray için sarfedilmiş. Binanın başmimarı, şehrin
ileri gelenlerinden Emir Celaleddın İbnü'l-Felekı Tevfızı idi.
Bu adamın babası, Sultan Ebu Saıd'in veziri Ali Şah Ceylan'ın
yardımcısı idi. Emir CeHlleddın'in Hibetullah adını taşıyan ve
Bahaülmülk diye çağrılan bir kardeşi vardı. Onunla beraber
Hint sultanının sarayına gittik. Şerefülmülk Emırbaht da bizimle beraber gelmişti. Biraz sonra anlatacağımız gibi Hint sultanı
hepimize "hil'at" giydirdi; makam verip ikramda bulundu ve
maaş bağladı. Sultan Ebu İshak cömertlikte Hint sultanına benzemek istese de arada hayli mesafe vardır! Ebu İshak'ın en büyük ihsanı Herat hükümdarının elçisi olan Şeyhzade Horasanı'ye yetmiş bin dinar vermesidir; buna şahidiz! Lakin Hint sultanı Horasan ve diğer [Orta Asya] şehirlerinden gelenlere bunun
kat kat fazlasını vermektedir.

Hint

Sultanının Cömertliğine

Dair Hikayeler

Sultari'ın Horasanlılara olan ilgisini bir misalle anlatayım:
Aslen Heratlı olup Harizm'de oturan Horasanlı Fakih Emir Ab-
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dullah, sultanın huzuruna çıkarak Harizm Beyi Emir KudG DümGr'ün eşi Turabek Hatun tarafından gönderilen hediyeyi sunar. Sultan hediyeyi kabul ederek memnun olduğunu bildirir,
fazla fazla karşılık verir. Bu arada Emir Abdullah, Hint sultanı
nın yanında kalmayı tercih eder. Sultan da onu nedimleri arası
na koyar. Bir gün sultan, Emir Abdullah'a der ki:
"Hazi,neye gir! Oradan taşıyabildiğin kadar altın al!"
Bunun üzerine Emir Abdullah evinden onüç torba getirerek hazineden alabildiği kadar altını doldurur bu torbalara ve
eline ayağına bağlar; omuzlarına atar bunları! Ama mücevherlerin bulunduğu odadan çıkınca yük ağır gelir! Ansızın düşer, kalkamaz yerinden ... Sultan onun yüklendiği altınların tartılmasını
emreder. Çuvallar tartılınca Dihlı şehrinin ölçüsüyle onüç batman gelir. sı Bir batman, yirmidört Mısır radı ağırlığındadır. S2
Sultan, emirin heves ettiği altın ve mücevherin hepsini alabileceğini söyler. O da alıp götürür!

Bir Hikaye Daha
Demin bahsettiğimiz Şerefülmülk Horasanı Emırbaht bir
gün Hint payitahtında hastalanır. Padişah onun ziyaretine gider.
Yanına girdiğinde Emırbaht, sedirind~n kalkmak istese de Hint
padişahı onun kalkmamasını rica eder; "Allah aşkına!" deyip ıs
rar eder.
Hükümdar için "mGre" adı verilen bir koltuk hazırlanır.
Sultan oraya oturduktan sonra bir terazi ister. Teraziyle beraber
epeyaltın da getirilir ve sultan hastanın bir kefeye oturmasını rica edince Emir:
"Ey Cihan sultanı! Böyle yapacağını bilseydim daha çok elbise giyerdirn!" der. Sultan:
"Yanında ne kadar elbise varsa giyebilirsin şimdi!" diyerek
müsaade eder. Bunun üzerine Emir üzerine kışlık elbiselerini
de giyerek terazinin kefesine oturur! Öbür kefeye de Emır
baht'ı kaldıracak kadar altın konulur. Padişah orada altınların tümünü bırakarak:
"Başının dertten kurtulması için iyilik yap, sadaka ver! Al
bunları!" der ve evden çıkar.

Benzeri Bir Cömertlik Hikayesi Daha
Fıkıh bilgini Abdülaziz Erdevm bir gün Hint sultanının huzuruna gelir. Erd~vili, Dımaş~ta hadis dersleri vermekle ünlenmiştir. Hin! sı:! tanı ona aylık yüz dinar gümüş, yani yirmibeş
dinar altın vermektedir.
Her neyse, anılan fakih Hint sultanının huzuruna girdiğin
de sultan bir hadis sorar ona. Fıkıh bilgini bu konuya dair pek
çok hadisi art arda sıralar. Sultan bilginin belleğine hayret ederek "gerektiği şekilde muamele" etmedikçe fakihi meclisten
kaldırmayacağına yemin eder. Sonra tahtından iner. Onun eteği nden öper ve bir altın sini getirterek içine bin dinar altın koydurur. Sonra siniyi eline alıp altınları fakihin üzerine saçarak:
"Bu altınlar ve sini senindir!" der.
Bir defasında İbn Şeyh Abdurrahman İsfirayini53 diye ünlenen ve babası Bağdat'ta oturan Horasanlı bir [bilgin] adam sultanın sarayına geliyor. Hükümdar ona ellibin dinar gümüş, nice
at, nice hizmetkar ve kıymetli elbise ihsan ediyor...
Bu kitabın sonraki bölümlerinde Hint diyarından bahsedeceğim zaman o sultanla ilgili pek çok hikaye aktaracağım. Esas
konuya gelelim; Sultan Ebu İshak pek değerli, faziletli bir padişahsa da cömertlikte Hint padişahının derecesine ulaşamaz!

Şiraz'da

Bulunan

Bazı

Ziyaretgahlar

Bunlardan biri Ali Rıza b. Musa'nın kardeşi Ahmed b. Musa'nın mezarıdır. 54 Soy zinciri şöyle: Ahmed b. Musa b. Ca'fer b.
Muhammed b. Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebu Talib. Şirazlılar buraya çok saygı gösterirler. Sultan Ebu İshak'ın annesi Taş Hatun bu
türbenin yanında büyük bir medrese ile yolcuların ağırlanması
için zaviye yaptırmıştır. O türbede sabah-akşam Kur'an okunur.
Taş Hatun adeti üzerine her Pazartesi akşamı bu mezara gelir.
Kadılar, fıkıh bilginleri ve diğer büyükler de orada toplanırlar.
Şiraz, şeriflerin [=Hz. Hasan soyundan gelenlerin] çok bulunduğu bir şehir. Güvenilir kişilerden işittiğime göre orada,
devletten maaşlı büyük-küçük bindörtyüzü aşkın şerif varmış.
Şeriflerin"nakibi Adudüddin Hüseyni idi. Ahali Kutlu Meş
hed'de toplanınca hatim indirir. Hafızlar güzel sesle Kur'an
okur. Yemek,' t~tlı ve meyveler getirildikten sonra vaiz kürsüye

çıkarak

nasihatte bulunur. Bütün bu faaliyetler öğle namazın
dan sonra başlar, yatsıya kadar devam eder. O esnada Taş Hatun, mescide bakan kafesli bir mahfilde bulunmaktadır. Daha
sonra emirlerin kapıları önünde olduğu gibi türbenin kapısında
da davul çalınır, borulara ve zurnalara üflenir.
Bir diğer ziyaret mekanı da "Şeyh" diye ünlenmiş Allah
dostu Ebu Abdullah b. Hafif'in kabridir. ss O tüm Faris yöresinin direğidir. Halk sabah-akşam burayı ziyaret eder, türbeye el
sürer. Her yer dolar. Kadı Mecdüddın'in de bu mezarı ziyaret
ettiğini gördüm. Kabrin hemen yanında bir zaviyeyle medrese
bulunuyor. Taş Hatun her Cuma gecesi oradaki mescide gelir.
Kadılar ve fıkıh bilginleri toplanır, Ahmed b. Musa Hazretleri'nin türbesinde olduğu gibi ibadet ve vaaz [akşama kadar] sürer. Ben bu iki kabri de ziyaret ettim. Sultan Ebu İshak'ın babası Emir Muhammed Şah İncu'nun türbesi şeyhin mezarına bitişik. Şeyh Ebu Abdullah b. Hafif büyük bir ermiştir. Şöhreti her
tarafa yayılmış, evliya arasında kadr ü kıymeti bilinmiştir. Hint
ülkesinde, Seylan adasında bulunan Serendıb dağı yolunu da
İbn Hafif keşfetmiştir.
Şeyhin [Serendlh Dağıyla ilgili] Kerameti ve

Seylan Ahalisi
Anlatıldığına

göre Şeyh Ebu Abdullah bir keresinde derviş
grubundan 30 kişiyle beraber Serendıb dağına yönelir. Yolda ıs
sız bir yerde açlık bastırır. Dervişler yolu kaybederler. Orada
epey bol bulunan ve Hint payitahtına da götürülen küçük fillerden birini tutmak için şeyhten müsaade isterlerse de o buna izin
vermez. Açlık çekilmez hale gelince dervişler şeyhin sözünü
dinlemeyerek küçük bir fil tutup keserler, etini yerler. Şeyh ise
yemez. O gece herkes uykuya daldığı sırada çevreden filler toplanıp onların bulunduğu yere gümbür gümbür gelirler! Birer birer koklayarak hepsini öldürürler. Şeyhi de koklamışlar lakin
hiçbir şey yapmamışlardır. Hatta biri şeyhi hortumuna sararak
sırtına alır ve bayındır bir yere götürür. Buranın halkı şeyhi görünce hayrete düşerek onu tanımak amacıyla karşılamaya çıkar
lar. Fil yaklaşır ve halkın göreceği şekilde şeyhi hortumuyla tutup sırtından yere bırakır.
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Ahali, şeyhin yanına gelip manevi havasından istifade etmek, onunla uğurlanmak niyetindedir. Onu hükümdarlarına götürürler. Vaziyeti"ftnlatırlar. Aslında ora ahalisi toptan gavurdur.
Şeyh bir süre onların yanında kalır. Bir körfez kenan olan o mın
tıkaya HOr-i Hayzuran adı veriliyor. s6 Yöre halkı "hOr"u [=khor]
nehir anlamında kullanırlar. Orada inci için dalış yapılır [Khor;
körfez, deltamsı nehir ağzı anlamına da gelir].
Anlatıldığına göre şeyh efendi bir gün hükümdarın huzurunda suya dalar. Çıktığında elleri yumuludur. Şöyle der:
"Ellerimden birini seç!" Hükümdar sağ eldekini tercih
eder. Şeyh avucunu açarak ortaya üç yakut atar. Bunların eşi
benzeri görülmemiştir. Bu yakutlar orada hükümdarların tacına
konulmaktadır. Bugüne kadar bu adet babadan oğula devam etmış ...
Ben, Seylan adasına gittim. Halk Müslüman değil ama
Müslüman dervişlere saygı gösteriyor. Evlerin'e misafir ederek,
çoluk-çocuk arasında yemek yediriyor. Oysa diğer Hint kafirleri bunların aksine Müslümanlara yanaşmadıkları gibi kendi kaplarında yiyecek ve içecek de sunmazlar! Ama yine de Müslümanlara eza ettikleri, hakaret yağdırdıkları söylenemez! Bunların birine et pişirtmek zorunda kaldık. Tencereleriyle eti getirip
bizden uzakta oturdular. Muz yaprağına, daimi yemekleri olan
pirinci koyup üzerine kendi katıklarını döktüler: Burada katığa .
"kOşan" deniliyor. s7 Onlar çekip gittiler; biz yedik. Kalanı köpekler, kuşlar yedi! Henüz bulOğa ermemiş bir çocuk bundan
yerse ana-babası hemen onu döver. Yetmiyormuş gibi inek dış
kısı da yedirirler çocuğa. Güya inek d~şkısı çocuğu temizlermiş!
Böyle inanıyorlar.
[Şiraz'da

Ziyaret Yerlerine Devam]
Bu şehirdeki ziyaret mekanlarından biri de evliyanın büyüklerinden ROzcihan-ı Bakli'nin [=Ruzbihan-ı Bakli] kabridir. s8 Türbe, hutbe okunacak kadar büyük bir camiin içindedir.
Daha önce bahsettiğimiz Kadı Mecdüddin burada namaz kıIdı
rıyor. Bu camide ondan İmam Şafii'ye ait Müsned'i [=hadis derlemesini] dinleqim. 0, Şafii'nin Müsned'ini şu rivayet zinciriyle
aktarmaktadır:
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Kadı Mecdüddin, "Biz bu kitabın rivayetini Ömer b. Mündl'nın kızı

Vezire'den aldık" der. O kadın, Ebfi Abdullah Hüseyin b. Ebfibekir İbnü'l-Mübarek Zübeydi'den almıştır. O da
Ebfi Zür'a Tahir b. Muhammed b. Tahir MukaddesI'den almış
tır. Ebfi Zür'a, Ebu'l-Hasan Mekki b. Muhammed b. Mansfir b.
Alal UrdI'den almıştır. Ebu'l-Hasan Mekki ise Kadı Ebfibekir
Ahmed b: Hasan Haraşi'den almıştır. Kadı Ebfibekir ise Ebu'lAbbas b. Ya'kfib Asamm'dan almıştır. Ebu'l-Abbas ise Rebi b.
Süleyman MuradI'den almıştır. O da İmam Ebfi Abdullah Şa
fiI'den dinlemiştir.
Yine Kadı Mecdüddin'den bu mescitte Meşariku'I-Envar'ı
dinledim. Bu eser, meşhur bilgin Ebu'l-Fadail Hasan b. Muhammed b. Hasan SaganI'nindir. Hocam Mecdüddin bu hadis
derlemesini Nizameddin Mahmud b. Muhammed b. Ömer Herevi'nin rivayetiyle Şeyh Celalüddin Ebfi Haşim Muhammed b.
Muhammed b. Ahmed Haşimi Kfifi'den aktarmıştır.
Ziyaret yerlerinden biri de Şeyh Zerkfib'un kabridir. 59 Hemen yanında yolculara yemek verilen bir zaviye bulunuyor.
Bahsettiğim bu kabirlerin hepsi umumi mezarlığın büyük bir
kısmı gibi şehrin içinde. Çünkü bu yörede bir kimsenin oğlu veya hanımı vefat edince evindeki odalardan birini türbe yapıp
oraya defnederler! Odayı hasır ve kilimlerle döşeyerek ölünün
baş ve ayak tarafına bir sürü mum dikerler. Sonra odanın sokak
tarafına demir parmaklıklı bir kapı açarlar. Oradan hafızlar girerek güzel sesle makamlı bir şekilde Kur'an okur. Yeryüzünde Şi
razlılar gibi güzel Kur'an okuyan yoktur. Sesleri pek hoştur. Ev
halkı türbeye iyi bakar. Her yanını döşedikten sonra kandillerini yakar ve adam ölmemiş gibi davranırlar! Hatta her gün pişiri
len yemekten bir kısmını meyyit adına ayırarak onun hayrına bir
fakire yedirdiklerini anlattılar banal
Şiraz Kabristanı'na

Ait Bir Hikaye

Bir defasında Şiraz şehrinin çarşılarından birine uğradım.
Orada güzel döşenmiş şirin bir mescit gördüm. İçinde rahle üzerine ipek keselere yerleştirilmiş mushaflar vardı. Mescidin kuzey tarafında bir zaviye kuruluydu ve çarşı tarafına açılan kafesli bir penceresi vardı buranın. Orada gayet güzel giyinmiş bir
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şeyh

oturuyor, önündeki Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Selam verip
kuruldum. Hoş-beş esnasında mescidin kim tarafından
yapıldığını sordum. Kendisinin yaptırdığını, burada hizmet edecek hafız vs. görel'liler için vakıflar tahsis ettiğini, bu şehirde öldüğü takdirde o zaviyeyi kendine mezar edineceğini anlattı.
Daha sonra altında bulunan halıyı kaldırdı. Tahtalarla örtülü
kabri göründü. Onun karşısındaki sandığı bana göstererek:
"Burada kefen ve tahnit kokularım var. Bir miktar da para
bulunuyor; iyi yürekli bir adam için çalışıp kuyu kazmıştım. Bana bu parayı verdi. Bunları defin masrafı olmak üzere buraya bı
raktım. Arttığı takdirde fakirlere, kimsesizlere dağıtacaklar!"
dedi. Onun haline şaştım. Dönmek istedimse de, beni orada misafir etti; rica minnet ile ant içerek beni ağırladı.
yanına

[Şair Sa'dınin

Kabri ve

Şerif Mecdüddfn'in Cömertliği]

Şiraz dışında

bulunan ziyaret mekanlarından biri de Sa'dı
diye bilinen büyük ermişin kabridir. Sa'dı, Fars dilinde zamanın en büyük şairiydi. 6o Arapça söylediği şiirlerde de çok başa
rılı! Mezarı yanında kendisi tarafından yaptırılan ve iç kısmı
bahçeyle şenlenen hoş bir zaviye var. Burası Rüknabad nehrinin yakınındadır. Şeyh Sa'dı orada elbise yıkamak için küçük
mermer havuzlar yaptırmış. Böylece halk şehirden kalkıp ziyaretgaha gelince sofrada yemek yer, nehirde çamaşır yıkar ve
döner. Ben de böyle yaptım. Bu zaviyenin yanında başka bir
zaviye, onun hemen bitişiğinde ise bir medrese bulunuyor. Bu
ikinci zaviye ile medrese, Şemseddın Semnanı'nin [yahut
Semnanl] mezarı kenarına yapılmışlardır. Şemseddın, emirlik
yapmış fıkıh bilginlerindendir. Vasiyeti üzerine oraya defnedilmiştir.
Şirazlı

fakihlerin büyüklerinden Şerif Mecdüddın'in cömerdiği hayret verici! çoğu kez elindeki her şeyi hatta üzerindeki elbiseyi dahi hediye ederek yırtık, yama1ı bezlere bürünür,
döner evine! Beldenin ileri gelenleri onun bu halini görünce hemen elbise verirler! O yine dağıtır. Sultan tarafından kendisine
günde el1i dinar gümüş verilir.
Şiraz;:dan )ki günlük mesafede bulunan Kazerfin'da yatan
Şeyh Ebfi İshak Kazerfinl'nin mezarını ziyaret etmek amacıyla
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şehirden çıkttm. İlk

gunu, çölde oturan Fars kabilelerinden
Sul yahut Çul] kabi-

"Şôl"lerin ocağında konakladım. Şôl [=Şul,
lesi iyiliksever insanlarla dolu. 61

şôı

Kabilesinden Birinin Kerameti

Bir gün Şiraz camiIerinden birinde bulunuyordum. Öğle
namazından sonra Kur'an okumak için oturdu m ve bir mushaf
olsa okurdum diye düşündüm. Bu esnada genç biri yanıma
oturup yükse sesle "al!" dedi. Başımı kaldırınca şaşırdım!
Mushafı kucağıma bırakıp gitti! O gün çok uzun bir süre
Kur'an okuyarak neredeyse hatim indirdim. Mushafı geri vermek için gencin gelmesini bekledimse de gelmedi. O delikanlıya Behlul şôıı denildiğini söylediler. O zamandan sonra bir
daha onu görmedim.
[Şeyh Ebu İshak'ın Ünü]
İkinci gün akşamüzeri Kazerun'a vardık. Şeyh Ebu İshak
Hazretleri'nin62 kabrini ziyarete giderek oradaki zaviyede geceledik. Burası, adet üzere -gelen kim olursa olsun- et, buğday ve
yağdan yapılan; yufkayla yenilen "herıse" [=keşkek] ikramıyla
meşhur. Ayrıca gelen adam üç gün misafirlik ederek şeyhe dileklerini arzetmedikçe gitmesine izin vermezler. Şeyh efendi,
misafirin isteklerini zaviyenin hizmetlerine bakan dervişlere
söyler. Bunlar ikiyüzden fazladır. Bir kısmı evli, bir kısmı bekardır. Kur'an okur, Allah'ı anarlar. Ziyaretçiler için Ebu İshak'ın
kabrinde dua ederler.
Hint ve Çin ahalisi Şeyh Ebu İshak'a çok hürmet gösterir,
onu severler. Çin denizinde seyahat edenler, hava bozduğunda
hırsızlardan korktuklarında hemen Ebu İshak'ın kabrine koşup
adak adarlar. Her biri adağını yerine getireceğini yazı ile taahhüt
eder. Gemi kurtulunca zaviyenin hizmetçileri gemiye çıkar. Daha sonra her adakçının adağını alıp götürürler. Çin veya Hint diyarından gelip de adak olarak binlerce dinar getirmeyen gemi
neredeyse yoktur. Zaviyenin hizmetçisi tarafından vekiller gönderilip bu meblağ teslim alınır. Dervişlerden bir kısmı sadaka
için şeyhe gelince şeyh efendi ona sadaka verilmesine dair bir
emirname yazar ve kağıdın kenarına iliştirilmiş kızıl balmumu-
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na şeyhin
aldedir:

gümüş

mühründeki aHimet

basılır.

Emirname

şu

me-

"Şeyh Ebfiİshak'a adak adayan kimse adağının şu kadarını
falanca adama~ v<:I"sin!" Emirnamede "yüz", "bin" veya fakirin
durumuna göre buna yakın bir rakamın verilmesi gerektiği belirtilir. Derviş adakçıyı bulunca parayı ondan alıp emirnamenin
arkasına ne kadar aldığını tek tek yazar. Hint sultanı bir defasın
da Şeyh Ebfi İshak'a 10.000 dinar adıyor. Bu haberi duyan zaviye dervişleri aralarından birini gönderiyorlar. Adam Hint'e gidiyor ve rahatça parayı alıp zaviyeye dönüyor!

[Zeydeyn ve Huveyza]
Kazerfin şehrinden Zeydeyn'e yöneldik. 63 Peygamberimizin yakın dostlarından olan Zeyd b. Sabit Ensarı ile Zeyd b. Erkam Ens:ıri'nin kabideri orada bulunduğu için şehir bu ismi almış yani "İki Zeyd" diye adlandırılmış. Zeydeyn pek şirin bir
beldedir. Suyu çok; her taraf bağ bahçe. Çarşıları güzel. Mescitleri de pek şirin. Halkı dindar, namusuna düşkün ve güvenilir
insanlardan oluşuyor. Bu yöre halkından Kadı Nfireddin Zeydani, Hindistan'a gidince oradan Zibetülmehel kadılığına atanmıştır.

Zibetülmehel denilen yer [=Maldiv], pek çok adadan meydana gelen bir ülkedir. Hükümdarı Celaleddin b. Selahaddin
Salih'tir. Kadı Nfireddin bu hükümdarın kızkardeşiyle evlendi,
orada öldü. İlerde bu konuyu ele alacağız. Ayrıca hükümdar kı
zı Hadice'nin de yönetimi nasıl devraldığını anlatacağız.
Daha sonra Huveyza'ya64 gittik. Acemlerin oturduğu küçük
bir şehir. Burayla Basra arasında dört günlük yol var. Kfife ile
bura arasında ise beş günlük yol var. Büyük ermiş Cemaleddin
Huveyzai de buralıdır. Cemaleddin Huveyzai, Kahire'deki Saidü's-Süedii Hankahı'nın şeyhidir.
Böylece Kfife'ye yöneldik. Tarfıivi denilen bir mıntıkadan
başka hiç vahası bulunmayan bir çölden geçtik. Tarfıivi denilen
yere üçüncü gün ulaşabildik. Sonra buradan hareket ettik ve iki
gün sonra Kfife'ye ulaştık.

Notlar
1 Ubulle: Bizans döneminde Apologos diye bilinen mıntıka. Ebu'l-Fida, Ubulle'nin
Basra'nın doğusunda yer aldığını belirtiyor. Ayrıca İbn Havkal'dan nakil yaparak buranı n küçük, bereketli ve mamur bir şehir olduğunu; Basra tarafının Ubulle nehrine,
diğer bir tarafının da Dicle'ye sınır olduğunu ekliyor. Bkz.: Ebu'l-Fida, Takvım,
s.309.
2 Abbadiln! İbn Saıd'den nakil yapan Ebu'l-Fida bu şehrin üç yanı da Fars denizi tarafından kuşatılmış bir yarımada olduğunu, karayla bağlantılı kısmın çok ince olduğunu belirtiyor. Onun anlattığına göre Dicle nehri de hemen bu şehrin güneyinden
ve doğusundan denize dökülmektedir. Bu iki nehrin Abbadan'ı çevirerek denizle
kaynaşmasından dolayı bazı coğrafyacılar "Abbadan, Dicle'nin Fars denizine döküldüğü yerdedir." demişler, bazıları da "Abbadan, Dicle'nin Fırat suyuyla karışıp denize döküldüğü noktada bulunan bir adadır." diye tarif etmişlerdir. Bugünkü Abadan
ise mezkfir adanın kuzeyinde bir petro-kimya merkezidir. Eski coğrafya kitaplarında
yarımada gibi tarif edilen bu mıntıka zama!lla Şattülarab'ın taşıyıp kaydırdığı alüvyonlar sebebiyle denizin 50 km kadar içinde kalmıştır. Hasırı ve hurmasıyla da tanı
nır bu şehir. Bkz.: Ebu'l-Fida, Takvım, s. 309; Nasır-ı Hüsrev, Sifername, çev. Abdülvahhab Tarzi, İstanbul, 1988, s. 146 ve 257; DıA Is/ilm Ans., C. 1, s. 6.
3 Milcul: Hôr-i Musa burnunda Bender-i Mah Şehr diye bilinen yerdir; Şattülarab'ın
yatağında değildir. Bkz.: Tazı, Iran beyne'I-Emsi ve'I-Yevm, s. 30.
4 Kürtlerle Arapların soy bağı meselesi: İslamı dönemin başlarında Kürtlerin bir kıs
mı kendilerini "Arap soyundan gelen fakat dağlara ve derin ırmaklara gidip İranı kabilelerle karışarak bambaşka bir dil konuşmaya başlayan halk" olarak tarif etmiş; bu telakki bazı gruplarca bilahare devam ettirilmiştir. Buna göre bir grup Kürt, Rebıa' b. Nizar b. Maad soyundan gelmekte; diğer bir kısmı da Mudar b. Nizar'dan gelmektedir.
Nitekim Mes'fidı, Murtlc'da bu söylentilere değinir. Ancak bu tür haberler klasik Arap
coğrafyacıları tarafından tek doğru gibi değil; sadece bir rivayet şeklinde kaydedilmiş
tir. Kürtler, Arap coğrafyacılar tarafından Dahhak'ın zulmünden kaçarak dağlara sığın
mış pek eski Fürs ve Acem (=İranı kavimler) zümresinden sayılmıştır. Kuşkusuz Arap
yarımadasının kuzeyinde uzun müddet yaşamış eski Hıristiyan Arap Gassanıler ile
Kürtlerin bir ilişkisi olmuştur ama bunun bir soy karışmasına yol açtığı söylenemez; aksine bu ilişkinin savaşlarla neticelendiği ve bu yüzden Kürtlerin uzak ve sarp mıntıka
lara çekildiği belirtilir. Ancak İslamı dönemde özellikle Abbasllerin son döneminde
bazı soylu Arapların siyası sebeplerle Kürt mıntıkalarına kaçarak Kürtlerle evlenmeleri; idare ettikleri mıntıkanın yoğun Kürtnüfusuna sahip olmasından ötürü zamanla
Kürtleşmeleri ve daha sonra bu soydan gelen bazı asilzadelerin şecerelerini eski Arap
kumandanıarına dayandırmaları gayet makul ve mantıkıdir. Nitekim Şere/name'de de
Silivan beyleri ile ilgili bölümün başında bu tür bir fenomene değinilmiştir. Bkz.:
Mes'fidı, Murtlcu'z-Zeheb, Charles Pellat neşri, Beyrut, 1966, C. 2, s. 249-251, par. nr:
1113-1118; MEB Neşri Is/iJm Ans., İstanbul, 1967, C. 6, s. 1089-1114; Şerefhan-ı Bitlisı,
Şere/name, çev. M. Emin Bozaraslan, İstanbul, 1990, s. 292-295; Molla Mahmud-i Bayezidı, Kürtlerin Örfve Adet/eri, çev. Abdullah Babek Pişderı, İstanbul, 1998, s. 19-21.
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Bu şehir miIadl 3. yüzylIda Sasanı hükümdarı Hürmüz ta10. yüzylIda ipeği iIe meşhur idi. Daha sonraki yıllarda da ticarı ve kültüreI bakımdan önemini kaybetmedi. Bender Mah-ı Şehr'den 90 km uzaklıktadlL Bugün Huzistıın eyaIetinin sınırları içinde Ahvaz'ın 84 km güneydoğusun
dadır ve petro i bakımından önemIidir. Bkz.: MEB Isllim Ans., İstanbuI, 1970, C. 9, s.
621-622; Tazı, R?hle, L:. 2, s. 18.
6 Süster (=Şuşter; Tüster): İsIam önce~i dönemlerde su bendi, Nestilrı merkezIerinden biri oIuşu ve ipekçiIiği iIe tanınan Şuşter, Ebil Musa Eş'arı tarafından 42/662 yı
lında fethediIdiğinden beri meşhur biIginIerin, sunierin ve siyasılerin yetiştiği şehir
Ierden biri oImuştuL Berra b. MaIk'in kabri buradadır. Bu şehir, İran'da ArapIarın yoğun yaşadığı Huzistan eyaIetinde, 40' doğu meridyeni iIe 32' kuzey paraleIinde bir
kayalık aIan üzerine kuruImuştur. Batısından Karun nehri geçer. Bkz.: Ebu'I-Fida,
Takvım, s. 315; MEB Isllim Ans., C. 11, s. 586-688; Iran Haritası, (Negşı Şebeke-i RaMhen) Tahran, 1975.
7 Nehr-i Ezrak: Burada ismi geçen nehir Kariln nehridiL Eskiden DüceyI, yani DicIecik; Küçük Dicle diye de biIinirdi. Kariln nehri Ahvaz gibi gelişmiş böIgeIerden geçip Hurremşehr ve Abadan'a uğrayarak Basra'nın kıyısından denize döküıür. Güzergahında İran'ın petroI bakımından mü him noktaIarı vardiL Bkz.: Ebu'I-Fida, Takvım, s. 56; Tazı, Rıhle, C. 2, s. 20; Iran Haritası, (Negşt Şebeke-i RaMhen)Tahran, 1975.
8 Belahşan (=Bedehşil.n; *Gökçesu): Ceyhun ırmağının kollarından oIan Belahşan
bugün Afganistan sınırları içinde akmaktadır ve bir diğer yaygın ismi de Gökçesu'dur. OrtaçağIarda bu ırmağa Dırgam nehri de derIermiş. ÜIkenin kuzeyinde Afgan Türkistanı olarak bilinen Bedahşan böIgesinin en önemli su kaynağı oIan Gökçesu kar suIarıyIa besIenir; kendi ismiyIe biIinen vadinin sol tarafındaki ocakIardan
yılda iki iIa dört ton kadar lapis lazuli çıkarılır. Bkz.: Yakilbı, Kitabü'I-Buldan, s. 288292; İstahrı, MesaIik, (de Goeje neşri) s. 278-297; DıA Islam Ans., C. 5, s. 291-292.
9 Zeynelil.bidfn b. Ali b. Hüseyin b. Alfve kabri: Hz. Hüseyin'in torunu oIan İmam
Zeynelabidın Oniki İmam'ın dördüncüsüdür; Medine'de 94/712 yılında vefat etmiş
tir. Herevı, Tüster'deki meşhur türbenin Muhammed b. Ca'fer-i Sadık'a ait olduğu
nu söyler. Bkz.: Zehebl, Düve/ü'ı-Isllim, Beyrut, 1999, C. 1, s. 81; Zehebı, Si)'erii A '1Iimi'n-Nübe/a, C. 4, s. 386; Tazı, Rıhle, C. 2, s. 22.
10 Kağıtla soru verme !ideti: Bu adet doğu İsIam dünyasında öteden beri biIinmektedir. Bağdat'ta İbnü'I-Cevzl'nin ilim haIkasına katılan İbn Cübeyr burada da soruların
hocaya kağıtla gönderildiğini müşahede etmiştir. Bkz.: İbn Cübeyr, Rıhle, s. 11-12.
11 Perçemden saç kesmek: Perçem günah ve sorumIuIuğun sembolü gibidir. Zira
Kur'an-ı Kerim'de AI ak (=İkra) Silresi'nin 16. ayetinde kendini Allah'tan müstağni
gören; Allah'a ihtiyacı olmadığını düşünerek zulme düşen insan anIatılırken "Muhakkak onun perçeminden; o yalancı günahkar perçeminden yakaIarız." ifadesi vardır. Bu yüzden perçem kesmek, günahlardan dönmek manasında remzı bir tavırdır.
12 Miilü'l-Emi'r (=İzec): Deniz seviyesinden 1000 metre yükseklikte bir yaylada
İran'ın Lliristan bölgesinde yer alan lzec (=lzeh), Hezaresblerin başşehriydi. Bugün
Malemır adıyla bilinen bu şehir daha önce bahsettiğimiz Karlin nehri kıyısında kuruImuştur. OrtaçağArap coğrafyacıları lzec'in meşhur taşköprüsünü (=Kantara Hur5

Ril.ıniz (Ramehurınuz):
rafından kuruImuştur.
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rezad) dünyanın harikaları arasında sayarlardı. Elam medeniyetinden kalma kabartmalarla da dikkat çeken şehir, evvelce bahsi geçen Şuşter'in doğusunda üç dört günlük bir mesafededir bkz.: MEB Is/lim Ans., C. 7, s. 215-218.
13 Lür ve *Lüristan hükümdarı (=Lür-i Buzurg; Kürt asıllı Lür Devleti): Asıl
Lur veya Lor halkı eski İran halklarındandır. Seyahatname'de bahsi geçen Lur ise
Lur-i Buzurg olarak bilinen Atabekler sülalesinin devleti (=Hezaresbıler) olup merkezi Izec'dir. Buradaki hükümdarların Atabek diye unvan alması Türk asıllı olmalarından değil, Selçuklu dağılırken oluşan küçük devletçikierin hep bu unvanı kullanmalarından dolayıdır. Fazlavı ismi ile tanınmış olan bu sülale, adını Fazlôya adlı bir
Kürt şefinden almıştır. Onun evlatları Suriye'yi terkederek ıoOO'li yılların başında
Luristan'ın kuzeyindeki düzlüğe gelmişler; ilk reisleri Ebu Tahir ve onun oğlu Hezaresb'den itibaren son reisIeri Gıyaseddın Kaus b. Huşeng'e kadar yani Cihangır
Emir Timur oğlu Şahruh'un onları kovmasına kadar (=15. yüzyılın ilk çeyreği) bu diyarda hükmetmeye devam etmişlerdir. İbn Battuta burada, gezilerinin gidiş ile dönüş kısımlarında bir karışıklığa meydan verecek şekilde hafızasının gadrine uğramış
bulunuyor. İlk yolculukta (=gidişte) Luristan hükümdarının ismi Ahmed Nusretüddın idi ki 733 yılında vefat etmiş bulunan bu iyiliksever hükümdar Fazlullah Kazvı
nı gibi müelliflerin kendisine kitap takdim ettiği; ilimden, edebiyattan anlayan bir
münevver idareci idi. Seyyahımızın dönüş yolculuğunda karşılaştığı 2. Muzafferüddın Afrasiyab ise barışçı ama biraz bedbin ve bunalımlı bir tip idi ve kendini şaraba
vererek teselli buluyordu. İbn Battuta onu ancak 748/1347 yılındaki dönüşünde görmüş olmalı ve bu dönüş zamanında vuku bulan hadiseleri şimdiden anlatıyor. Lur-i
Buzurg hanedanını Şerefhiin gayet açık bir şekilde anlatır; onu tarihte bağımsızlık ve
saltanat bayrağını kaldırmış beş Kürt hanedanından biri sayar. Ancak bu bağımsızlık
da bir tür bağımlılık idi. Lur-i Buzurg'un lIhanlı Moğollarıyla kurduğu münasebet ve
Moğollara verilen hediyeler için bkz.: Bertold Spuler, Iran Moğollart, çev. Cemal
Köprülü, Ankara, 1987, s. 180-183; Diğer bilgiler için bkz.: MEB Isldm Ans., C. 7, s.
74-90; Şerefhan-ı Bitlisı, Şere/name, s. 37-46.
14 Emir Cüban (=Çoban): Moğolların Sulduz kabilesine mensup olan Emir Çoban,
Hülagu'nun büyük kumandanlarından Turan Noyan'ın torunu idi. Olcaytu (=Hudiibende) Han'ın arka arkaya iki kızıyla da (=Davlandı ve Satıbük) evlenen Çoban, siyasetin ipini eline alacağı günleri beklerneye başladı; o artık hem lIhanlı hükümdarı
Ebu Saıd'in kaynı hem de genelkurmay başkanı gibiydi. Bu dönem, lIhanlıların için
için kaynadığı bir zaman dilimiydi; Vezir Alişah onu ortadan kaldırmak istediyse de
oğlu Hasan ile kaçmayı başardı. Bu arada yeniden Ebu Saıd'le arayı iyileştiren Çoban bu sefer Anadolu'da istikliil ve Mehdilik davasına kalkıp Mısır Memlukleriyle irtibat kurmak isteyen oğlu Timurtaş'la uğraşmaya başladı. Daha sonra Ebu Saıd Han,
Emir Çoban'dan kızı Bağdat Hatun'u istedi, amma kız meşhur bir kumandanın; Akbuğa'nın soyundan gelen Emir Hasan (=gelecekte Celayir Devleti'ni kuracak olan
Büyük Hasan) ile evliydi. Çoban ziyadesiyle müşkül bir duruma düştü; hasım siyasılerin kulis ve ispiyon faaliyetlerine rağmen bir Horasan seferi icat ederek yine Ebu
Saıd'le ihtilafa düşmekten kurtuldu amma şimdi de öteki oğlu Dımaşk Hoca, Ebu
Saıd Han'ın bir odalığıyla gizliden gizliye ilişki kurduğu için ihbar edildi. Küplere bi-
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nen Ebfi Saıd, derhal Dımaşk Hoca'yı idam ettirdi ve Çoban'ın ne kadar akrabası
varsa her birinin darağacına gönderilmesini emretti! Artık diyar diyar kaçan Çoban
ihanetlere uğradı ve Ekim 1327'de başı kesildi. Oğlu Timurtaş, Memlfiklere misafir
olarak iyi niyet ve yardımlaşma mesajıyla geldiyse de Melik Nasır'ın Ebfi Saıd'le
yaptığı bir anlaşma ge;~gi 1328'de öldürükıü. Emir Çoban'ın ortadan kaldırılışı, Ebfi
Saıd'e en çok da "aşkll-,hususunda yaradı. Ebfi Saıd hemen Çobanoğlu Hasan'ı sıkış
tırarak aşkıyla yandığı Bağdat Hatun'u boşatmış ve onunla kendi evlenmiştir. Emir
Çoban ve evlatlarının sergüzeşti, tarih i bir romanı andınr; aşk, ihtiras, cesaret, kavga,
kan, inanç ve ihanetle dolu dört başı mamur bir hikaye! Bkz.: Bertold Spuler, Iran
Moğollan, çev. Cemal Köprülü, TTK, Ankara, 1987, s. 135-143; Kerimüddın Mahmud-i Aksarayı, Miisômeretii'I-Ahbiir, çev. Mürsel Öztürk, TTK, Ankara, 2000, s~ 251264 ve tabiı elinizdeki İbn Battfita seyahatnamesinin 26. bölümü.
15 Emir Süveyte (=Sutay; Suntay): Tazl'nin belirttiği gibi diğer elyazmalarında bu
isim Süveyte şeklinde geçiyorsa da İbn Hacer o döneme dair kitabında Sfitay Tatarı
adlı bir idarecinin Diyarbekir'i yönettiğini belirtiyor. Bu idareci 732/1332 yılında Musul yakınlarında bulunan kendi beldesinde vefat edene kadar işine devam etmiş gözüküyor. Neredeyse yüz yaşına varan Emir Sfitay'ın tebaası tarafından çok sevildiği
ni, akıllıca hareket ederek iyi bir siyaset sergilediğini söylüyor İbn Hacer. Bertold da
Hiifız-ı Ebrfi'ya dayanarak şöyle der: "Bu zat 1312'de Olcaytu'nun Suriye yürüşün
den dönüşünde Diyarbekir valisi olmuş ve Olcaytu'nun vefatına kadar bu görevde
kalmıştır. Ebfi Saıd'in cülfisuyla bu görevden alınmış ise de sonra yeniden Diyarbekir'e tayin edilmiş ve ölünceye kadar bu vazifede kalmıştır." Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Kahire, 1966, C. 2, s. 275; Bertold Spuler, Age., s. 560.
16 Emir Hasan Buzurg (=Şeyh Hasan Celayın): Timurtaş'ın oğlu (=Çoban'ın torunu) Hasan'dan ayrı tutulsun diye Büyük Hasan (=Hasan Buzurg) lakabıyla bilinen
bu emir, Ebfi Saıd'in devleti dağıldıktan sonra lihanlı mirasını paylaşanlardan olacaktır. Bu emirin hanımı iki not önce adı geçen Çoban'ın kızı Bağdat Hatun idi. Ebu
Saıd onun hanımını zorla almıştı ve bu durumdan rahatsız olan Büyük Hasan fırsat
eline geçince Ebu Sa1d'in ikinci eşi Dilşad Hatun'u nikahına alacaktır. İbn Battfita
bu hadiseleri detaylı bir şekilde anlatıyor. Büyük Hasan yahut Hasan Celiiyirı,
738/1339 yılında Bağdat şehrini uhdesine geçirerek Batı İran ile Kuzey Irak'ı yöneten Celayirliler Devleti'ni kuracak ve 757/1356 yılında vefat edecektir. Onun ölümünden sonra Celayir Devleti bir asra yakın hüküm sürecek ve Karakoyunlular tarafından 1431'de yıkılacaktır. Bkz.: İbn Arabşah, Acliibü'I-Makdtlr, Kahire, h. 1285, s.
40-47; İbn Tağriberdı, e/-Menhelü's-Safl, Kahire, 1856, C. 1, s. 232-240; Bertold Spuler, Age" s. 144-154.
17 Atabek Yusuf Şah; babasının ölümü ve diğer olaylarla ilgili düzeltme: B urada
da bazı karışıklıklar var. Lfir-i Buzurg hükümdarı N usretüdd1n Ahmed 1333'te vefat
etti; Emir Çoban da evvelce belirttiğimiz gibi 1328'de asıldı; bu durumda Lfir diyarında Atabek Yusuf'un başa geçişi 1330 ile 1333 arasında olmalı. Nitekim Şen/nli
me'de 733/1333 yılında başa geçtiği bildiriliyor. "Bu zat 6 yıl ülkeyi insaf ve adaletle
yönetmiş, 7>4D/1340'da vefat etmiştir." Bkz.: Bu bölümde 7. not (=Lfir- Buzurg
madd.); Şerefhan, Şerefnôme, s. 44; Tiizı, Rıhle, C. 2, s. 26.
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b. Yusuf Şah): Afrasiyab, Lilr-i Buzurg
Yusuf Şah ölünce başa geçti; onun zamanında Cihangır Timur'un şöhreti afakı tuttu. Timur önüne gelen ülkeleri toprağına katıyor, her
tarafı yakıp yıkıyordu. Lilristan da bu beldeler arasındaydı ancak Timur 795/1393 yı
lında ülkeyi Muzafferüddın'e geri verdi. Kısa bir süre sonra da Muzafferüddın vefat
etti. Bkz.: Lilr-i Buzurg maddesi, bu bölümün 7. notu; Şerefhan, Şerefnlime, s. 45.
19 Tells; Tilljs kelimesi: Arapçada T-L-S kökünden hiçbir fiil, hatta isim bile yok. Mütercim Asım Efendi'nin Kamus çevirisinde Arapça "Tilllse" kelimesi şöyle tarif ediliyor: "Haya ve husyeye denir; hurma yaprağından örülmüş bir küçük nesneye de denir ki bundan murad şerbetçilerin küfe tabir ettikleri boğazı uzun ve ince sırça şişe
ye şebih zenbilciktir; içine nesne korlar. Ve defter kesesine denir." Redhouse bu kelimenin "Tellse" şeklinde Türkçede kullanıldığını gördüğü için büyük lügatına almış ve Arapça asıllı olduğunu söyleyerek "hurma lifinden örülmüş torba" manası
vermiş. Tazl'ye göre özellikle Fas'ta kullanılan ve "içine taneli yiyecekler veya ağır
nesneler konulup hayvanın sırtına atılan, liften örme çuval" manasındaki bu mahalLi kelime, bizim araştırmamıza göre Anadolu'nun pek çok yöresinde de aynı anlamda kullanılmaktadır! Ben Tokat ve Sivas civarında büyük şeker çuvallarına telis dendiğini biliyorum. Derleme Sözlüğü'nde ise bu kelimenin "keten vey.a kendirden, seyrek dokunmuş çuval, torba" manasında Bursa, Sakarya, Kastamonu, Amasya, Sivas,
Malatya ve Niğde dolaylarında kullanıldığı belirtiliyor. Ahmet Caferogıu da çalışma
sında bu kelimenin Sivas'ta kullanıldığını belirtmiş. Şemseddın Sami, ''teles'' kelimesini "tel tel olmuş, eskimiş kumaş vesaire" şeklinde tarif ediyor. Arapçada tek başına t-I-s kökü ve bundan türemiş müştak veya fiil yok; yani eğer bir Tillls veya Tillise kelimesi varsa bu kelime herhalde "dahıl" (=yabancı; Arapçaya dışarıdan girme)
bir kelimedir. Farsçada "tolilse" var ama sadece kılıf manasında; "tolı" kelimesi ise
torba manasında fakat bunun artık ayrı bir bapta incelenmesi gerekir; üstelik Türkçeye benziyor, dolu olan şey; torba manasında Türkçeden gelmiş de olabilir. Ermenice "tel", Farsça "tar" bildiğimiz tel manasındadır. Türkçede ise Divlin-ı Lügati'tTürk'e baktığımızda "tel" kökünün delmek manasına geldiğini;' "til" kökünün ise
dilmek, yarmak manasına geldiğini görüyoruz. Derlemeler<8ozliiğfl'nde "tellemek" diğer manalar yanında "urganın ucunu tel tel ayırmak" manasında da kullanılıyor. Bu
durumda telis; "delinip yarılan, dilim dilim ayrılan kendir vs. malzemelerden örülerek yapılmış çuval" demek olur ki akla hiç uzak değiL. Bkz.: Kaşgarlı Mahmud, Divan-ı Lugliti't-Türk, (B. Atalay çev.), C. 2, s. 2-25; James W. Redhouse, Turkish and
English Lexikon (Kitlib-ı Melini-yi Lehce), Boyacıyan Mat., İstanbul, 1890, s. 590; Şem
seddın Samı, Kamus-i Tiirkf, (İstanbul çağ Yay., tıpkıbasım), s. 434; Mütercim Asım
Efendi, Kamus Tercümesi, İstanbul, 1305, C. 2, sc 880; Ahmet Caferoğlu, Sivas ve Tokat fIIen Ağızlarından Toplamalar, Ankara, 1994, s. 264; Derleme Sbzlüğü, Ankara, 1993,
C. 10, s. 3871; Ziya Şükiln, Ferheng-i Ziya, MEB, İstanbul, 1984, C. 1, s. 599-600; Tazı, Age., C. 2, s. 26.
20 Mevlana kelimesinin kulanımı: Bu kelime Türk, Fars ve Hint coğrafyasında saygı
için; "üstadımız, şeyhimiz, pirimiz, yüce bilgin" manasında kullanılır. Aslında Arapça
"m ev la" hem köle hem sahip hem de dost manasında ku\.lanılabilir. Zira kendisinden
18
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türediği "veHi" kökü buna müsaittir. Mevla tek başına özelolarak kullanılınca Allah
demek olur; bu yüzden bazı Araplar -özelikle Suud Arapları- "Mevlana" (=Efendimiz) kelimesinin insanlar için kullanılmasını yadırgarlar; böyle bir unvanı hiçbir bilgin
veya şeyh için kullanm::ıılar. Muli!, Môlay kelimeleri ise tasavvuf kültüründen haberdar kitlelerce Afrika gibi farklı coğrafyalarda Mevla'nın varyantı olarak kullanılır.
21 Luristan'ın yüksek aağları (=Zağros dağları): Burada bahsi geçen dağlar yüksek
ve sarp Zağros dağlarıdır. 15. yüzyıla kadar bu zorlu yolun ismi C1idde-i Atabek idi.
Haritaya baktığımızda Zağros dağlarının, İran'ın en güneybatısından güneydoğuya;
Şiraz'a değin uzandığını ve 2000 ila 4200 m arasında yüksek noktalar ihtiva ettiğini
görüyoruz. Gibb, The Travds, C. 2, s. 294; MEB Is/am Ans., C. 7, s. 80-84; Tazı, Age.,
C. 2, s. 28; Grosser Weltatlas, Almanya,I 993, s. 145.
22 Uşturkan: Bu şehir İsfahan'ın 36 km batısındadır. Sözü geçen cami lIhanlı hükümdarı Hudabende zamanında yapılmıştır. Üzerindeki kitabede 715/1315 yılında iıişa
edildiği belirtiliyor. Bkz.: Tazı, iran beyne'/-Emsi ve'/-Yevm, s. 44.
23 FeyrCızan: İsfahan'dan altı fersah uzaklıkta bir şehirdir. Hamdullah Mustavfi buradan bahseder. Bkz.: Mustavfi, Nüzhetü'/-Ku/ilb, s. 52-56.
24 Neblan: Büyücek bir köydür; şu anda Şehr-i Flrôzan adıyla bilinmektedir. Bkz.:
Lütfuilah, Tarih-i Isjahan, s. 251.
25 İsfahan ve dönemin mezhep kavgaları: Bu şehre Nısf-ı Cihan yani dünyanın yarısı derlermiş eskiden; zira mimari yapıları ve diğer güzellikleriyle herkesin dikkatini çekermiş. Eski İsfahan 17. yüzyılda 1. Şah Abbas tarafından kurulan yeni şehrin
biraz doğusunda yer almaktadır. İbn Battuta şehrin başına gelen felaketlere şaşmak
tadır; Şia ile Ehl-i Sünnet arasındaki kavgalardan dolayı nasıl bir harabiyet içinde olduğunu müşahede etmiştir. Bkz.: Muvahhid, Sejername-i ıbn Battilta, C. 1, s. 211; Tazı, iran, s. 45-63.
26 Nan ve Mas: Nan, Farsça ekmek demek; mast ise yoğurt demektir. Bkz.: Ferheng-i
Ziya, C. 3, s. 1772 ve 1867.
27 Kulu: Bu kelime, mahallenin büyüğü, pazarbaşı, esnaf kahyası demektir. Bkz.: Ferheng-i Ziya, C. 3, s. 1566.
28 Cüneyd b. Muhammed Bağdadı: İslam dünyasının en meşhur tasavvuf ricalindendir. Bağdat'ta tasavvufi manada tevhidden ilk bahseden kişiydi. Kitap ve Sünneti
çok iyi bildiği için fakihler ona saygı duymuş, onu hep el üstünde tutmuşlardır.
297/910 yılında vefat etmiştir. Anadolu tasavvufanlayışında Cüneyd Bağdadl'nin yeri büyüktür. Bkz.: İbnü'I-Cevzi, Sıfatü's-Safve, C. 2, s. 274; Ebu Nuaym, Hi/ye, C. 10,
s. 281; Sahabeden Günümüze., (ilgili kısmı çeviren ve notlandıran: A. Sait Aykut), C. 3,
s.263-279.
29 Ali b. Sehl: İsfahanlı ermişleri sayarken Ali b. Sehl'i de kayda geçiren Ebu Nuaym,
onu tarif ederken şöyle der: "O, nefsini bir yana itmiş zahit biri idi." Ali, meşhur sufi
Cüneyd-i Bağdadi ile mektuplaşan, züht ve tasavvufun ince meselelerini bilen bir ermiş idi. 308/920 yılında vefat etti. Ali b. Sehl, Ehl-i Sünnet'ten olduğu için bugün mezarından ve ku bb eden geriye bir şey kalmadığını belirtiyor Tazl. Bkz.: Ebu Nuaym İs
fa hanı, Hilye;' C. 10, s. 404; İbnü'I-Cevzi, Sıfatü's-Safve, C. 4, s. 79; Sahabeden Günümüze (ilgili kısmı. çevixep ve notlandıran: A. Sait Aykut), C. 6, s. 98-99; Tazı, iran, s. 5.
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Hezar (=bin) ile mih (=mıh, çivi) kelimelerinin terkibinden oluşur.
rengarenk, her tarafı farklı kumaş parçalarından mamul; baştan aşağı
yamalı elbise, derviş hırkası demektir. Bkz.: Ferheng-i Ziya, C. 3, s. 1987.
31 Yediyüzyirmiyedi yılının Cumadelahlre ayının ondördü: 17 Mayıs 1327'ye
denk gelir.
32 Şihabeddin Ebu Hafs Ömer Sühreverdf: Şafii fakihlerinden meşhur sufi. Bunu,
Sühreverdi MaktOI ile karıştırmamak gerekir. Bölgede barışın sağlanması ve Fütüvvet orga~izasyonuyla yeni bir sosyal yardımlaşma düzeni kurulması için yaptığı diplomatik seyahatler ona engin bir sosyal ve siyası tecrübe kazandırdı. Dini ve tasavvufi ilimIerde otorite idi; Anadolu, Suriye ve İran 'da sevenleri var idi. Konya'ya gelmiş, Mevlana'nın babasıyla görüşmüştür. 632/1234 yılında vefat ettiğinde geriye
Avarifü'/-Maarif gibi bir tasavvuf klasiği bırakmıştır. Bkz.: Zehebi, Tlitfhü'/-lsMm ve
Ve/eyat, Beyrut, 1988, C. 4, s. 97; İbn Hallikan, Ve/eyat, Beyrut 1977, C. 3, s. 446; Sahabeden Güniimiize, (ilgili kısmı telif eden: H. Kamil Yılmaz) C. 7, s. 114.
33 Ma'ruf Kerhi: Meşhur zahitlerdendir. Nüktedanlığı, cömertliği, cesareti ve vaazlarındaki samimi eda ile yadedilmiştir. Kişinin kimseye muhtaç olmadan kendi geçimini kendi sağlaması gerektiğini sık sık öğütleyen Ma'rOf, dostu Bekir b. Hanis'e
şöyle dermiş: "Satın al ve sat; sadece kendi sermayenle de olsa! Zira bu yolla malın,
ekinin büyüyüp yetişmesi gibi ürer ve çoğalır." Ancak o, mülk sahiplerinin zorba
davranışlarda bulunmasına karşı da net bir tavır ortaya koymaktan çekinmemiştir.
Dönemin hükümdarı anıldığında herkesin huzurunda şöyle dua ederdi: "Allahım!
Yüzüne bakmayacağın heriflerin yüzlerini bize de gösterme!" Bir başka meşhur sözü de şudur: "Cömertlik, dar zamanda şiddetle ihtiyaç duyduğun şeyi bir başkasına
verebilmendir." Ma'rfif200/885 yılında vefat etmiştir. Bkz.: EbO Nuaym, Hi/ye, C. 8,
s. 360; Sahabeden Giiniimüze (ilgili kısmı çeviren: A. Sait Aykut) C.3, s. 178-184.
34 Mecdüddfn İsmail b. Yahya: Şafii fakihlerindendir. Dedesi ve babası Şiraz'da kadılık etmiştir. Böyle bir aile ortamında yetişen Mecdüddin'in bilgi, görgü ve hukuki
deneyim bakımından gayet yüksek bir seviyede olacağı aşikardır. İsmail 755/1355 yı
lında vefat etmiştir. Bkz.: İmam Sübki, Tabakôtii'ş-Şafifyye, C. 6, s. 83-84.
35 Surma: Yezd-i Host'tan iki gün uzaklıkta, Koli Koş mıntıkasından önce yer alan bir
köydür. Gibb, The Travels, C. 2, s. 298.
36 Yezdühas (= Yezdühost, Yezd-i Host): Burası gayet meyilli bir kayalık alan üzerine kurulmuştur. Thevenot tarafından 17. yüzyılda gezilmiş olan bu mıntıka bugün
haraptır. Bkz.: Muvahhid, Sefernlime-i lbn Battuta, C. 1, s. 216.
37 Okıye denen ölçünün karşılığı: Okka'nın altıda biri olan okıye lügatiarda tarif edilirken ratl denen ölçünün 12'de 1'i olduğu belirtilir. Okıye, aslen "uncia"dan gelmektedir; İngilizce "ounce" de bu köktendir.Halep okıyesi 320 gr'dır; Kudüs okı
yesi 240 gr'dır; Beyrut, okıyesi 213 gr'dır. Bkz.: Hasan Kermi, eI-Hlidi iM Lügati'/Arab, C. 1, s. 101; Hans Wehr, A Dictionary ofModern Written Arabic, O. Milton Covan
tarafındaıt,ne.şredii~n İngilizce edisyon) Beyrut, 1980, s. 34.
38 Deşt-i Rum ve *Kaşgay Türkleri: Deşt-i ROm; Anadolu halkı gibi Türklerin yani
Türkmenlerin oturduğu sahra demektir. İbn BattOta zamanında belki bu bölgede
oturanlar çoğunlukla Halaç Türkleri idi; zira Kaşgayların asıl kitlesinin Kuzey İran'30
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dan gelip bu bölgeye yerleşmelerinin 1600'lü yıllarda vuku bulduğu belirtiliyor. Şim
di burada Kaşgay Türkmenleri oturmaktadır. Kaşgay ağzı, Azerbaycan Türkçesi'ne
çok yakındır. İran'da yaşayan 20 milyon Türkten 800 binini oluştururlar. Güney
İran'ın Fars eyaletinde:göçebe bir hayat süren Kaşgaylar tarım, hayvancılık ve dokuma ile hayatlarınvür<!ürürler. Onların dokumacılığı ve hayat tarzları bir İran filmine
konu olmuştur. Yaylaki~ırı İsfahan, Abade, Gumşe dağları çevresinden başlayıp KazerOn'da biter. Kışlıkları ise Deşti, Deştistan ve Feraşbend bölgeleridir. Azerbaycanlıların çoğu gibi Şııdirier. Yazılı bir edebiyat yoktur ancak aşıklık geleneği çok güçlüdür. Yusuf Ali Bey, İsa Kasım ve Hüseyin Samsam gibi halk şairleri vardır. Bkz.:
Prof Faruk Sümer, Oğuzlar, İstanbul, 1999, s. 55-56; aynı müellif, "İran'da Yaşayan
Türk Oymakları", Türk Kültürü, Ekim 1972, sayı: 120, s. 1238-1241; Mehmet Emin
Resulzade, Iran Türkleri, TDAV yay., İstanbul, 1993, s. 11 ve 39-43; Ahmet Bican Ercilasun, "İran Türkleri", Türk Kültürü, Nisan 1988, s. 231; Nevzat Özkan, Türk Dünyası, Kayseri, 1997, s. 257-259.
39 Milyfn: İstahrl'nin bildirdiğine göre bu şehir Şiraz'ın ondört fersah kuzeyinde gayet
sulak bir araziye kurulmuş şirin bir yerleşim birimidir. Bkz.: EbO İshak İstahrı, Mesalikü'I-Memalik, ed-kritik: lrec Afşar, s. 115.
40 Rüknilbild: Ruknı diye de bilinen bu nehrin kaynağı Şiraz şehrinin birkaç km yakı
nındadır; Hafız'ın şiirlerinde sık sık anılan bu nehir, Büveyhoğullarından Şiraz emirliği yapan Rüknüddevle Hasan Deyleml'den almıştır ismini. Bkz.: Muvahhid, Sefername-i lbn Battuta, C. 1, s. 216.
41 Kitilbü'l-Mesilbfh: Bu eser Mesabihu's-Sünne diye bilinen kitaptır; yazarı meşhur fakih, muhaddis Hüseyin b. Mes'Od Bagavi'dir. Soyolarak Horasan'ın Baga kasabasın
dan gelen bu bilginin daha pek çok mühim eseri vardır. Bagavı, 510/1117 yılında vefat etmiştir. Bkz.: Zehebı, Siyer-i A 'Mmi'n-Nubela, C. 19, s. 439.
42 Sagilnf ve kitabı Meşilriku'l-Envar: Eserin adı "Şevarık" değil Meşariku'I-En
var'dır. Yazarı, Radiyyüddın Hasan b. Muhammed Saganl'dir. Lahevr'de doğan bu
bilgin 650/1252 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. Bkz.: Zehebı, Age., C. 23, s. 282.
43 Cemalüddfn Hasan İbn Mutahhar Hıllf: Şii İmamiyye mezhebinin meşhur fakihlerindcn olan İbn Mutahhar Hıilı, Hoca Nasiruddin TOsl'nin talebelerinden olup
mantık ve felsefede de ün yapmış bilginlerdendir. Nehcü'I-Hakk, Keşfü'I-Cumme ve
Minhticü'I-Kerame en meşhur eserlerindendir. 726/132 yılında vefat etmiştir. Bkz.: İbn
Hacer, ed-Dırrer, Kahire bas., C. 2, s. 135 ve 158-159.
44 Karabağ (=tarihI Türk yazlığı Karabağ): Karabağ tarih boyunca bölgedeki Türk
hükümdarlarının yazlığı olarak kayda geçmiştir. Aras vadisinin kuzeyinde uzanan
yük~ek dağların zirvelerindeki yayladır Karabağ ... SiyahkOh adıyla da bilinen bu
mıntıka İlhanlı hükümdarı Geyharu'nun da yazlığı idi. Murovdağ (3420 m), Kamış
(3740 m.) gibi yüksek noktaların bulunduğu bu yaylanın ortalama rakımı 2500 m'dir.
çevreye göre ikliminin yumuşaklığı, sularının bolluğu ve toprağının münbitliği sayesinde büyük hayvan sürülerini ve k~labalık insan kitlelerini çeken Karabağ kuzeyden ve gün'jyden gelen göçebe Türklere tarih boyunca barınak olduğu gibi civardaki Türk hükümdarlarına hem yazın hem de kışın karargah olmuştur. Bkz.: Bertold
Spuler, Age.,ı>. 363; .MEB lsMm Ans., C. 6, s. 212-217.
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verme adeti: Tazl'nin bildirdiğine göre bu adet Kuzey Afrika hükümdarlada mevcuttu. Mağrip hükümdarı Sıdı Muhammed b. Abdullah, Şınklt (=Moritanya) emiri Muhtar b. A'mar'a bir şalvar hediye etmişti. Bkz.: Tazı, Rıhle, C. 2, s. 39;
Muhammed Fal b. Baba Alevı, Tekmile, ed-kritik: Ahmed Veledü'l-Hasan, Tunııs
1986, s. 44.
46 Olcaytu Han ve Sünnilik: Evvelee de Hıristiyanlık ve Budizme merak salan 01caytu Han kısa bir dönem Sünnlliğe heveslendiyse de bu yolu resmen kabul etmemiş; Til.ceddln Avad ve Cemaleddın Mutahhar gibi kuvvedi Şit mollalarının tesiriyle Ş1ıliğe daha sıkı bir biçimde sarılmış idi. Ancak tebaasıyla arasını iyileştirmek amacıyla Ehl-i Sünnet'e biraz mü sam aha göstermeye başlamış olmalıdır. Sünniliğin kollanıp gözetilmesi ve resmı mezhep olması onun oğlu Ebil Saıd zamanında gerçekleşecektir. Bkz.: Bertold Spuler, Age., s. 211-213.
47 Yediyüzkırksekiz yılının Rebfulahir ayı: 1347 yılının Temmuz ayına rasdar.
48 Şiraz hükümdarı Ebuİshak Mahmud Muhammed Şah Yincu: Yinçu Moğolca
da mal ve mülkü, has sa arazisini idare eden amir demektir. Seyyah herhalde 1347 yı
lında beşinci ziyaretinde Ebilİshak Mahmud Muhammed Şah ile görüşmüş olmalıdır.
Zira Ebilİshak 743/1343 yılında Şiraz'a vali olmuştur. Bkz.: Gibb, Age., C. 2, s. 306.
49 Ebuİshak İbrahim Kazeri'ınf: Bu meşhur şeyh Anadolu'dan Güney Hindistan'a
kadar geniş bir alanda etkili olmuş, müriderini her yana salmış biriydi. Çin'de bile
mürideri vardı. 426/1035 yılında vefat etmiştir ve kabri halen Kazeriln'dadır. İbn Battilta ileride birkaç kez daha bu şeyhten bahsedecektir. Bkz.: Zahırudın İbnü'l-Kaze
rilnı, Muhtasaru't-Tarih, (mukaddime kısmı), Bağdat, 1970.
50 Emir Muzaffer Şah ve Muzafferiyye Devleti: Mübarizüddın Muhammed, Muzafferiye Devleti'nin kurucusu olan Muzaffer Şah' ın oğludur. Bu zat 718/1318 yılın
da Yezd şehrine; 740/1340 yılında Kirman'a hakim olmuş idi. Ebilİshak Yinçu ise
747, 750 ve 752 yıllarında Kirman'a baskın düzenledi ama başaramadı. Mübarizüddın 754 yılında Şiraz'a hücum etti ve şehri ele geçirdi. Bu tarihten üç sene sonra da
Ebilİshak'ın devletinin son bulduğunu görüyoruz. Bkz.: Tazı, Age., C. 2, s. 43.
51 Hint menni (=batmanı): Aslında bir Hint batmanı 15 kg 284 gr'dır. Ancak burada
İbn Battilta, bir batmanın 25 rad tuttuğunu düşünmüş olmalı; böylece yüklenen mal
takriben 162 kg oluyor. Seyyah bir batmanın 15,284 kg tuttuğunu kabul etseydi yüklenen mal 2000 kg civarında olurdu ki bu da mümkün gözükmüyor. Bkz.: Tazı, Age.,
C. 2, s. 46.
52 Mısır ratlı: Bir Mısır radı, 450 ila 500 gr arasındaydı.
53 İbn Şeyh Abdurrahman İsfirayinf: Bu zatın babası olan Abdurrahman, İlhanlı ailesinde İslarnı ilk kabul eden Tekudar'ın hidayetine vesile olmuş kişidir. Şeyh Abdurrahman 684/1285 yılında Dımaşk'ta vefat etmiştir. Bkz.: İbnü'l-İmad, Şezeratü'z
Zeheb, Kahire bas., C. 5, s. 381.
54 İmam Ali Rıza'nın kardeşi Ahmed b. Musa: Oniki İmam'dan Musa Kazım'ın oğ
lu, Ali Rıza'nın kardeşi Ahmed; Meşhed şehrinde medfundur. 744/1343 yılında kabri ve. mescidi onarılmış; önce 912/1506'da sonra da 1259/1843'te iki kez restore edilmiştir. Ahmed b. Musa, İran'da Şah Çerağ diye bilinir. Tazı, Iran beyne'I-Emsi ve'lYevm, s. 64 ve devamı.
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55 Şeyh Ebil Abdullah İbn Hafıf: Bu suo, Saffi\rı emiri Amr b. Leys'in kumandası
altında akınlar yapan bir subayın oğludur. Şiraz'da yaygınlaşan Sünnı bir tarikatın kurucusu olan bu şeyh 372/982 yılında vefat etmiştir. Bkz.: Tazı, Rthle, C. 2, s. 47.
56 Hilr-i Hayzuran: Bumsı Baınbu nehri olabilir; ikinci ciltte bu bölgeden yine bahsedilecektir.
57 Kilşan: Rthle şaffhi 'fazı, katık manasına gelen bu kelimenin Körfez ülkelerinde
"Kari" kelimesiyle karşılandığını söylüyor ve Kuşan ile Mısır'ın mahalli yemeği haline gelmiş "küşeri" arasında ilişki olup olmadığını soruyor. Mısırlıların da kabul ettiği gibi Him kökenli olan bu yemekten yedim; Han-ı Haım civarında küşerisiyle
meşhur bir lokamada! Adet olduğu veçhile, ardından bir sütlaç kaşıkladım. Makarna,
nohut, mercimek ve pilavı birbirine katıp üstüne acı biberle karışık domates sosu ve
kıtır kıtır soğan kızartması eklenerek yapılan gayet leziz bir yemek. Kenarda şişe
içinde, acının da acısı bir başka biber duruyor masada; isteyen daha da yanabilir! Ancak İbn Battılta'nın Kuşan dediği şey herhalde tabanı oluşturan makarna, nohut vs.
değil de üste ekilen biber, domates sosu ve soğan kızartması gibi şeyler olmalı; zira
bu ikinci kısım tam da iştah açıcı diye tarif edilebilir şeylerden oluşuyor. Bizim yörede ekmek banarak yenilen bu tip edi veya etsiz sosIara umumi bir ifadeyle "tirit" denilir. O halde Kuşan için Him tiridi diyebiliriz.
58 Rilzbihan-ı Baklı: Ebu Muhammed b. Ebu Nasr Rılzbihan-ı Baklı, Şiraz'da yetiş
miş, sonra Mısır'a uzanmış, çok gezmiş, çok yazmış bir suodir. Mısır'da onbeş sene
kalıp memleketi Şiraz'a döndüğünde dostları ona Ruzbihan-ı Mısrı demişler; böylece bazı kitaplarda bu adla anılır olmuştur. Ona "Şettah-ı Faris" de denilir. Tasavvufa dair otuza yakın eseri vardır. Şiraz'da 606/1209 yılında vefat etmiştir. Makama!'ı
(=Binbir Makam) Tahsin Yazıcı tarafından edisyon kritik edilerek İstanbul Üniversitesi yay. arasında çıkmıştır. Bkz.: Sahabeden Günümüze, (maddeyi haz: A. Sait Aykut), C. 7, s. 89-90; Ali Şır Nevaı, Nesayimü'l- Mahabbe, s. 161-163.
59 Şeyh Zerkilb: Zerkub İzzeddın Mevdıld İbn Muhammed Zehebı, Ruzbihan-ı Bakli'nin talebelerindendir. Zerkılb, Farsça altın işleyen demektir. Şeyh Zerkılb
663/1256'da vefat etmiştir. Bkz.: Tiizi, Rthle, C. 2, s. 49.
60 Sa'dt Şırazı: İranlı meşhur sud şair. 580/1184 yılında doğdu, yüz yaşını aştı,
691/1292'de vefat etti. Türkmenlerden Salguroğulları hanedanı zamanında yaşadı;
Fars Atabekleri olarak da bilinen bu hanedan Moğollara boyun eğdiği için memlekederini harap olmaktan kurtarmış; Sa'di'nin muasırı olan Atıbek Ebubekir döneminde Şiraz şehri ilmin ve sanatın korunduğu bir vaha olmuştu. Sa'di, tahsiline Şi
raz'da başlamış, sonra Bağdat'a uzanarak Nizamiye Medresesi'nde devam etmiştir.
Kuzey Afrika'dan Doğu Anadolu, İran ve Hindistan'a uzanan geniş bir coğrafyada Şi
habeddin Sühreverdi gibi suolerle, İlhanlı hükümdarı Abaka Han gibi siyasilerle görüşen Sa'di, zengin bir hayat tecrübesiyle kaleme almıştır eserlerini. Nihayet Şiraz'a
dönüp yerleşen Sa 'di, hayatının geri kalan kısmını kendi tekkesinde okuyup yazmayla geçirir. Mezarı Şiraz'ın kuzeydoğusundadır. Zamanla harap olan türbesi
1766'da KeJim Han tarfından yeniden inşa edilmiştir. Sa'di, Türkçe dahil pek çok
dile çevrilen Bostan ve Gülistan'ıyla şöhret bulmuştur. Bizim geleneğimizde öteden
beri Farsçaöğretiroinde kısa bir gramerden sonra bu eserlerden seçilmiş metinler
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okutulur. Ben de böyle adım attım Farsçaya. Bostan şerhlerinin en tanınmışı Sildrninkidir; 1871 'de İstanbul'da basılmıştır. Bkz.: Sahabeden Günümüze, (ilgili kısmı
hazırlayan: A. Sait Aykut), C. 7, s. 183-195; Molla Cami, Nejehiitü'I-Üns, Lamiı Çelebı çevirisi, İstanbul, h. 1289, s. 670; Enakı, Menakıb, neşr: Tahsin Yazıcı, Ankara,
1959, C. 1, s. 266; A. Hayyampur, Ferheng-i Suhanvl1rl1n, Tebriz, h. 1340, s. 269.
Kazeri'in ve *Biliid-ı Şôl: Kazeriln, Şiraz'ın 55 mil (20 fersah) batısındadır. BiladŞôl yani Şolistan ise Şiraz'ın kuzeybatısında bir emirlik olup 12. yüzyılda Kürt asıllı
olduğu sanılan kabileler tarafından kurulmuştur. Bugün de Şôl adında bir şehir mevcuttur. İbn Fadlullah Ömerı, Şôl kabilesine mensup olan Kürtlerin çok savaşçı, çok
cömert ve misafirperver olduğunu belirtir. Şôl topluluğu genelde göçebe olduğu için
daha sonra dağılmıştır. Bugün, geriye birkaç isim ile bazı küçük gruplardan başka bir
şey kalmamıştır. Zeki Velidı Togan, Şol kabilesinin aslında Sul (=Çur; Çuı, Şul)
Türklerinden geldiğini ancak zamanla İranileştiğini söylemektedir. Bkz.: MEB, Is!Ilm Ans., C. ll, s. 582-584; Zeki Velidı Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul,
1981, s. 216.
Ebi'iİshiik Kiizeri'inf için Bkz.: bu bölüm 49. not.
Zeydeyn: Errecan ile Darilk arasında bir şehirdir. Burada iki Zeyd bulunduğu için
değil; bölge halkının mahalli dilinde mensilbiyet "an" eki ile ifade edildiği için Zeydan ismindedir burası. Bkz.: Tazı, Rıhle, C.,2, s. 53.
Huveyzii (=Ahviiz): Tarih boyunca pek çok hadısçi ve fıkıh bilgini yetiştiren bir
şehirdir. Muhammara şehrinin yetmiş mil kuzeyindedir. Halkı etnik bakımdan karı
şıktır; mütecanis değildir. Bkz.: Ni'metullah Cezilir!, Zehru'r-Rebf, s. 59.
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KÜFEŞEHRI
ana şehirlerinden biri olan Kufe,l Peygamber dostlarının, tabilnin, yüce bilginlerin, erdemlilerin yurdu
ve müminlerin emiri Hz. Ali'nin hilafet merkezi olduğu içİn
ayrıcalıklı bir yerdir. Lakin düşman elinin buralara kadar uzanması ve Haface kabilesinden gelen bedevııerin eşkıyalık yapması sebebiyle her yanı harap olmuştur. Kfife şehrinin suru
yoktur; binaları tuğladandır. Çarşıları gayet zengindir; en fazla
hurma ve balık satılır. Büyük Camii çok güzeldir; kurşunla birbirine kaynaştırılmış yontma taşlardan örülen muazzam sütunlarla desteklenmiştir ve yedi avludan oluşur. Bu mabette eskiden kalma değerli eserlerden biri, mihrabın karşısında; kıble
ye dönünce sağ tarafta bulunan Hz. İbrahim namazgahıdır. Buradaki hücrede Hz. İbrahim'in namaz kıldığı rivayet edilir.
Onun yanı başında [abanoza benzeyen] "sac" ağacı dallarıyla
çevrili yüksek bir mihrap görülüyor. Burası da Hz. Ali'nin mihrabıdır. İbn Mülcem 2 tarafından şehit edildiğinde Hz. Ali'nin
orada bulunduğu söylenir. Halk namaz kılmak için oraya akın
eder.
Bu bölümün arkasında bir küçük secdegah vardır; aynı şe
kilde sac ağacının dallarıyla çevrilmiş ... Anlatıldığına göre tufan
koptuğunda meşhur "tennur" [=tandır]3 tam burada kaynamış
tır. Arkada, secdegah dışındaki bir hücrenin Nuh Peygamber'e
ait olduğu, tam karşıdaki küçük hücrenin ise İdrıs Peygamber'in ibaqet köşesi olduğu söylenir. Mescidin güney duvarına
bitişik bir alan var. Anlatılanlara göre Nuh Peygamber gemiyi
burada inşa< etmiştir. Bu meydanın bitiminde Hz. Ali'nİn evi ve
Irak

diyarının
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naaşının yıkandığı

oda bulunuyor. Buraya yakın bir hücrenin de .
Nlih Peygambere ait olduğu söyleniyor. Tabiı, bu söylentilerin
doğru olup olmadığını en iyi bilen Allah'tır.
Mabedin doğu yönünde, yerden hayli yüksekçe yapılmış
bir türbede Müslim b. Akll b. Ebli Talib'in kabri 4 bulunmaktadır. Hemen yanında fakat camiin dışında Hz. Hüseyin'in iki kı
zı Atike ve Sükeyne'nin mezarları mevcut.
Sa'd b. Ebli Vakkas'ın KMe'de yaptırdığı Kasru'l-İmare'nin
[=emir konağı] yalnız temelleri kalmıştır. Allah hepsinden razı
olsun.
Fırat nehri, KMe'nin doğusunda şehre yarım fersah mesafede akıyor. Kenarında arka arkaya dizili hurma bahçeleri görülüyor. Klife Mezarlığı'nın batısında beyaz zemin üzerinde koyu
bir karaltı gördüm. Orasının katil İbn Mülcem'in kabri olduğu
nu ve KMelilerin her sene odun götürüp yedi gece o mekanın
üzerinde ateş yaktıklarını öğrendim. Hemen onun civarında bulunan kubbenin de Muhtar b. Ebli Ubeyd'in kabri 5 olduğunu
söylediler.
Klife şehrinden çıkarak Bi'r-i Mellaha'ya doğru vardık. Burası hurma bahçeleri arasında güzel manzaralı bir şehirdir. Şeh
rin dışında konakladım. Ahalisi Rafızı [=şm olduğu için şehre
girmek istemedim. Seher vakti oradan hareket ederek Hılle'ye 6
indi k. Burası Fırat'ın doğu kıyısında uzanan büyük bir şehir.
Çarşıları şen, dükkanı çok. Orada ham ve işlenmiş ürün cinsinden her şey satılıyor. Şehrin içinde ve dışında art arda dizili hurma bahçeleri var. Evleri palmiye ağaçları arasında. İki kıyıyı birbirine bağlayan köprü yan yana yatırılmış gemilerin üstüne kurulmuştur. Bu tekneler, iki uçlarından dolaşan kalın zincirlerle
kıyıdaki sabit kalaslara bağlanmış!
Buranın halkı tamamen İsna Aşeriyye İmamiyye [=Şıı Oniki İmam] mezhebindendir. Ama iki fırkaya ayrılmışlar. Biri Ekrtid [=Kürtler], diğeri Ehl-i Camiayn diye biliniyor. Aralarında
bitmeyen bir mücadele var.
. Şehrin en büyük çarşısına yakın bir yerde, kapısına yukarıdan aşağı uzun bir ipek perde sarkıtılmış meşhur mabedi gördüm. O mabede Meşhed-i Sahibüzzeman [=Zamanın Efendisinin MeşhediF diyorlar. Adet gereğince her gün şehir halkın-
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dan yüz kişi silahlarını kuşanıyor, ellerinde kılıçlarıyla ikindi namazından sonra emirin huzuruna çıkıyor. Koşum takımları gayet
güzel düzenlenm}§bir at veya ~atırı yola çıkarıyorlar. Bu hayvanın önünde davul çalmaya, boru ve zurna öttürmeye başlıyorlar.
Ellisi öne, elfısi arkaya geçiyor. Bazıları da hayvanın sağ ve sol
tarafını dolduruyor.
Sonra Meşhed-i Sahibüzzeman denilen mabede ulaşınca
kapıda durup:
"Allah'ın adıyla! Ey zamanın efendisi! Allah'ın adıyla çık!
Fesat her yanı kapladı, zulüm Ve haksızlık ayyuka çıktı! Artık
senin zuhurunun vakti gelmiştir! Ta ki, Allah, senin aracılığınla
hakkı batıldan ayırsın, doğruyu ve yanlışı göstersin!" diyorlar.
Davul ve kös eşliğinde akşam namazına kadar böyle bağırıp
çağırıyorlar. İnançlarına göre Muhammed b. Hasan Askeri bu
mescide girip kaybolmuş yine oradan çıkması gerekiyormuş.
Onların bekledikleri İmam [=Mehdi] odur.
Sultan Ebu Saıd'in vefatından sonra Mekke emiri Ahmed
b. Rümeyse b. Ebu Nümeyy8 Hılle'yi zaptederek birkaç sene
elinde bulundurmuş- ama Irak hükümdarı Şeyh Hasan9 onu yenerek işkenceyle öldürdükten sonra tüm malını gaspetmiştir.
Emir Ahmed'in iyi huylu olduğu bilinmekteydi. Irak halkıon
dan daima övgüyle bahsetmiştir.
Hılle'den, Hz. Hüseyin'in şehit edildiği Kerbela'ya gittik.
Hurma bahçeleriyle çevrili küçük bir şehir Kerbela. Her yanı
Fırat'la kuşatılmış. Mukaddes mezar şehrin içinde. Yanı başında
büyük bir medrese ve gelip geçenleri doyurmaya mahsus bir zaviye bulunuyor. Türbenin kapısında kapıcı ve bekçiler var; hiç
kimse onlardan izinsiz içeriye giremez. Gümüşten yapılmış eşi
ği hürmetle öpüıür. Bu mukaddes mezara altın ve gümüş kandiller asılmış. Kapılarda da ipek perdeler vardır. Şehir halkı, biri Evlad-ı Rahık [=Rahık oğulları] diğeri Evlad-ı Faiz [=Faiz
oğulları] adıyla iki gruba ayrılmış; hepsi İmamiye mezhebinden
ve aynı atadan geliyor. Fakat aralarında kavga-niza hiç eksik olmuyor! İki taraf arasında çıkan kavgalardan ötürü şehir harap olmuştur. "

Notlar
Kufe: Kfife, 17/638 yılında Irak'ın fethinden hemen sonra Müslümanlar tarafından
kuruldu; Basra da böyledir. Hz. Ali Kfife'yi kendine başşehir yapmıştır. Kfife surunu
yaptıran Abbası halifesi MansOr'dur. Bölge pamuk ve hububat bakımından zengin
idi; ahalinin büyük kısmı İbn BattOta döneminde Şii idi. Ebu'l-Fida'nın aktardığı rivayetlere göre şehrin ismi, mimarısinin daire şeklinde olması yahut halkın oraya toplanmasıyla ~lgilidir. Bkz.: Mes'Odı, MUrUcu'z-Zeheb, Charles Pellat neşri, par. nr.: 229230 ve 1935-1937; Ebu'l-Fida, Takvim, s. 301; Tazı, Age., C. 2, s. 5.
2 İbn Mülcem: Abdurrahman b. Amr b. Mülcem Muradı, Sıffin Savaşı'nda Hz.
Ali'nin yanında çarpışmış ancak "hakem" olayından sonra diğer Haricllerle birlikte
ona cephe almıştır. Hz. Ali 38/658 yılında Nehrevan'da onları yenince bu hadiseden
canını kurtaran Haricilerden BOrek Sarımı ve Amr b. Bekir, İbn Mülcem ile anlaş
tı; bu ikisi Muaviye ile Amr b. As'ı öldürecek, İbn Mülcem ise Hz. Ali'yi öldürecekti. İbn Mülcem KOfe'ye geldiğinde Nehrevan'da öldürülen Haricllerin akrabası
olan Karami adlı çok güzel bir kadına aşık olur; kadın mehir olarak 3 bin dirhem, bir
köle, bir cariye ve Ali b. EbO Talib'i katletme şartını ileri sürer; İbn Mülcem bu teklifi seve seve kabul eder. Böylece 40/661 yılında bir Cuma günü Hz. Ali'ye saldırır
ve onu boynundan yaralar. Hz. Ali iki gün sonra vefat eder. İbn Mülcem de öldürülür. Bkz.: Mes'Odı, MUrUcu'z-Zeheb, Charles Pellat neşri, par. nr.: 1730-1732; Taberi, Tarih, (de Goeje neşri) 1,3456-3461; İbn Sa'd, Tabaka/, C. 3, s. 33,37; DıA Is/dm
Ans., C. 20, s. 220.
3 Tufan ve Tennur: Hz. Nuh'a (a.s.), Tufan hadisesi patlak vermeden önce bir gemi
yapması doğrultusunda vahiy gelmiş; nihayet tufan vuku bulup ilgili ayette (HOd SOresi, 40. ayet) aynen buyurulduğu gibi "TennOr'un kaynadığı" haber verilmiştir. TennOr çok eski bir kelimedir; bizdeki karşılığı "tandır"dır. FırOzabadı, "içinde ekmek
pişirilen ocak" ve "su fışkıran yer" manası vermiştir buna. Kamus-i Muhi/ üzerine not
düşen araştırmacılar bu kelimenin diğer dillerde de aynen bu manasıyla mevcut olduğunu belirtmiş; bu kökten (t-n-r) müştak (=türev) olmadığı için söz konusu kelimenin Arapçaya sonradan girdiğini söylemişlerdir. Mütercim Asım Efendi bu kelimenin
Farsçadan nakledildiğini aktarmıştır. TennOr, coğrafi yer olarak Masısa şehri yakının
da bir dağ adıdır. Eski Türkçede "tenğür"; bir şeyin havaya doğru çıkması, yükselmesi manasına gelmektedir. Farsçada "tenOr" fırın, tandır; "tunder" ise gök gürültüsü
manasındadır.İngilizccde "thunder" gök gürlemesi; "Thunderer" ise kadim inançlardaki Göktanrısı manasına gelir. "TennOr'un kaynaması" eski tefsirlerde suların coşup
kabarması şeklinde tefsir edilmiş, son asrın müfessirlerinden merhum Elmalılı Hamdi Efendi bu kelimenin buharlı bir gemiye işaret ettiğini, Nuh'un gemisinin alelade
bir tekne olmadığını savunmuştur. Bkz.: Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili,
C. 4, s. 27680; Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Türkçe Meali, (Haz: Ali Özek ve H. Karaman
başkanlığında heyet), s. 225; Hasan Basri çantay, Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim, C.
1, s. 332; Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lugati'/-Türk, Besim Atalay çev., C. 3, s. 392-396;
FirOzabadı, Kamus, (Inceleme ve dipnot: Muhammed Naim AraksOsi başkanlığında
bir heyet), Beyrut, 1996, s. 456; Mütercim Asım Efendi, Kamus Tercümesi, İstanbul, h.
1305, C. 2, s. 186.
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4 Müslim b. Aki1: Tabiın neslinden cesur bir zat idi; Hz. Hüseyin onu, kendisine bağ
lılık mektubu gönderenlerin durumunu ara§tıfsın ve taraftar toplasın diye Küfe' ye
gönderdi. Ancak Küfe emiri İbn Ziyad bu i§i farketti, insanlar Müslim'in çevresinden
dağıldılar; o da bir kadının evine sığındı' Kısa bir süre sonra İbn Ziyad onu yakaladı
ve 60/680 yılında öldürdü. Taberı, Tarih, (de Goeje ne§ri), C. 2, s. 227; MEB Is/tim
Ans., C. 8, s. 821:"
5 Muhtar b. Ebu Ubeyd Sakaf!: Muhtar Sakaf! olarak da bilinen bu §ahıs, lrak'ta zuhur etmi§ ve Şıa'yı çevresine toplaml§tı; Cebraıl'in kendisine indiğini ve ondan vahiy
aldığını savunurdu. Kendisine Mehdi-Mesih misyonunu biçmi§ti. Son derece cerbezeli lakin muammalı konu§ur ve muhataplarını ikna ederdi, klasik tarihçiler tarafın
dan heretik bir ihtilalci olarak kaydedilmi§tir. Emevilere kaf§1 büyük bir isyan ba§lattı; kısa zamanda güçlenip geni§ bir alanda etkisini hissettirdi. Ancak 67/687 yılında
Abdullah b. Zübeyr'in kuvvetleri kaf§ısında sava§ırken öldü. Onun pek çok fikri zamanla Şıa'nın akidesine tesir etmi§tir. Bkz.: Taberı, Tarih, (de Goeje ne§fi) C. 2, s.
530; Zehebı, Siyer-i A '/timi'n-Nubela, C. 3, s. 538; Zehebı, Düvelü'/-Is/tim, Beyrut, 1999,
C. 1, s. 60; MEB Is/tim Ans., C. 8, s. 513-515.
.
6 Hılle: Şehir 496/1 102 yılında Şıı bir Arap lideri, Seyfüddevle Sadaka b. MansOr tarafından kuruldu. Zamanla büyüdü, Irak'ın en me§hur beldesi haline geldi, köprüsü sayesinde Bağdat'ı Hicaz'a bağlayan yolun mühim bir menzili oldu. Bkz.: Ebu'I-Fida,
Takvım, s. 299.
7 Siihibu'z-Zaman: Burası Şıa inancına göre onikinci imarnın yani Mehdı-yi Muntazar'ın makamı olduğu için bu ismi almı§tır. Sahibü'z-Zaman, zamanın sahibi, çağın
hakimi; iyilikleri getiren kötülükleri yok eden, adaleti hakim kılan ki§i yani Mehdi
için kullanılan bir tabirdir. şmere göre Sahibü'z-Zaman, 15 Şaban 255/30 Temmuz
896 yılında doğmu§ olan Muhammed b. Hasan Askerl'dir. Şıa'nın inanç esaslarına göre o babasının vefatından sonra gizlenmi§tir; ancak halen sağdır ve kıyametten önce
zuhur edecektir. Bkz.: Ethem Ruhi Fığıalı, çağımızda Itikadıls/tim Mezhep/eri, İstan
bul, 1980, s. 112; Kuleynı, Usu/-i Kafi, Tahran, h. 1388, C. 1, s. 514; A. Gölpınarlı, Tarih Boyunca Is/tim Mezhep/eri ve Şu/ik, İstanbul, 1979, s. 520; Şah Abdülazız Gulam Hakım Dihlevı, et-Tuhfetü'/-Isna Aşeriyye, Arapçaya çev. Gulam Muhammed Eslemı, not
ve ihtisar: Mahmud Şükri AIOsı, Bağdat, 1301, s. 118; Celaleddın SuyOt!, Ahir Zaman
Mehdisinin Alametleri, derleyen: Ali b. Husameddın Müttakı, çev. Mü§erref Gözcü, İs
tanbul, 1987, s. 50-72.
8 Ahmed b. Rumeyse b. Ebu Nümeyy: 730/1330 civarında İlhanhlar tarafından
Irak'ta çöl Araplarının emiri olarak kabul edildi, 736/1337 yılında İlhanlılar dağılınca
Ahmed bağımsızlığını duyurdu ve KOfe'yi i§gal etti; ancak kısa bir zaman sonra
739/1339 yılında Celayırlı Hasan tarafından öldürüldü. Bkz.: Tazı, Age., C. 2, s. 56; ayrıca bkz.: 21/6. not ve 18/32. not.
9 Şeyh Hasan: Celayirı Devleti'nin kurucusu: Bkz.: 24/16. not.

Y1RM1ALTINCI BÖLÜM

BAGıOAT VE HÜKÜMDAR EBU SAID
Yurdu] diye bilinen Bağ
dad {=Bağdat], İslamın payitahtı; bereketli mi bereketli bir şe
hirdir. 1 Halifelerin otağı, bilginlerin yatağıdır burası. Seyyah İbn
Cübeyr Ebu'l-Hüseyin der ki:
"Burası çok eski bir şehir. Abbası hilafetinin başşehri ve Kureyş kökenli imamların davet merkeziydi. Lakin onların inşa ettiği her şey mahvolmuş, yalnız ismi kalmıştır. Zamanın vahşilerinin
oraya kanlı kılıçlarını uzatmadan önceki haline nispetle şimdi hiçbir eser kalmamış denilebilir. Dicle nehrinden başka dikkat çekici bir güzelliği yok! Dicle, Bağdat'ın doğu ve batısı arasında uzanırken Bağdat'ın doğu yakasıyla batı yakası arasında uzanan Dicle
parlak bir inci gerdanlığı andırıyor. Bağdat bu nehrin suyuna kanıyor ve kir-pas kabul etmeyen berrak aynada güzelliğini seyrediyor. Ruhu, o nehrin suyu ve havasıyla günbegün gençleşiyor."
İbn Cüzeyy der ki:
Şair Ebu Temmam Habıb b. Evs,z Dicle ve Bağdat'ı şu dizeleriyle ne güzel anlatmış:
Daru's-Selam [=Esenlik ve

Barış

"Geldi Bağdat'ın kıyısına, çöktü ağıtçı,
Ağlasın gayrı ağlayanlar dehrin dağıttığı

dara!
Nice yangınlar çıktı suyunda, nice savaşlar,
. Küle diindü sokaklarında güzeller, gül bakışlar.
Yine de ümitvar, gün dönecek yine de
Gelecek saadet saati, rahmet inecek izbelere.
Saklıyor gamını şimdi umutlu yabancı,
Bağdat; bir kocakarı; geçmiş gençliğin baharı
Kayıp zamanlarda ara artık işveli yari ve tacı!"
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Şairler Bağdat'ın güzelliklerine dair pek çok dize söylemiş
ve uzattıkça uzatmışlar. Çünkü hakikaten meydan geniştir, övülecek yanı çoktur Bağdat'ın. Kadı Ebu Muhammed Abdulvahbab b. Ali b. Nasr-rvHlikl Bağ&ıd13 de birkaç dize söylemiştir.
Allah rahmet eylesin, babam defalarca okumuştur bana bu dizeleri:

"Meftun oldum havasına Bağdat'ın; canlandım,
Hep orada olmak isterim, kader durmaz ayırır.
Bugün nasıl gö'çerim buradan, ne tatlı esiyar baksana,
Bir yanda kuzeyli Memdfid, bir yanda güneyli Maksur."
Aynı şair şu

beyiderin de sahibidir:

"Setam olsun Bağdat'a, neşe bulsun her yandan,
Benden yüzlerce bfiseye layıktır bu şehir.
Bilirim, bilirim güzel kıyı/arını art arda uzanan,
Allah 'a andolsun sitemim ne öfke ne kindendir.
Fakat dar geldi bana onca güzel gögistan,
F irakım, oyunbaz feleğin zalimliğindendir.
Bu nasıl şehir, sevgisi sıcaktır kandan,
Gurbet emri, nazımı çekmeyen sevgilidendir. "
Yine babamın bana aktardığı
fer öfkeyle- sesleniyor Bağdat'a:

bazı

dizelerde

aynı şair

-bu se-

"Bağdat, garip şehir, zenginler kaşanesi!
Fakirler için bitmez betalar hanesi,
Sokaklarında yürürken hissederim kendimi,
Zındık evinin rafında mahzun bir Mushaf gibi!"

Kadı

Ebu'l-Hasan Ali b. Neblh 4 bir kasidesiQ.de

"Yalnız

dolunay gibi sokulur Irak'a o güzel,

Öğle v/lkti dürülür defteri ateşin güneşin .

.Bağdat'ın meltem/erini, ambere çeviren el,
Bunca'masırm mecnun olmasa elbet çekip gider.

şöyle

diyor:

318
Kerh semtinin canım kuytuluğunda bir bahçe,
Serin berrak akar suyu, derin ılık süki2nette.
Muhavve/ tepe/erinden ışık devşiren güzel
Tac semtinin eteğinden doğar kalbe sessizce."
Bağdatlı bazı kadınlar

için

şu

dizeler

söylenmiştir:

"Eridim Bağdat'a, Jrak'a ve ahularına,
beni iri gôzferindeki sihir, kül etti.
Fırat kıyısında geziyor!ar, takip ettim.
Yüzleri ay parçası / ve gôgüslerinden kabaran
istekle ya/pa!ıyor sağa sola bedenlerı·.
Onların aşkı, bakirelere özgü bir tufan,
Canım feda onlara, tenim feda, ruhum feda,
Her ne sanat var alemde, hep onlardan doğmada!"
Yaktı

İbn Battilta devam ediyor:
Bağdat'ta

iki köprü var. Mimarı bakımdan daha önce bahköprülerine benziyorlar. Kadın erkek, gece gündüz orada dolaş ır halk. Orası daima gezip tozmaya elverişlidir.
Şehirde hutbe okunan, Cuma namazı kılınan onbir büyük cami
var. Sekizi batıda, üçü doğuda. Daha başka mescitler de vardır.
Medreseler her yana dağılmış ise de harap bir durumdadır.
Bağdat'ın hamamları hem bakırnh hem de çok. Genel olarak çatıları ziftle kaplandığından uzaktan bakan siyah mermer
zannediyor! Bu madde Kllfe ile Basra arasında sürekli kaynayıp
akan bir sıvıdan temin edilir. Zift, aynı çamur gibi kaynağın etrafına birikiyor. Oradan kürekle toplayıp Bağdat'a götürüyorlar.
Her hamamda küçük odalar bulunuyor. Bunların zemini ziftle
döşenmiş. Duvarların zeminden itibaren yarıya kadar kısmı da
zift, daha yukarısı ise beyaz parlak kireçle [=alçıyla] kaplı. Bütün odalarda iki mermer musluk var; birinden sıcak, diğerinden
soğuk akıyor. Herkes ayrı bir odada yıkanır; yıkananın izni olmadan başka biri oraya giremez. Odanın bir köşesinde boy abdesti almaya elverişli küçük bir havuz da bulunur. O havuzda sı
cak ve soğuk su muslukları vardır. Hamama girene üç peştamal
verilir. Birini girerken, diğerini de çıkarken kullanır. Üçüncüsü
settiğimiz Hılle
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ise kurulanmaya yarar. Bu denli ince düzeni Bağdat'tan başka
yerde görmedim. Fakat bazı şehirlerin bu hususta Bağdat'a benzediklerini itiraf e~meliyim.
Bağdat'niBatı Yakası

Evvela batı cephesi kurulmuş sa da bugün büyük bir kısmı
bu böıümün. 5 Oradan geriye sadece 13 semt kalmış ...
Her semt küçük bir şehre benziyor. İki ya da üç hamamı var.
Buradaki sekiz semtte geniş, büyük camiler mevcut. Bu semtlerin biri Basra Kapısı mahallesi diye bilinir, orada Halife EbO Cafer Mansur Camii vardır. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun.
Maristan [=Hastane] diye adlandırılan devasa karaltı, Basra
Kapısı Mahallesi ile Dicle'ye bakan cadde arasında yer alıyor.
Maristan, muazzam bir binadan geriye kalan köhne izler halinde mevcut şimdi ... Batı yakasındaki mezarlardan biri Maruf Kerhi'nin kabridir. 6 O da Basra Kapısı Mahallesi'ndedir. Bu mahalleye giden yolun kenarında mükemmel bir bina var. İçinde, tavanı yüksek tutulmuş bir kabir bulunuyor. Şöyle yazıyor baş taharaptır

rafında:
"Burası Ali b. Ebi TiUib'in soyundan gelen Avn'ın kabridir."
Bu tarafta Ca'fer-i Sadık'ın oğlu Musa Kazım'ın kabri de
mevcut'? Bu zat, Ali b. Musa Rıda'nın [=Rıza] babasıdır. Hemen
yanı başında Cevad'ın kabri var. Her iki kabir de küçük bir bahçe içindedir. Gümüş levhalarla bezeli tahta sandukalar var; her
iki lahdin üstünde.

Bağdat'ın Doğu Yakası

çok düzenlidir. s Dükkan bakımın
dan da zengin. En büyük çarşısı, Suku's-Sülesa [=Salı Pazarı]
diye bilinen yerdir. Orada türlü türlü sanatların icra edildiği
mekanlar vardır. Yine orada güzelliği ve zarafeti ile deyimlere
konu olan Nizamiye Medresesi 9 yer alıyor. Çarşının sonunda
Halife Müstansırbillah Ebu Ca'fer b. Zahir'in adına yapılan
Müstansıriye Medresesi lO bulunuyor. Bu okulda dört mezhep
için ayrı 5lyrı mescitler ve eğitim köşeleri var. "Müderris"
[=başhoca] tahtadan yapılmış küçük bir kubbenin altında sedire oturur. Sağmda ve solunda iki "muid" [=asistan] bulunur.
Bağdat'ın doğu kısmı
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Bu medresenin iç kısımlarında öğrencilere ait hamam ile abdest şadırvanı mevcut.
Şehrin bu tarafında Cuma namazı kılınan üç büyük mabet
var. Birincisi, Halife Camii diye bilinir; halifenin saray ve dairelerine bitişik bir yapıdır. Abdest ve gusle elverişli çeşmele
ri, özel su hazneleri bulunan bir camidir burası. Bu mabette
Irak'ın güvenilir hadıs derleyicilerinden erdemli bilgin, büyük
insan Siraceddın Ebli Hafs Ömer Kazvını ll ile karşılaştım.
Ondan, meşhur hadısçi Ebli Muhammed Darimı'nin 12 Müsned'ini dinledim. Tarih yediyüzyirmiyedi yılının Recep ayıy
dı. 13 Darimı'nin Müsned'ini hocama kadar aktaranların zinciri
şöyledir:

Hocam

Siraceddın,

salmış

zeki ve erdemli kadın Fatıma Binti'l-Adl Taceddın'den almış. Bu hanım, "hükümdarların kızı" diye de bilinir. 14 O, üstat Eblibekir Muhammed b. Mes'lid'dan almış. Eblibekir burada Maristan denilen
hastanenin doktoru olmakla tanınır. O da büyük Suff Abdülevvel b. Şuayb Sencer! Ebu'l-Vakt'tan almış. Abdülevvel, İmam
Ebu'l-Hasan Abdurrahman Davudl'den almış. Ebu'l-Hasan ise
Ebli Mul;ıammed Abdullah Serahsı'den almış. Serahsı, Ebli İm
ran İsa Semerkandı'den almış. Son olarak Ebli İmran İsa, kitabın asıl derleyicisi olan Ebli Muhammed Abdullah b. Abdurrahman Darimı' den almıştır.
İkinci büyük mabet, Sultan Camii diye bilinir. Burası şeh
rin dışında hükümdara ait köşklerin bitişiğinde bulunuyor.
Üçüncü büyük mabet, RusHe Camii diye bilinir. RusHe Camii
ile Sultan Camii arası bir mil civarındadır.
Bağdat'ta
Ermişlere
Abbası

bilgisiyle ün

Bulunan Halifelere, Bilginlere ve
Ait Mezarlar

halifelerinin mezarları Rusafe civarındadır 1S ve her
birinin üzerinde adı yazılıdır. Şöyle sıralayabiliriz:
Mehdı, Hadı, Emın, Mu'tasım, Vasık, Mütevekkil, Muntasır, Müstaın, Mu'tezz, Muhtedı, Mu'temed, Mu'tadıd, Müktefi, Muktedir, Kahir, Radı, Müstekfi, Mut!, Taı, Kaim, Kadir,
Müstazhır,· Müsterşid, Raşid, Muktefi, Müstencid, Müstadı,
Nasır, Zahir, Mustansır ve Musta'sım.
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Bilindiği

gibi Musta'sım, AbbasI halifelerinin sonuncusu.
Onun devrinde Tatar girdi Bağdat'a. Birkaç gün sonra da o öldürülmüştür. O z3,-rrıandan beri~ Bağdat'ta Abbas! hilafetinin
adı sanı kalmamıştır. Bu hadise altıyüzellidört yılında meydana
geldi,16
Rusafe yakınında İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin l7 kabri
var. Üzerinde büyük bir kubbe bulunuyor. Zaviyesinde gelip gidenlere yemek veriliyor. Bugün Bağdat'ta bundan başka yemek
verilen zaviye yok. Her şeyi yaratan, yok eden ve halden hale
sokan Allah'ın kudreti sonsuzdur! Yanı başında İmam Ebu Abdullah Ahmed b. Hanbel Hazretleri'nin l8 kabri bulunuyor.
Onun üzerinde kubbe yok. Rivayet edildiğine göre defalarca
kubbe yapıldığı halde yıkılmış. Bu imarnın kabri, çoğu Hanbelı
olan Bağdat halkı nezdinde hürmete şayandır... Bunun hemen
yanı başında tasavvuf büyüklerinden Ebubekir Şibl1 I9 ile Seriyyü's-SakatI'nin,20 Bişr-i Hafi'nin,2I Davud-i TaI'nin 22 ve meş
hur mutasavvıf Ebu'l-Kasım Cüneyd Hazretleri'nin mezarları
bulunur. Bağdatlılar her Cuma bu yüce insanlardan birinin kabrini seçer, hafta sonuna kadar burayı ziyaret ederler; bir dahaki
haftaya da başka birini belirleyip oraya giderler... Bu şehirde bilgin ve ermiş insanlara ait daha pek çok mezar var.
Bağdat'ın bu tarafında meyve yok. Bağ ve bahçelerle dolu
olan batı cephesinden getiriliyor meyveler.
Bağdat'a gelişim, Irak hükümdarının orada bulunduğu vakte rastgeldi. O halde şimdi ondan bahsedelim...

Irakayn Diye Bilinen

Böıgenin

ve

Horasan'ın

Hükümdarı

Irakayn diye bilinen bölgenin ve Horasan'ın hükümdarı,
Ebu Saıd Bahadur Han'dır. Han burahların dilinde hükümdar
anlamına geliyor. Bu adamın babası Tatar hanlarından İslamiye
ti kabul etmiş Muhammed Hudabende'dir. 23 Bu isimde ihtilaf
var. Bazıları Hudabende okumuş yani "dal" ile ... Ama "bende"
kelimesinin okunuşunda hiçbir ihtilafyok. O aynen duruyor. Bu
durumda kçlime, "Allahın kulu" anlamına geliyor. Çünkü Huda, Fars dilinde "Allah" demek. "Bende" ise hizmetçi, köle ve
benzeri anlamlanıgeliyor.
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Yalnız bazıları şunu

söylemekten geri dmmuyorlar: Bu adamın ismi Harubende'dir. "Haru" Farsça "eşek" anlamına geliyor. ismi ise şöyle çeviriyoruz: Eşeklere bakan hizmetçi. iki anlam arasında aykırılık ne büyük! Harubende şekli ünlenmiştir.
Hükümdar, Tatarlık taassubu sebebiyle Hudabende şeklini bı
rakıp bu isme dönmüştür. Bazıları şöyle diyor: Tatar hanları yeni dünyaya gelmiş çocuğa isim verirken o anda eve ilk giren adama itibar ederlermiş. Anılan hükümdar doğarken eve eşeklere
bakan hizmetçi girmiş. Bu yüzden bu adı almış ...
Harubende yahut Hudabende, neyse işte onun biraderi
Kazgan'dır. Halk ona Kazan diyor. Kazan yahut Kazgan bmalı
ların dilinde büyük, geniş tencere demektir. Onun doğumu esnasında içeriye giren cariyenin elinde kazan varmış. Bu yüzden
söz konusu ismi almış diyorlar.
islama giren hükümdar Hudabende'dir. Onun, Müslüman
olduktan sonra halkı Şü mezhebine girmeye zorladığını ve Kadı Mecdüddin ile aralarında geçen diyaloğu daha önce anlatmış
tık. Hudabende vefat ettiğinden oğlu Ebu Said henüz küçüktü.
Bağdat'ta onu gördüğüm sıralarda yakışıklı, yiğit bir delikanlıy
dı. Çok gençti ve henüz tüy bile yoktu yüzünde. O zaman veziri Emir Gıyaseddin Muhammed b. Havace [=Hace] Reşid'di. 24
Onun Yahudi göçmenlerinden olan babası da Sultan Muhammed Hudabende'nin veziriymiş.2S Hükümdar Ebu Said ile vezirini Bağdat'ta gördüm; "şabbare" denilen sandalla geziyordu
Dicle sırtında. Karşısında kendisine isyan eden Emir Cuban'ın z6 [=Çoban] oğlu Dımaşk Hoca Z7 vardı. Şabbare denen
kayıklar bizim "sillora"ya benzer. Sağında ve solunda sazendeleri, hanendeleri taşıyan iki kayık bulunuyordu.
O gün Ebu Said'in cömertliğine tanık oldum. Art arda dizilen amalar hallerinden şikayet ediyorlardı. Her birine birer kıla
vuz hizmetçi, bir kat giysi ve geçimlerine yetecek kadar para
verdi. Hükümdar Ebu Said tahta geçtiği sırada henüz küçük olduğu için ülkede Emir Çoban'ın sözü geçiyordu. Kendisi ismen
hükümdardı. Hatta bir bayram günü Ebu Said'in paraya ihtiyacı olduğu, bulmaya gücü yetmediği, sonunda bir tüccara müracaat ederek ihtiyacını böyle karşıladığı anlatılır! Nihayet annesi
Dünya Hatun genç şehzadenin yanına gelerek:
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"Emir Çoban'ın oğlu Dımaşk Hoca sınırı aştı! Babanın namusunu lekelerneye kadar vardırdı işini! Çünkü evvelki geceyi
Togay Hatun'un Y:~I1ında geçirdi; ayrıca bana da haber gönderdi. Bu gece benim yanımda geceleyecekmiş! Artık başka yolu
yok! Sen kumanaahlarını ve askerlerini topla! O, habis gayesi
için gizli gizli kaleye çıkınca hemen yakalayabilirsin! Allah,
onun babasının da hakkından gelirl" dedi.
Çoban o sıralarda Horasan'daydı. Annesinin anlattıkları Sultan Ebu Saıd'in gururuna dokundu. O gece lüzumlu tedbirleri
aldı. Dımaşk Hoca'nın kaleye girdiği haberi kulağına erişince
kumandan ve askerlerine emretti; kalenin her tarafını kuşatsın
lar diye.
Seher vakti Dımaşk Hoca, Hacı Mısrı adlı erle gözüktü, fakat kalenin kapısına zincir gerilip kilit vurulduğunu görünce atla çıkmaya yeltenmedi. Hacı Mısrl kılıçla zinciri kesti, beraber
çıktılar. Askerler derhalonların etrafını sardı. Haseki emirlerinden Mısır Hoca denilen subay ile Lulu isimli bir genç, Dımaşk
Hoca'yı öldürdüler; başını Ebu Saıd'e gönderdiler. Kelle, sultanın ayakları altına atıldı. Onların adeti böyledir; ciddı hasımları
na bunu yaparlar.
Ebu Saıd, Dımaşk Hoca'nın konağının yağmalanmasını,
karşı koyacak olanların da kılıçtan geçirilmesini emretti. Bu hadise Horasan'da bulunan baba Emir Çoban'ın kulağına gitti.
Oğullarından en büyüğü olan Mir Hasan'ı, Talış'ı ve en ufağı
olan Çalu Han'ı yanına alarak yola çıktı. Çalu Han, Ebu Saıd'in
kızkardeşinin oğludur. Onun annesi, Hudabende'nin kızı Satı
bük'tür. Emir Çoban'ın etrafında Tatar askerleri ve özel muhafızlar bulunuyordu. Onun yanına akın ettiler savaşacağız diye!
Ama kapışma esnasında Tatar askerleri Emir Çoban'ı terkederek Ebu Saıd'in yanına geçtiler. Çoban hemen geriye çekildi;
Sicistan bozkırına kaçtı, kuytu bölgelere gizleridi. Herat hükümdarı Gıyaseddın'e bir zamanlar epey iyilik yapmıştı. Bu
yüzden onun yanına sığınmaya karar verdi. Şehirde emniyet
içinde olacağını düşünüyordu. Fakat oğulları Hasan ile Talış:
"Gıyasceddın denen herif sözünde durmaz! Çünkü Fıruzşah
kendisine sığındığında adamcağızı öldürdü!" diyerek aynı fikirde olmadıkİarıri(belirttiler. Emir Çoban bu kararından vazgeç-
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medi. İki oğlu da kendisini terkettiğinden en küçük evladı Çalu Han ile hareket etti. Gıyaseddin hemen kendisini karşılama
ya çıktı, yanına gelince atından inip "eman" vererek şehre kadar refakat etti ona.
Birkaç gün sonra hem Emir Çoban'ı hem de oğlunu öldürerek kellelerini sultan Ebu Said'e gönderdi! Hasan ile Talış ise
Huvareztn [=Harizm] sultanı Muhammed Uzbek'in yanına gittiler. Sultan bunları evvela iyi karşılayıp güzelce misafir ettiyse
de sonraları ölümü gerektirecek şımarıkça hareketlerinden dolayı idamlarına karar verdi.
Emir Çoban'ın Dümurtaş adındaki dördüncü oğlu Mısır'a
kaçtı. 28 Orada Melik Nasır kendisine İskenderiye'yi verdi ama o:
"Ebu Said 'le savaşmak için ordu ve askerden başka bir şey
istemiyorum!" diyerek bu teklifi kabul etmedi. Melik Nasır ne
zaman ona bir elbise gönderse aşağılamak amacıyla elbiseyi getiren adama daha güzelini hediye ederdi. Nihayet bu tür ölçüsüz
hareketlerden bıkan Melik Nasır idam ettirdi onu. Kesilmiş başını Ebu Saıd'e gönderdi. Demürtaş ile Kara Sunkur'un hikayesini daha önce anlatmıştık.
Emir Çoban öldürüldükten sonra kendisinin ve oğlunun cesetleri Hicaz'a götürüldü. Arafat'ta v:akfe yapılarak, Mescid-i
Nebı yakınlarında bizzat Çoban tarafından yaptırılan türbeye
gömülmek üzere Medine'ye taşındı bu naaşlar... Ama oraya da
gömülmelerine müsaade edilmediğin_den Bakı diye bilinen mezarlığa defnedildiler.
.
Hükümdar Ebu Said ülke idaresinde ipleri tamamen eline alınca Emir Çoban'ın kızı Bağdat Hatun'la evlenmek istedi. Bağdat Hatun çok güzel bir kadındı. 29 Sultan Ebu Said'in
halası oğlu olan ve vefatından sonra otoriteyi eline geçiren
Hasan'ın nikahı altındaydı bu kadın. Hükümdar Ebu Said'in
ısrarı üzerine Hasan eşini boşadı. Ebu Said, Bağdat Hatun'la
evlenerek ona diğer hanımlarından daha çok alaka ve hürmet
gösterdi. Şu kesin bir gerçek ki, Türk ve Tatar ulusları nezdinde kadınlar çok itibar görüyor. Onlar bir buyrultu yazdık
larında:
"Sultanın

yarlar!

ve

Kadınların

hatunlarının

her biri

bazı

emriyle!" ifadesini mutlaka koeyaletlerin idaresine ortaktır; bü-
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yük gelirlerin sahibidir. Onlar hükümdarla beraber sefere çıkar
lar, lakin kendi başlarına ayrı bir karargahta beklerler.
Bağdat Haturı,;tIükümdar ~bu Said'i etkileyerek diğer kadınların hepsine üstün gelmiş ve sultanın hayatı boyunca bu hal
devam etmiştir. Fakat Ebu Said bir gün Dilşad 30 isminde bir hatuna sırılsıklam aşık olunca Bağdat kendisini terkedilmiş hissetti; feci bir kıskançlığa yakalanarak Ebu Said'i zehirletti! Geceyi
beraber geçirdikten sonra zehirli bir mendil basmış ağzına! Ebu
Said arkada veliaht bırakmadan ansızın ölünce aşağıda anlatacı
ğımız gibi kumandanlarından her biri ülkenin bir köşesini idaresi altına almıştır...
Kumandanlar Bağdat Hatun'un Hükümdar Ebu Said'i zehirlediğini öğrendiler; onun mutlaka öldürülmesi gerektiğine
karar verdiler. En büyüklerden Hoca Leyli adında iri yapılı
genç bir emir, Bağdat Hatun'u hamamda başına topuz vurarak
öldürdü. Avretini bir çuval parçasıyla örttü. Günlerce orada kaldı çıplak ceset... Şeyh Hasan, Arap Irakı denilen bölgeyi zaptedip bağımsızlığını ilan edince Ebu Said'in yaşayan eşi Dilşad
Hatun'la evlendi; çünkü daha önce Ebu Said onun eşi Bağdat
Hatun'u almıştı!

Hükümdar Ebu Safd'in Ölümünden Sonra [İlhanlı]
Ülkesine Hakim Olanlar
Bunlar arasında daha önce andığımız hala oğlu Şeyh Hasan'ı
sayabiliriz. 31 Bu adam Arap Irakı denilen bölgenin tümüne hakim olmuştur. Emir Sunayta'ın [=Sutay] oğlu İbrahim Şah,32
Musul ve Diyarbekir'i; Emir Ertena, Türkmen diyarı Anadolu'yu; Demürtaş oğlu Hasan Havace [=Hoca] ise Tebriz, Sultaniye, Hemedan, Kum, Kaşan, Rey, Rameyn, Fergan33 ve Kerec'i ele geçirdi. Emir Togaytimur, Horasan diyarının bir kısmı
nı; Emir Hüseyin b. Gıyaseddin, Herat ile Horasan diyarının
büyük bir bölümünü; Melik Dinar, Mekran diyarını ve K'ic'i;
Muhammed b. Muzaffer, Yezd, Kirman ve Varku'yu; Melik
Kutbeddin Temehten, Hürmüz'ü, Kiş'i, Kadf'i, Bahreyn'i ve
Kallıat'ı ele geçirmişti. Daha önce bahsettiğimiz Sultan Ebu İs
hak, Şiraz, İsfahan ve Faris arazisini ele geçirmiştir. Bu arazi ancak 45 günlük yurüyüşle aşılacak büyük bir topraktır. Sultan Af-
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rasiyab Atabek ise İyzec ve diğer şehirleri ele geçirmiştir. Daha
önce bundan bahsetmiştik. 34
Şimdi konumuza dönelim.

[Hükümdar Ebu Safd'in Yolculuk Alayı ve
Tebriz'e Varış]
Irak hükümdarlarının seyahate çıktığı ve bir yerde konakladığı vakit nasıl bir merasim yapıldığını görmek amacıyla EbO
Saıd'in avanesi ile Bağdat'tan hareket ettim. Burada şafak sökerken yola çıkmak, kuşluk zamanı mola vermek adettir. Onların yolculuk düzenleri şöyle:
Kumandanlardan her biri askeri, davulu ve bayrağıyla gelip
sağda veya solda kendine ayrılan yerde durur. Oradan bir adım
dahi öne geçmez. Hepsi gelip sıralandıktan sonra hükümdar arı
na biner, kalkış davulu çalınır. Her kumandan ilerleyerek hükümdarı selamladıktan sonra daha önce belirlenmiş yerine döner. Sonra mabeyinci ve nakipler, sultanın huzuruna gelir. Bunların arkasında, güzel elbiselere bürünerek, sultanın adarı na
binmiş yaklaşık yüz kişiden oluşan saz ve söz takımı ilerler. Çalgıcılar takımının başında boyunlarına davul asılı on süvari ile
elinde zurna bulunan beş süvari yer alır. Bu zurnalara bizim orada "gayta" [=gayda] deniliyor. Süvariler bu davul ve zurnaları
çalarlar, bir müddet sonra durduklarında saz takımından on kişi
onların yerini alır ve şarkı söylerler. Bu şekilde on devir yapılın
ca konaklama vakti gelir. Yolculuk esnasında sayıları elliye yakın emir, hükümdarın sağ ve solunda bulunurlar. Onların arkasında bayrak tutmak, davul çalmak ve zurna üflemekle görevli
takımlar yer alır. Onlardan sonra asker köleler dizilir. Daha sonra da mertebelerine göre çeşidi subaylar takip eder kafileyi. Her
subayın kendine özgü bayrağı, davulu ve zurnası vardır.
Bu düzenin sorumlusu "Emir-i Candar" diye çağrılan komutandır. Onun da kendine bağlı büyük bir grubu var. Bulunduğu
birimden ve topluluktan geride kalanın cezası, ayakkabısının çı
karılıp kumla doldurulmasıdır. Hatta ayakkabı, adamın boğazına
asılır. O şekilde yürür adamcağız! Cezalı o vaziyette konak yerine kadar yayan gidip emirin huzuruna getirilir. İster yüksek rütbeli, ister erattan bayağı biri olsun, hiç farketmez; yere yatırılarak

327
arkasına yirmibeş kamçı şaklatılır. Kimse istisna edilemez bu cezadan!
Konaklama vakti gelince Hükümdar ve "memluk" [=kapı
kulu] askerleri ay;ı bir karargahta mola verirler. Hatunların her
birinin de kendine ait bir karargahı vardır. Hatta her birinin imamı, müzzini, hafızlan ve pazarcıbaşısı mevcuttur. Vezirler, katipler ve çeşitli işlerle meşgulolanlar da ayn bir yerde konaklarlar.
Her kumandan kendine ait özel bir yerde yükünü çözer. İkindi
den sonra beraberce hükümdarın huzuruna varır, eğilerek selam
verirler. Yatsıdan sonra ellerinde meşaleler huzurdan çıkar, konakladıkları yerlere dönerler. ..
Molaya son verilip yolculuğa tekrar başlanacağı vakit büyük
davul art arda vuruluro Hükümdann "melikesi" [=birinci eşi]
olan "Büyük Hatun"un davulu çalınır. Ondan sonra diğer hatunların davullan çalınır. Sonra büyük vezirin ve diğer vezirlerin
davulları çalınır birer defa. Daha sonra da kafilenin öncülüğünü
yapan emir, maiyetiyle ata biner ve yola koyulurlar. Onların arkasından hatunlar gelmekte, onların ardından ise sultanın ve hatunlarının yükleri bulunmaktadır. Hatunların eşyaları arasına birilerinin girmesini önlemek için yanına aldığı muhafızlarla beraber yürüyen ikinci kumandan gözükür orada. Daha sonra da
halk ilerler kafilenin arkasından ...
Bu bölgede on gün ilerledik. Sonra Emir Alaeddin Muhammed'in arkadaşlığında Tebriz'e doğru yolaldık. Alaeddin saygın
ve büyük kumandanlardandır. On günün bitiminde Tebriz'e
ulaştığımızda şehir dışında Şam diye bilinen bir yerde konakladık. 35 Orada eski Irak hükümdan Kazan'ın kabri bulunuyor.
Hemen yanı başında güzel bir medrese ve zaviye var. Zaviyede
gelen gidene yemek ikram ediliyor. Yemek listesi şöyle: Ekmek, et, yağ ve helvayla pişirilmiş pirinç. Emir coşkun derelerin, yemyeşil yaprakların ortasında kurulmuş bu zaviyeye beni
bıraktı; burada geceledim.
Ertesi gün Bağdat Kapısı denilen taraftan şehre girip Kazan Çarşısı adıyla bilinen büyük pazara vardım. 36 Bu, tüm dünya ülkel<;rinde görmüş olduğum çarşıların belki de en güzeli!
Her zanaat için ayrı bir bölüm var. Kuyumcular bölümünden
geçerken" gördüğüm çeşit çeşit mücevher gözlerimi kamaştır-
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dı! Kıymetli taşlar,

güzel elbise giyinmiş ve beline ibrişim kukölelerin elindeydi. Bunlar tacirlerin
önünde bekliyor, ellerindeki cevahiri Türk hatunlarına gösteriyorlardı. Türk hatunları mücevher satın almakta biribirleriyle yarış ediyordu! Bu manzarayı büyük bir sınavolarak görüyorum. Böyle bir manzara karşısında Şeytan'ın ayartmasına kapıl
maktan Allah'a sığınırımı Amber ve Misk çarşısı da denilen ltır
Pazarı'na girdiğimizde aynı, hatta daha nefis manzaralarla karşılaştık! Sonra Vezir Ali Şah tarafından inşa edilen büyük mabede vardık. Bu adam Ceylan diye de biliniyor. Camiin dışın
da, sağ tarafta kıble yönünde bir medrese var. Sol tarafta da bir
zaviye mevcut. Camiin avlusu mermerle döşenmiş, duvarları
"Kaşanı" denilen özel çiniyle kaplanmıştır. Kaşanı gayet parlak ve kaygan bir şeydir. Avlunun ortasından su geçiyor; orada
çeşitli ağaçlar, yasemin ve üzüm kütükleri bulunuyor. Burada
her gün ikindi namazından sonra Yasin, Fetih ve Amme sfirelerini okumak adetmiş. Şehir sakinleri Kur'an dinlemek için
toplanıyorlar burada.
Tebriz'de bir gece kaldık. Sabahleyin Hükümdar Ebfi Saıd'den Emir Alaeddın'e kendisine katılması hususunda ferman
geldiğinden beraberce döndük.
Tebriz'de bilginlerden hiçbiriyle görüşmedim.
Sonra sultanın karargahına varıncaya kadar yola devam ettik. Alaeddın beni 'yolcu kafilesinden biri olduğumu haber vererek' huzura çıkardı. Sultan memleketimi sordu. Bana bir kat
elbise ve binek hayvanı ikram etti. Emir Alaeddın, Hicaz'a gitmek niyetinde olduğumu Sultana arzedince yolda bineyim diye
deve ile hediye dolu bir tahtırevan verilmesi hususunda Bağdat
valisi Hoca Ma'rfif'a yazılı bir ferman gönderdi Sultan... Bağ
dat'a dönüp sultanın tahsis ettiği eşyaları aldım. Kervanın hareket etmesine iki aydan fazla vakit olduğundan bu süre zarfında
Musul ve Diyarbekir taraflarını dolaşmayı uygun gördüm. Böylece kervanın yola çıkacağı vakit Bağdat'a dönecek ve Hicaz'a
gidecektim.
şak bağlamış yakışıklı
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Notlar
1 Bağdat: Bağdat miladı 7. yüzyılda Ebu Ca'fer Mansur tarfından kurulmuştur. İsmi,
yörede evvelce kurulup' izleri silinen esRi Bagdadu'ya yaniHamurabi devrine kadar
uzanır. Ancak Mansil.!:, kurduğu yeni şehre Medınetü's-Selam adını vermişti. Seyyahımızın bu şehirle ilgiİi tasvirleri yer yer ıbn Cübeyr'den iktibas gibi görünüyorsa da
aradan geçen bunca zaman içinde vuku bulan değişimleri göz ardı etmediği; özellikle
Abbası hilafetinin çöküşünden sonra Moğol istilasının getirdiği yeniliklerden bahsettiği açıkça bellidir. Dönemin coğrafya ve tarih bilgini Ebu'I-Fida,Bağdat'l anlatırken
şunları söyler: "Bu şehir, Dicle'nin iki yakası üzerine kuruludur; batı yakası Kerh adı
nı almıştır; Abbası halifesi Ebu Ca'fer Mansur'un kasrı onrdaYdl. Doğu yakası ise Askerü'l-Mehdı diye isimlendirildi; zira Halife Mansur'un oğlu Mehdı, ilk defa ordusuyla bu yakada karargah kurmuştu. Doğu yakasına Rusafe de denilir; çünkü Harun Reşıd burada Rusare adını verdiği kasrını inşa etmiştir. "rak" diye bilinen semt ise burada kurulu büyük pazarın başlangıcındaki gösterişli taktan ötürü bu adı aldı. MuaIla
nehrine gelince Mansur'un kölesi Mualla b. Tarıfden almıştır ismini." Bkz.: Ebu'l-Fida, Takvım, s. 303; Ya'kubı, Kitdbii'/-Bu/dlin, s. 31-38; Cehşiyarl, Kitlibii'l-Viizerii, Kahire, 1938, s. 13; Makrızı, Kitlibii's-Sii/Ok, C. 3, s. 100; DıA Is/lim Ans., C. 4, s. 432.
2 Şair Ebu Temmam Hablb b. Evs: Ebu Temmam diye tanınan bu şair 180/796 yı
lında Casim'de doğdu, Dımaşk'ta yetişti, önce Mısır'a sonra Bağdat'a uzandı; dönemin Abbası halifesi Mu'tasım'la tanıştı ve Mu'tasım tarafından Bağdat'ın aristokrat
çevresine sokuldu; sefere çıkarken onunla yan yana atını mahmuzlayan Halife ona
hürmet edilmesini sağladı; daha sonra onu Musul istihbarat ve posta idaresinin başı
na geçirdi. 231/846 yılında Musul'da vefat ettiğinde geriye pek çok kaside ve ondört
bin urcuze [=özel bir vezinle yazılan, klasik kasideye benzemeyen bir şiir türü] bı
rakmıştı. Ebu Temmam zaman zaman hislerinin; zaman zaman da aklının ve realist
bakışının etkisi altında şiir yazmıştır. Kendine güvenen, savaştan korkmayan, bazen
derin hayallere dalan; bazen de filozofça fikirleriyle çevresinde saygı uyandıran okumuş bir adam ... Medih (=övgü) şiirlerinde aristokrat bir hava sezilir; savaş ve cengaverı ik mısralarında ise okuyana heyecan veren bir destan havası vardır. Sesli, haykı
mcasına okunacak şiirlerdir bunlar. Ama mersiyeleri de müthiştir; insanı ölüm ve
gurbetin derin ve onarılmaz yaralarıyla baş başa bırakmayı iyi bilir. Ebu Temmam;·
tek kelimeyle aristokrattır. Derin bir kültür, garip bir taassupla beslenen dindarlık,
gemlenemez bir savaş tutkusu: giden dostlara ağlayış, insan ruhuna neşter vururcası
na, dahice tasvirler ve bazen kılıç şakırtısını bazen de mızrap ağlayışını andıran büyüleyici bir müzikalite! Bkz.: Hanna Fahurl, el-elimi fo Tlirihi'/-Edebi'/-Arabt, C. 1, s.
729-735; Muhammed Sablh, Dıvlinu Ebt Temmlim, Mısır 1942.
3 Şair Ebu Muhammed Kadı Abdülvehhab Maliki Bağdadi: As\en fıkıhçı olan bir
şair. Kadı Abdulvahhab 362/973 yılında Bağdat'ta doğdu; Şam'da Arap edebiyatının
gelmiş geçmiş en büyük şairlerinden Ebu'l-Ala Maarrı ile tanıştı; oradan Mısır'a yöneldi ve 422/1031 yılında vefat etti. Fıkha dair epeyeseri vardır. Bkz.: Tazı, Age.,
C. 2, s. 59."
4 Şair Ali b.Nebın: Eyyubllerin sevdiği Mısırlı medih şairi. MeJik EşrefMusa zamanında bugü;;kü dlŞ'i~lerine yakın bir görevolan Dıvan-ı [nşa'nın başına tayin edildi,

sonra Nusaybin'e gitti ve 619/1222 yılında orada vefat etti. Bkz.: Taz!, Age., C. 2,
s.60.
5 Bağdat'ın batı yakası: Bkz.: bu bölüm ı. not.
6 Ma'rl'ıf Kerhf: Bkz.: 24./33.
7 İmam Musa Kazım: tmam Ca'fer-i Sadık'ın oğlu; tmam Ali Rıza'nın babası; yedinci imam ... Abbas! halifesi Mehdi onu Bağdat'a götürmüş fakat daha sonra Medine'ye
geri göndermişti. Musa Kazım 183/799 yılında mahpus olarak vefat etmiştir. Bkz.:
Zehebi, S,i)'er, C. 6, s. 270; tbn Hallikan, Vefeyti!ü'/-A 'ytin, C. 5, s. 307; tbnü'ı-tmad
Hanbel!, Şezertit, C. 2, s. 377; Mes'ildi, MurUc, par. nr.: 1512-1513.
8 Bağdat'ın doğu yakası: Bkz.: bu bölüm ı. not.
9 Nizil.miye Medresesi: Nizamiye Medresesi, Alparslan'a ve Melikşah'a vezirlik etmiş bulunan Hoca Nizamülmülk Hasan b. Ali tarafından 457/1065 yılında yaptırıl
mıştır. tslam dünyasının ilk üniversitelerinden sayılır. Buranın kuruluşundan üç yıl
sonra Fas'ta da benzeri bir üniversite kurulmuştur; Bağdat'ın resmi görüşü Şafii anlayışına dayanırken Fas'taki eğitim Maliki mezhebine dayanıyordu. Her iki kurum
da Kahire'den yayılan Batıni propagandaya karşı Sünni ideolojiyi savunmak gayesiyle tesis edilmiştir. Onlarca fakültesi olan Nizamiye medreseleri olağanüstü zengin bir vakıf gelirine dayanıyordu. Evvelce Horasan, Nişabur ve Gazne'de inşa edilen medreseleri göz önüne alırsak Nizamiyelerin ilk medreseler olduğunu söyleyemeyiz; ancak ciddiyet, eğitimdeki kalite, mezunların toplum ve devlet nezdinde kazandığı meşruiyet açısından ele aldığımızda Nizamiyelerin tslam dünyasının h'er tarafında geçerli olan ilk standart resmi yüksek eğitim kurumu olma vasfı taşıdıkları
söylenebilir. Bkz.: Naci Ma'rilf, Ulemtiu'n-Niztimiytit, Bağdat, 1973, s. 19; Fethiye
Nebrilvi, Ttirihu'n-Nuzum, Kahire, 1981, s. 209; Tazi, Camiu'/-Karaviyyin, C. 1,
s. 121-122.
10 Müstansıriye Medresesi: Bu okul 631/1234 yılında Halife Müstansır tarafından kurulmuştur. Müstansır, dört mezhebe uygun bir fıkıh eğitimi verilen ilk müesseseyi
kuran hükümdardır. Müstansıriye Medresesi'nde temellslami ilimIerin yanında tıp,
matematik ve astronomi tahsili de yapılmaktaydı. Bkz.: Ziya Kazıcı, ls/t1m Medeniyeti
ve Müessese/eri Tarihi, s. 347.
11 Siracüddfu Ebu Hafs Ömer b. Ali Kazvfnf: Kendi döneminde Irak'ın en ünlü hadis uzmanıydı; Kazvin'de doğdu, Vasıt'ta yetişti ve meşgulolduğu alanla ilgili çok
kıymetli kitaplar yazdı, Bağdat'ta 750/1349 yılında vefat etti. Bkz.: tbn Hacer, ed-Durer, Kahire bas., C. 3, s. 256.
12 Abdullah b. Abdurrahman b. Behram Darimf: Hadis literatürünün en tanınmış
isimlerinden Darimi; Hicaz, Suriye, Mısır, Irak ve Horasan'da hadis üstadlarından
icazet aldı ve Semerkand'da kadılık yaptı; "Semerkand'ın Bilgini" diye tanındı. Hadis alanına dair Miisned ve e/-Ctimiu's-Sahth'i, tefsire dair Kittibü't-Tejsfr'i pek meşhur
dur. 255/869 yılında vefat etti. Bkz.: Zehebi, Siyer, C. 12, s. 224; tbnü'ı-tmad Hanbeli, Şezertit, C. 3, s. 245.
13 Yediyüzyirmiyedi yılının Recep ayı; 1327 yılının 23 Mayıs'ı ile 21 Haziran'ı arasındadır.

14 Hadfs dehası Fatıma bintü'l-Adl Vasıtiye: çağının en zeki, en dikkatli ve hafıza
sı en güçlü kadın muhaddislerinden sayılan Bağdatlı Fatıma, pek çok hocadan icazet
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almış; kadın-erkek yüzlerce talebeye hadıs dersi ve icazeti vermiştir. Bu ilim heveslisi kadın, nO/13lO'da Bağdat'ta vefat etmiştir. Bkz.: Tazı, Age., C. 2, s. 64.
15 RusMe: Bkz.: Bu bölüm 1. not.
16 Bağdat'tan Abbasi'hllMetinin siliniş yılı: Bu tarih 654 değil 656/1258 olmalı. Bkz.:
İbnü'I-Kazerun,1 M'!fıtasaro't-Tilrih, ed-kritik, Mustafa Cevad, s. 270-271.
17 İmam-ı A'zam (=ıHu İmam) EbCı Hanlfe Nu'man b. Sabit: İslam hukukunun
en eski ve en yaygın ekolü olan Hanefi mezbebinin imamı. Daha sağken bilgisi, hukuki çözümleri ve sosyalolaylara vukufiyeti ile her kesimin dikkatini çeker olmuş;
bir yanda muhalifleri öbür yanda taraftarları teşekkül etmeye başlamıştır. Halife
Mansur ona başkadııık teklif etmiş ancak o "idarenin hukuk dışı hareket ve tavırla
rına asla alet olmayacağını" söyleyerek bu teklifi reddetmiştir. Böylece hapse atılmış,
açlık, susuzluk ve darp gibi kötü muamelelere maruz bırakılmış, nihayet şerefli bir
siyasi tutuklu olarak 150/767'de hapiste vefat etmiştir. İlerleyen sayfalarda da görüleceği üzere İbn Battuta'nın gezdiği bölgelerin büyük bir kısmında Hanefilik hakim
durumdadır; ta o dönemlerde yerleşen bu mezhebin tesirleri günümüze kadar devam
etmiştir. Onun mektebi, gerek Ebu Yusuf gibi zeki öğrencileri, gerekse sonraki nesillere bıraktığı teorik ve tatbiki çözümleriyle İslam dünyasının en yaygın hukuk
mektebi haline gelmiştir. Bir meseleyi çözerken öğrencilerinin itirazlarını dinler, ilim
halkasını bir açıkoturuma dönüştürür ve doğru içtihadın zuhur etmesi için gereken
her şartı sağlardı. Suriyeli ve Iraklı Arapların büyük kısmının, Kuzey Afrikalı Müslümanların bir kısmının, Etiyopyalı Müslümanların hatırı sayılır bir kısmının; Türkmen, Özbek, Kazak, Sibiryalı, Urallı; kısaca tüm boylarıyla Sünni Türklerin, Balkanlar, Kafkasya, Hindistan, Afganistan, Pakistan, Keşmir, Siyam (=Tayland), Çin, Mançurya ve Japonya Müslümanlarının kahir ekseriyetinin mezhebi Hanefiliktir. Dünya
üzerinde Sünni kitle nasıl en büyük Müslüman topluluğu temsil ediyorsa Hanefilik
de Sünniler arasında en büyük hukuk ekolünü temsil eder. Hanemik, Türkleri diğer Müslümanlardan kalın çizgilerle ayırmak isteyenlerin iddia ettikleri gibi rasyonalist bir mezhep değildir; kuşkusuz rey ve kıyas ile kendine özgü bir hukuk usulü
olan; ama inanç esaslarında diğer Sünnller gibi naslara dayanan bir fıkıh ekoıüdür.
Bkz.: DlA lslilm Ans., C. 6, s. 1-27; Sahilbeden Günümüze, C. 4, s. 270-307 arası (İlgili
kısmı haz.: A. Sait Aykut); Zehebi, Siyer, C. 6, s. 390; İbnü'I-İmad, Şezerilt, C. 2, s.
229; İbn Hallikan, Vefeyilt, C. 5, s. 415; Ebu Abdullah Saymeri, Ahbilru Ebi Hanife, s.
5-13; Mekki, Menilktb-t Ebi Hanife, C. 1, s. 24; Muhammed Ebu Zehre, Ebu Hanife,
çev. Osman Keskioğlu, s. 7-20; Vehbi s. Gavac1, EbI) Hanife, s. 260-277.
18 İmam Ahmed b. Hanbel: Dört meşhur Sünni fıkıh ekolünden Hanbeli mezhebinin imamı. Dedesi evvelee Merv'de oturan Arap asıllı Serahs valisi Hanbel b. Hiıal'dir. Ahmed b. Hanbel ilk tahsilini Bağdat'ta yaptİ, daha sonra Süfyan b. Uyeyne,
Yahya b. Said Kattan gibi ünlü bilginlerden hadis, İmam Şafii'den fıkıh ve usOI-i fı
kıh dersleri aldı. Kur'an'ın mahluk olduğu tezini, önde gelen alimlere söylettirmeye
çalışan yönetime karşı kendi davasından taviz vermeyerek işkenceye boyun eğmeyi
şiyle halkın takdirini toplayan Ahmed b. Hanbel'in asıl alanı hadistir. Uzun hayatı
nın son demıerinde biraz daha serbest bir ortam buldu; ancak hastalığı ağırlaştı ve
241/855 yılında vefat etti. Ahmed b. Hanbel, babasından kalan dokuma tezgahıriın
kirasından'- aldığı '-parayla geçinir; bu yetmeyince bazen ücretle kitap istinsah eder,

bazen kemer yapar, bazen de karısının eğirip dokuduğu kumaşı satardı. En önemli
eseri, 700 bin hadıs arasından seçerek ayırdığı 30 bin hadıs içeren Müsned'dir. Ahmed b. Hanbel yaşadığı dönemde fıkıhçı kimliğiyle değil samimi bir muhaddis kimliğiyle öne ÇıkmıŞtır. Bugün Suudı Arabistan, Katar ve Umman'da çoğunluğun mezhebi durumunda olmakla birlikte Arabistan ve Mısır kökenli İsHimı akımların dünya çapında yaygınlaşması ve birbirleriyle yardımlaşmasından ötürü Cezayir'den Kafkasya ve Hindistan'a kadar her yerde bir tür Hanbel1lik eğilimi görülebilir. Bkz.:
DıA. lsltim, Ans,; C. 15, s. 525-546; Sahabeden Günümüze, C. 3, s. 184-211 (İlgili bölümü haz. ve çev.: A. Sait Aykut); Fuad Sezgin, Tôrihu'/-Turôsi'I-Arabi, C. 1, bölüm 3,
orijinal s. 506; Ebu Nuaym, Hi/yetü'I-Ev/iyô, C. 9, s. 162-220; İbnü'l-Cevzı, Sıfa/ü's
Safve, C. 2, s. 228; Muhammed Ebu Zehre, FıkM Mezhep/er Tarihi, çev. Abdülkadir
Şener, s. 365-381.
19 Eblibekir ŞibIi: Aslen Horasanlı olan bu meşhur zahit, Ebu Hanıfe'nin dostların
dandı. Bağdat'ta 334/946 yılında vefat etti. Evvelce sarayda mabeyinci iken bir gün
katıldığı sohbet halkasının etkisiyle bu görevden ayrılmış ve kendini zühde vermiş
tir. Tambir cezbe adamıydı. Cüneyd-i Bağdadı şöyle derdi: "ŞibIl daima ilahı sevgiyle sarhoş haldedir; şayet ayılırsa insanların faydalanacağı bir bilge olur." ŞibIl aynı zamanda derin bir şairdir de. Özellikle ölüm ve ilahı sevgi temalı beyideri çağlar
boyunca okunmuştur. Bkz.: Sahabeden Günümüze, C. 3, s. 324-340 (ııgili bölümü çev.
ve haz.: A. Sait Aykut); Ebu Nuaym, Hi/ye, C. 10, s. 375; Sülemı, Tabakô/, s. 337; İb
nü'l-Cevzı, Sıfatü's-Safve, C. 2, s. 297.
20 Seriyy Sakat!: Meşhur sufilerdendir; Cüneyd-i Bağdadi'nin dayısı olur. 253/867 yı
lında vefat etti. Kabri Bağdat'ın batı yakasındadır. Dünya hayatının fiiniliği, helal
lokma ve insanlara muhtaç olmama gibi konularda etkileyici öğütleri vardır. Şu sözler ona aittir: "Nitelikli, üstün inanç şu üç özelliği taşıyanda olur: Kızınca öfkeye kapılıp hak ve adaletten sapmamak, sevince sevgisinde kaybolup çirkine ve batıla düş
memek, güçlenince yekdiğerinin hakkına tecavüz etmemek." "Öyle kimseler var ki,
bedeninin yarısı ölse diğer yarısı bundan haberdar olmaz." Bkz.: Sahôbeden Günümüze, C. 3, s. 234-243 (ııgili bölümü çev. ve haz: A. Sait Aykut); lbnü'l-Cevzı, Sıfatü's
Safve, C. 2, s. 242; Ebu Nuaym, Hi/ye, C. 10, s. 116-127.
21 Bişr-i Hiiff: Hadıs ilminde de adı geçen güvenilir ravilerden olan Bişr meşhur zahitlerdendir. Azla yetinmek, hel al lokma, din ilmini güvenilir kişilerden almak gibi hususlarda öğütleri vardır. 227/841 yılında vefat etmiştir. Bazı öğütleri: "İnsanları aşağı
lamak için ilim öğrenmek; işte, şifası bulunmayan en kötü hastalık budur." "Zamane kurrası sahte akçeye benzer; şöyle ezip büktüğünde aslı ortaya çıkar." "Şöhret ve
seyirci isteyen kişi, inancın ve ahiretin lezzetine varamaz." Bkz.: Sahôbeden Günümüze, C. 3, s. 163-178, (ııgili bölüm çev. A. Sait Aykut); Ebu Nuaym, Hi/ye, C. 8, s. 336
22 Davud Taf: Aslen Horasanııdır. KMe'de doğdu, Bağdat'a geldi, Ebu Hanıfe'den
ders aldı, tekrar KMe'ye döndüğünde kendini zühde verdi. 165/781 yılında vefat etti. Bkz.: Ebu Nuaym, Hilye, C. 6, s. 356; İbn Hallikan, Ve/eyôt, C. 2, s. 260-263.
23 Muhammed Hudabende (=Olcaytu) ve İslamiyetin İlhanhlarda kabulü meselesi: Olcaytu 681/1282 yılında doğdu, 703/1304 ile 716/1316 arasında hüküm sürdü.
Bkz.: 13/6. not. Olcaytu İslamiyeti ilk kabul eden ııhanlı hükümdarı değildir; ondan
önce hüküm süren kardeşi Gazan(=Kazan) Han ve amcası (Ahmed) Tekudar da
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Müslüman idiler. Konunun uzmanı olan Bertolci da İbn Battilta'nın bu bilgi hatasına
dipnotta değinir bkz.: Bertold Spuler, Iran Moğollan, s. 216 ve 218.
Emir Gıyaseddlh Muhammed b. Hace Reşid: Reşidüddln'in oğludur; Dımaşk
Hoca'nın 727/1327'de.öıümünden sonra-.vezirlik makamına oturmuş, Ebil Saıd'in halefi zamanında da vezirlik yapmıştır. Bkz.: Bertold Spuler, Age., s. 273.
Vezir Reşfdüddin -Pidlullah ve tarihi: Aslen Hemedan Yahudilerinden olan Reşıdüddın sarayda tabiplik yaparak itibar kazanmıştı. Camiu't-Tevarfh adlı Arapça ve
Farsça büyük "dünya tarihi" onun başkanlığında oluşan bir heyetçe yazılmıştır. Ancak Kaşanl, kendi yazdığı tarih kitabının "araklandığın-ı" söyleyerek Reşldüddln'i
intihaıCilikle suçlamıştır. İhtiyarlık döneminde İslama giren Reşidüddln'in pek sevildiği söylenemez. 716/1316 yılında öldüğünde kitapları yakıldı, Tebriz'de kurduğu
Rub-i Reşldl Vakfı'nın büyük bir kısmı tahrip edildi. Bkz.: Bertold Spuler, Age., s.
272.
Emir Çoban için bkz.: 24/14. not.
Dımaşk Hoca için bkz.: 24/14. not.
Dümfirtaş b. Cfiban yahut Çobanoğlu Timurtaş: Bkz.: 24/14. not ve 13/19. not.
Bağdat Hatun: Bkz.: 24/14. not.
Dilşad Hatun: Bkz.: 24/16. not.
Şeyh Hasan Celayiri (=Büyük Hasan) için bkz.: 24/16. not.
İbrahim Şah İbn Sunayta (=Emir Sutay Tatari Noyan oğlu İbrahim): İbn Hacer, Sutay oğlu İbrahim şeklinde kaydeder bu ismi. Evvelce ismi geçen Sutay'ın soyundan gelenler, Diyarbekir civarında bir emirlik kurmuşlardır. Bu emirlik 751/1350
yılında İbrahim Şah ölen e kadar devam etmiştir. Bkz.: 24/15. not; İbn Hacer, ed-Durer, Kahire bas., C. 2, s. 275 ve 333.
Fergan değil Ferahan: Burası meşhur Fergana değildir; maksat Hemedan'ın 50-60
mil güneydoğusunda olan Ferahan mıntıkasıdır. Bkz.: Tilzl, Age., C. 2, s. 73.
İlhanh mirasını paylaşan hükümdarlar için bkz.: Bertold SpuIer, Age., s. 144-186
arası.

35 Şam-ı Gazan (=Gazaniye): Gazan Han tarafından kurulan bu kasaba, Reşldüddln
tarafından Şam-ı Gazan diye isimlendirilmiştir. Gazan Han'ın kab ri büyükçe bir minareye benzernekte imiş; 17. yüzyıl gezginlerine bakılırsa. Bugün geriye pek bir şey
kalmasa da kasabanın hala Şam-ı Gazan adını taşıdığını söylüyor T1izl. Bkz.: Tazl,
Age., C. 2, s. 76.
36 Tebriz: lIhanlıların başşehri iken son derece güzel, muhteşem bir yer imiş. Hamdullah Mustavfi, şehrin kapılarının adlarını veriyor; Ebu'l-Fida, Tebriz'in Azerbeycan
bölgesindeki en meşhur şehir olduğunu belirterek halkın bu ismi umumiyede "Tovriz" şeklinde telaffuz ettiğini söylüyor. Evvelce Hulagil hanedanının payitahtı imiş
burası; binaları Kaşanı tarzında çinilerle süslü imiş, bazı evleri de kireçle sıvalıymış.
Çok güzel medreseleri olan şehrin görülmeye değer bir çukur bostanı varmış. Başta
kiler Tatar taifesiyle iyi geçinmişler; şehri, Meraga ve diğer şehirlerin başına gelen
belalardan korumuşlar. Bkz.: Ebu'l-Fida, Takvim, s. 401; Tazl, Iran beyne'I-Emsi ve'lYevm, s: 81.

Y1RM1YED1NCl BÖLÜM

MUSUL VE JDKYARBEKKR'E YOLCULUK
Bağdat'tan çıktık.

Dicle'den çatallanıp art arda pek çok köyü sulayan Düceyl [=Küçük Dicle] çayı yakınında bir mola yerine yöneldik. İki gün sonra Harbe adı verilen bir kasabaya ulaş
tık. Buranın toprakları pek verimli. Oradan kalkıp Dicle kenarında Ma'şı1k Kalesi yakınında bir mıntıkada konakladık) Kalenin doğu tarafında Samerra2 denilen ve esas ismi Sürremenrea
[=Görensevindi] olan şehir bulunur. Buraya Samrah adını da veriyorlar. Samerra bugün harap durumda, pek az kısmı sağlam
kalmıştır. Birçok istilaya uğrayıp viran olmasına rağmen yine de
çok güzel; havası hoş ve mutedil. Hılle şehrinde olduğu gibi burada da Sahibüzzeman3 Türbesi bulunur.
Oradan hareket ederek bir konak katettikten sonra Tikrit4
şehrine vardık. Burası geniş bir alana kurulu, sokakları güzel,
mabetleri çok olan bir şehirdir. Halkı güzel ahlakıyla tanınmış
tır. Dicle bu şehrin kuzeyinden geçiyor. Kenarında sağlam bir
kale var. Tikrit, çok eski bir şehir; etrafı surlarla çevrili.
İki konak sonra Dicle kıyısında bulunan Akr köyüne vardık.
Üst tarafındaki tepede bir kale, alt tarafta ise Hanü'l-Hadıd
[=Demirhan] adı verilen mazgalları sağlam bir büyük han bulunuyor. Buradan Musul'a kadar köyler ve mezralar birbirine çok
yakın şekilde sıralanmış.

Sonra Dicle civarında Kayyara denilen mekana geldik. Burada bulunan siyah bir batakhkta zift kaynakları mevcut. Ziftin
toplanması için havuzlar yapılmış. Zemin üzerinde simsiyah,
parlak, yumuşak ve hoş kokulu bir çamur gibi görürsün zifti.
Kaynakların etrafında bulunan bu siyah sığ göletin üstü ince bir

yosunla kaplanmıştır. Onu kenara çekince hemen zift ortaya çı
kar. Orada büyük ve derin bir kaynak daha var. Zift çıkarmak istenince ateş yakılır. Ateş orayı yumuşatır. Sonra da zift parçaları
birbirinden çözülm"üş hiUde ayrı ayrı çıkarılır. Küfe ile Basra arasında böyle bir kaynağın olduğunu daha önce söylemiştik. Bu
zift kaynaklarından ayrılarak iki konak sonra Musul'a vardık.

Musul Şehri, [Yunus Tepesi, Nusaybin ve Sincar]
Musul, hayat seviyesinin yüksek olduğu bereketli bir şe
hir. 5 Hadba [=Kambur] adı verilen kalesi sağlamlığıyla ünlenmiştir. Kalenin yüksek bir suru var. Burçları sağlam. Sultanın
kaldığı konak kaleye bitişik. Kaleyle şehir arasında geniş ve
uzun bir cadde var. Yol, şehrin üst tarafından aşağısına doğru
uzanıyor. Burada, mazgalları birbirine yakın iki sur zincirinden
bahsedebiliriz; şehri çepeçevre saran ... Sur içinde birbiri üstüne
inşa edilmiş odalar var. Sur gayet geniş bir şekilde yapıldığı için
hücreler buralara eklenmiş. Hint ülkesinin başşehri olan Dihlı' den başka bir yerde bu surun bir benzerini görmedim.
Şehrin dışındaki mahallede cami, hamam, kervansaray ve
çarşılar vardır. Bu mahalle Dicle'nin tam kenarındadır. Etrafı
demir parmaklıklarla çevrili bir semt!' Dicle'ye bakan gayet gösterişli ve sağlam oturma yerleri camii n hemen bitişiğinde. Giriş
te ise bir hastahane var.
Şehirde iki büyük cami bulunuyor. Biri eski, diğeri yeni.
Yeni camii n avlusunda kubbe altında mermer sütun üzerine bina edilmiş sekiz köşeli bir havuzdan fışkıran su adam boyu yükseldikten sonra yere iniyor. Son derece güzelışıklı bir ayna oluşuyor! Musul çarşısı çok çekici. Dükkanıarın her biri diğerinin
üzerine eklenmiş. Kapıları demirden. Orada Circis diye bilinen
Hz. Hızır'ın kabri vardır. 6 Bir de onun adıyla anılan mescit var.
Kabir, mescidin sağ tarafındaki köşede. Bu meşhur mezar, şeh
rin yeni camii ile köprü kapısı arasındadır. Allah Teala burayı
ziyaret etmeyi ve mescitte namaz kılmayı bize nasip eyledi, şü
kürler olsun ...
Orada"Yunus tepesi diye bilinen bir yamaç vardır. Hemen
bir mil yakınında yine Yunus Peygamber'in adıyla bilinen bir
kaynak mevcueRivayete göre Yunus Peygamber kendi toplu-
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mu na burada "Temizlenin!" diye emreder; böylece tepeye çı
karlar, beraberce dua ederler; Hak Teiila onlardan azabı kaldırır.
Buranın hemen yakınlarında büyücek bir kasaba mevcut.
Harap bir vaziyette. Anlatılanlara göre Yunus Peygamber'in şeh
ri Nıneva [=Ninova] orasıymış eskiden) Bu eski şehri çevreleyen surun kalıntıları hala ayakta. Kapı yerleri bile belli oluyor.
Yunus t~pesinde büyük bir bina ve ribat bulunuyor. Ribatın
içinde pek çok oda var. Yine büyük bir kapıdan girilen bir alanda abdest ve gusle elverişli temizlik mekanları ve çeşmeler bulunuyor. Ribatın tam ortasında ipek perdeyle örtülü ve kapısı
kıymetli taşlarla bezeli bir hücre var; oraya Yunus Peygamber'in
makamı denilir. Buradaki mescidin mihrabının Yunus Peygamber'in ibadet yeri olduğu söyleniyor. Musuııular her Cuma gecesi buraya çıkıp Aııah'a ibadet ederler. Onlar güzel ahlak sahibidirler. Yabancılara karşı iyi davranır, cömertçe ikram ederler.
Şehre vardık. Valisi, Haydar lakabıyla tanınan bir asil kişi,
şerif ve seyyitlikle yücelmiş Emir Alaeddın Ali b. Şemseddın
idi; hemen misafir etti beni. Evinde kaldığım sürece bütün masraflarımı karşıladı. Cömertliğiyle meşhurdur o! Hükümdar Ebu
Said ona hürmet gösteriyor. Bu diyarı ve buraya komşu olan bölgeleri onun idaresine vermiş. Emir Alaeddın, köle ve askerlerinden oluşan büyük bir kafileyle yolcul~ğa çıkar. Şehrin ayan
zümresi sabah-akşam onu selamlamak için huzura gelirler. Bu
adam pek cesur ve heybetli! Şu satırların yazıldığı sırada onun
oğlu,gariplerin yatağı, muhtaçların sığınağı ve gezginlerin mekanı olan Fas'taydı. Müminlerin emiri efendimizin vesile olduğu saadeti memleketimizden eksik etmesin Yüce Aııah ve cümle afetten yurdumuzu korusun!
Musul'dan hareket ederek Aynü'r-Rasad denilen köye vardık. 8 Köy, üzerinde köprü bulunan bir nehir kenarında ve hemen yanında da bir han mevcut. Orada bir süre konakladıktan
sonra Muveyliha kasabasına vardık.
Sonra buradan da hareket ederek Cezıre-i İbn Ömer9 diye
bilinen şehre ulaştık. Çok güzel, gösterişli ve şirin bir şehir. Etrafı ırmakla çevrili olduğu için buraya "cezire" [=ada] denilmiş.
Büyük bir bölümü harap ama zengin bir çarşısı, gayet sanatkarane, taştan yapılmış eski bir mabedi var. Şehrin surları da taştan
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örülmüş.

Ahali erdemli insanlardan oluşuyor. Yabancılara, gezginlere, misafirlere iyi muamele ediyorlar. Oraya vardığım gün,
Kur'an'da geçtiği lifere Nuh Peygamber'in gemisinin oturduğu
endi dağını gördÜk. ıO Çok yüksek; etekleriyle geniş bir alanı
kaplıyor.
İki konak aştık ve Nusaybin şehrine ulaştık. lI Çok eski bir
şehir. Orta büyüklükte. Esas kısmı harap olmuş. Akarsuları,
bahçeleri ve meyve ağaçlarını içine alan geniş bir ovaya kuruludur. Burada üretilen gülsuyunun koku ve revnak bakımından
benzeri yok. Bir nehir çember gibi şehri kuşatıyor. Şehre yakın
bir dağdan çıkıyor, pek çok koBara ayrılarak bahçeleri suluyor.
Arklardan her biri şehre dalarak sokak ve evlerden geçiyor. Yani her eve uğruyor bu su! Nihayet büyük camiin ortasından geçerek biri avlunun kalbinde, diğeri doğu kapısı yakınında bulunan iki samı ca döküıüyorlar. Nusaybin şehrinin hastahanesi ve
iki medresesi vardır. Halkı güvenilir, temiz yürekli ve dindar insanlardır.

EbO Nuvvas,12 Nusaybin

şehrinden

bahsederken ne kadar

doğru söylemiş:

"Nusaybin hoş geldi bana, ben onu razı ettim,
dünyadan nasibim olsaydı Nusaybin!"

Keşke

İbn eüzeyy der ki:
Oysa diğer insanlar Nusaybin şehrini, suyunun bozukluğu,
havasının sertliğinden ötürü pek de iyi yadetmiyodar! Hatta şa
iderden biri şu dizelerde bunu anlatır:

"Nusaybin acayip bir yer; orada günler geçirdim,
Nice hastafıkla boğuştum, tarifsiz acılarla!
Oranın sularında kızarmaz gül, bulmaz rengini!
Surat/ar sapsarı, insanlar hep ağlamaktal"

Buradan kalkarak Sincar'a yöneldik. 13 Meyveleri, ağacı ve
akarsuyu bpl bir şehir. Bir dağın tam eteğine kurulmuş. Suyunun ve bahçelerinin çokluğu bakımından Dımaşk'a benziyor.
Oranın camii bereketi ve manevı etkisiyle ün salmıştır. Hatta

kabul edildiği de söylenir. Bir çay, cami
sonra tam ortasından geçiyor!
Sincar ahalisi Kürtlerden oluşuyor. Bunlar cesur ve cömert
insanlardır. Orada görüştüğüm derin bilginlerden Şeyh Abdullah Kürdi büyük dervişlerden olup keramet sahibidir. Kırk günde bir yemek yediği ve yediği zaman da bir arpa ekmeğinin yarısıyla yetindiği söylenir! Sincar dağının doruğunda kurulu tekkesinde görüştüm onunla. Bana dua etti. Biraz da para verdi. Bu
parayı Hint küffarı tarafından saldırıya uğrayıncaya kadar muhafaza etmişimdir.
Sonra Dara şehrine hareket ettik. Eski ve büyük bir şehir.
Manzarası güzel. Ta yukarılardan bakan bir kalesi var. Şimdi harap; içinde kimse yaşamıyor. Dışında mamur bir köy vardı. Orada konakladık.
Sonra Mardin'e ulaştık. 14 Dağın eteğine kurulmuş büyük
bir şehir burası. İslam şehirlerinin en güzellerinden ... Çarşıları
cıvıl cıvıl. Mer'ız diye bilinen yünden yapılmış giysiler burada
üretiliyor. Bu giysilere "Mardini" de denilir. Tepenin tam doruğunda sarp bir kale var, pek ünıüymüş.
İbn Cüzeyy der ki:
Sözü geçen kale Mardin Kalesi'dir. Bazıları ona Şehba adı
nı vermiştir. Irak şairi Safiyyüddin Abdülaziz b. Seraya Hılli
de 15 bu kaleyi kastederek şu dizeleri söylüyor:
içinde

yapılan duanın

etrafını dolanıyor

"Kızgın Hılle'nin

evlerini terket de çek git,
Geç deve/erinden ve Zevra denen yerden geç!
Kanbur Musul'da da bekleme yola devam et.
Çünkü ŞehM Kalesi'nin şimşek/eri,
Zamanın [be/al ijritini yakacak er veya geç!"

Halep Kalesi'ne de Şehba adı verilir. Bu şiir pek sanatkarane olup şair bununla Mardin hükümdarı Melik Mansur'u övmek
istemiştir. Hükümdar iyi nam salmış, cömert biridir. 16 Elli sene
yönetti burayı; hatta Tatar hükümdarı Kazan'ın zamanına eri şe
rek Sultan Hudabende'ye akraba oldu, kızı Dünya Hatun, Sultan Hudabende'yle nikahlanmıştır.

Mardin

Hükümdarı

Şehre vardığım sırada sultan, evvelce bahsettiğim Melik
Mansur'un oğluh'lelikSalih'tj.17 Babasından sonra tahta o
geçmiştir. Irak, Şam ve Mısır civarında ondan daha cömert ve
iyiliksever biri yok! Kapısına gelen şairlere ve fakirle're babalarıymışcasına ikramda bulunur. Ebu Abdullah Muhammed b.
Cabir Endelüsı'ye kendisini methetmesine mukabil 20.000
dirhem vermiş! Mervı diye de tanınan bu şair sakattır. Hayır
eseri olarak birçok medrese ve zaviye yaptırmıştır bu sultan.
Onun veziri, çağının eşsiz bilgini ve imamı kabul edilen Cemaleddın SincarI'dir. Bu adam Tebriz'de tahsil görmüş, büyük alimlerden ders almıştır. Kadılar kadısı olan İmam Burhaneddın Musulı'ye yetişmiştir. Bu zat, Derviş Feth Musul1'ye 1S intisap etmiş ünlü biridir. Burhaneddın Musull, yüreği
Allah sevgisiyle dolu mütevazı bir insandır. Kaba yünden mamul, on dirhemden daha ucuz bir elbise giyer. Sarı ğı da böyle.
Davalara genellikle medrese dışında, mescidin avlusunda ba.;.
kar. O daima orada ibadet halindedir. Kendisini tanımayan biri uzaktan şöyle bir baksa onu kadı değil, hizmetçilerden biri
zanneder!

Musul Kadısı Burhaneddi'n'in
Bir Hadise

Başından

Geçen·

Bana anlatılanlara göre Kadı Burhaneddın bir gün mescidin
gelen kadın onu tanımadığından olacak;
"Hoca, de hele nerede oturur kadı?" diye sorunca Burha-

dışındayken yanına

neddın:

"Ondan ne istiyorsun?" diye sorar. Kadın:
"Kocam beni dövdü! Onun ikinci bir hanımı daha var. Aramızda adil davranmıyor! Ben fakir biriyim, kocarnı hakimin huzuruna getirtmek için birilerini tutmak istesem de verecek param yok!" der. Burhaneddın:
"Peki, kocanın evi nerede?" diye sorar. Kadın:
"Şehir dışında, Mellahın köyünde!"
Böyleçe Burhaneddın;
"Seninle beraber oraya gidiyorum!" diyerek yola koyulur.
Kadın:
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"Sana verecek bir şeyim yok bu hizmetine
sine

karşılık!"

deme-

rağmen Burhaneddın:

"Zaten senden bir şey almıyorum!" diye cevap verir. Böylece kadına köye gitmesini ve dışarıda beklemesini, arkadan kendinin geleceğini bildirir. Kadın aldığı talimat üzere köye gider
ve bekler. Kadı arkadan yalnız başına gider ve kadını takip ederek kocasının evini bulur. Adam kadıyı görünce:
"Seninle beraber gelen bu uğursuz ihtiyar da kim?" diye sorar. Zira hanımının arkasında takip çi görmek "alışık olmadığı"
bir durumdur! Ama kadı hiç bozmaz istifini;
"Vallahi senin dediğin gibi biriyim işte. Ama mutlaka hanı
mını razı etmeni istiyorum!" deyip söze başlar. İki kişi arasında
münakaşa uzar, halk toplanır. Kadıyı hemen tanırlar, selam verirler. Bu sefer haksız koca endişeye kapılır, mahcup olur.
Burhaneddın:

"Korkmana gerek yok, hanımla aranı düzelt!" diye tembih
adam;
"Başım gözü m üstüne!" diyerek hanımını hoşnut etmeye
çalışır. Kadı o gün eline geçen rüsum parasını da onlara teslim
eder, döner.
Ben Burhaneddın ile görüştüm, evinde misafir etti beni.
Sonra Bağdat'a dönmek üzere hareket ettik.
ettiğinde

Notlar
1 Ma'şı1k Kalesi: Bu kale aslında Halife Mu'temed zamanında inşa edilmiştir. Ya'kilbı der ki "Halife Mu'temed Sürremenrea'da ikamet etmeye başladı, burada Ma'şilk
adını verdiğişahane bir köşk yaptırdı, epey bir süre içinde durdu; nihayet karışıklık
lar çıkınca Bağdat'a dönmek zorunda kaldı." Bu yapı zamanla bir kaleye dönüşmüş
ve bugün Aşık adıyla bilinir olmuştur. Bkz.: Ya'kilbı, Kitlibü'/-Bu/dlin, s. 268; Tazı,
R/h/e, C. 2, s. 78.
2 Samerra: Hariln Reşıd'in üçüncü oğlu Mu'rasım buradaki camii yaptırmış ve beş
yüzbin altını bu iş için harcamıştır. Samerra'da sekiz Abbası halifesi yaşamış ancak
Mu'temed'in burayı terkedip Bağdat'a dönmesiyle şehir bakımsız hale gelmiştir.
Bkz.: Tazı, Age., C. 2, s. 78.
3 Sahibü'z-Zamfuı'ın türbesi: Samerra'da 10. imam Ali Hadı Takıyy'ın (ö: 254/868)
ve 1 ı. imam Hasan Askerl'nin (ö: 260/874) türbeleri bulunur. Şıa inancına göre
264/878 yılında buradaki bir hücrede 12. imam yani Sahibu'z-Zaman gözden yitmiş
tir. Konu için bkz.: 25/7. not.
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4 Tikrit: Samemi'nın 50 km kuzeyinde Dicle'nin batı yakasına kurulmuş eski bir şe
hirdir. İbn Havkal, burada öteden beri pek çok Hıristiyan taifesinin barındığını ve
neredeyse İsa (as) ve havarılerinin devrinden kalma kilise ve manastırların bulunduğunu belirtir. Ebu'I-Fida, Tikrit'in güneyinde ve doğusunda Mütevekkil zamanında
emniyet amiri İshak b. İbrahim tarafından kazılan İshakı kanalının yer aldığını söyler; Lübab kitab7"nda;-iıaklen bu şehrin adının Bekr b. Vail'in kızkardeşi Tikrit'ten
geldiğini anlatır. Meşhur kalesini ilk defa eski İran kisralarından Ardeşir b. Babek oğ
lu Sabur yaptırmıştır. Bkz.: Ebu'l-Fida, Takvım, s. 289.
5 Musul (=Mevsıl): Şehir Araplar tarafından 40/660 yılında kurulmuştur. Emevı devrinin sonlarından itibaren Mezopotamya mıntıkasının idarı merkezi haline gelmiştir.
Bu geniş bölgeye Cezıre denmektedir; zira Dicle ile Fırat arasında kocaman bir adayı andırmaktadır. Takvım'de de kaydedildiği gibi bu şehir Dicle'nin batı yakasında
olup güneyinde Küçük Zap suyu akmakta ve antik Asur şehrinin kıyısından Dicle'ye
kanşmaktadır. Bkz.: Tazı, Age., C. 2, s. 80; Ebu'I-Fida, Takvım, s. 285.
6 Circis'in kabrİ: Bu kabir hala ziyaret edilmekte ve Aziz Core Meşhedı adıyla bilinmekte olup Babü'n-Nebı (=Nebı Kapısı) adlı mahallededir. Müslümanlar bu zatı,
Fetret döneminde (Hz. İsa'dan Peygamberimize kadar devam eden süre içinde) yaşamış tevhid ehli mübarek biri olarak bilir ve şehit olduğuna inanırlar. Bazı rivayetlere bakılırsa bu şahıs Hz. İsa'dan epey sonra Filistin'de ortaya çıkmış ve Roma imparatoru Diocletien devrinde Musul'a girmiş; Apollo'ya tapan resmı ideoloji taraftarlarına tek Allah'ı ve Hz. İsa'yı anlatmış, ancak çeşitli mucizevı olaylardan sonra kendisi gibi inananlarla beraber şehit edilmiştir. Hıristiyanların rivayetine göre ise bu zat
(=St. Core) bahsettiğimiz dönemde yaşıyor; ancak Nikomedea yani İzmit'te vefat
ediyor. Bkz.: Mes'fidı, MurUc, par. nr.: 126; Tilzı, Age., C. 2, s. 83; DıA, Is/Ilm Ans.,
C. 8, s. 26.
7 Yunus tepesi ve *Ninova: Hz. Yunus'un (as) makamı Dicle'nin doğu yakasında eskiden beri Ninova diye bilinen mıntıkadadır. Ninova Asuduların merkezi idi. Bkz.:
Mes'fidı, MurUc, par. fif.: 520-521; Tazı, Age., C. 2, s. 83.
8 Ayn-ı Rasad (=Kizlek Köprü): İbn Cübeyr burayı anlatırken Musul'un köylerinden geçtiğini ve öğleyin Ayn-ı Rasad mıntıkasına geldiğini belirtir. Burası şimdi Musul' un 25 km kuzeybatısında olup Kizlek Köprü diye bilinmektedir. Bkz.: İbn Cübeyr, RıMe, s. 191; Tazı, Age., C. 2, s. 84.
9 Cezıre-f İbn Ömer (=Cizre): Bugün Türkiye sınırları içinde bulunan Cizre, eski
coğrafyacılardan İbn Havkal tarafından büyük bir ticaret merkezi olarak vasfedilmiş;
Hamdullah Müstavfi de Cizre'ye bağlı onlarca kasabadan bahsetmiştir. Seyyahımı
zın döneminde Cizre, Moğol lIhanlı Devleti'ne bağlı bir vali tarafından yönetiliyordu. Bölge 372/983 yılında Mervanı Kürt Devleti'nin hakimiyetine girmiş ve o zamandan bu yana yoğun bir Kürt nüfusunu barındırdığı için Osmanlı da dahil bölge devletleri burayı daima maham Kürt beyleriyle anlaşarak idare etmişlerdir. Cizre bugün
Şırnak'a bağlı bir ilçedir. Bkz.: İstahrı, Meslllik, (de Goeje neşri), s. 72; İbn Havkal,
Sflre!ü'/-Ard, s. 209, 224-225; DıA, Is/dm Ans., C. 8, s. 35.
10 Kur'an'da adı geçen Cfidf dağı: 1 ı. sfirenin (Hfid Sfiresi) 44. ayetinde şöyle buyurulur: " Ve ey arz, suyunu yur ve ey gök suyunu tut denildi; su azaldı, iş bitiriidi, gemi Cildı üzerine ötürtuldu." Cfidı dağı, Cizre'nin 32 km kuzeydoğusunda, 2000 m'yi

aşan dört doruğa sahip; ortası çanak şeklinde, yaşamaya elverişli yeşil bir dağdır.
Bkz.: DıA, Is/ôm Ans., C. 8, s. 80.
11 Nusaybin (=Nasfbın) ve havası: Bugün Mardin ilimize bağlı olan Nusaybin, Romalılar devrinde Nisibis diye bilinirdi. Yakilt Hamevı de Nusaybin'in Iyad b. Ganem
tarafından aynı Ruha (=Urfa) gibi sulh yoluyla alındığını belirtmektedir. Hamdullah
Müstavfi bu şehrin 6500 adım uzunluğundu bir sur silsilesine sahip olduğundan; ikliminin soğuk, akrebinin ve sineklerinin bololduğundan bahseder. Çok daha sonra
buradan Qahseden Makdisı, şehrin muhteşem hamamlarını, güzel evlerini, canlı pazarını ve Cuma camiini anlatır. Bkz.: Belazurı, Futilh, (de Goeje neşri), s. 175; MEB,
İs/ôm Ans., C. 9, s. 99-103.
12 Şair Ebfr Nüvvas: Bkz.: 7. bölüm S. not.
13 Sincar: Sincar Musul'un 120 km batısında olup aslında İbn Battilta'nın seyrettiği
güzergahın dışındadır; zira o Mardin'e yönelmiş idi. Herhalde Nusaybin'e gelmeden
önce bahsetınesi gerekiyordu Sincar'dan; ancak seneler sonra kaleme alınan hatırat
tarzı bir seyahatnamede bu tür hatalar olabilir. Bkz.: Tazı, Age., C. 2, s. 85.
14 Mardin: O dönemde Artukoğullarına bağlı olan bu şehir, bölgenin en muhkem, en
sarp kalesine sahipti ve Ilhanlı hakimiyetini kabul ettiği için iyi korunmuştu. Bkz.:
MEB, Is/ôm Ans., C. 7, s. 317-319.
15 Şair Safıyyüddın Abdü1azız İbn Seraya Hıllf: Hılle'de doğan ve yetişen şairin
edebiyatla ilgisi erken yaşlarda başladı, arkasından ticaretle meşguloldu; bu işi de
becerdi, Şam, Mısır ve Mardin'e gider; Artukoğullarına methiyeler yazardı.
750/1349'da vefat etmiştir. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Kahire bas., C. 2, s. 479-489.
16 Artuklu Mardin sultanı, Mansfrr GazıKara Arslanoğlu: Melik Mansilr diye de
çağrılan Kara Arslanoğlu, bir peyke veya tahtırevan üzerinde gezdirilecek kadar şiş
man; ancak akıllı ve zeki bir adamdı. Yirmi sene Mardin'i yönettikten sonra 712/1312
yılında vefat etti. Bkz.: İbn Hacer, Age., C. 3. s. 296.
17 Artuklu Mansüroğlu Melik Salih: Melik Mansilr'un oğlu olup kardeşi vefat ettikten sonra başa geçmiş; tam 54 yıl Artukoğulları Devleti'ni yönetmiştir. Onun
763/1365 yılında öldürülmesiyle Mardin şehrinde Artukoğullarından kimse kalmadı,
şehir onların elinden çıkmış oldu. Bkz.: İbn Hacer, Age., C. 3, s. 296.
18 Feth b. Sa'd Mfrsulı: Musul'un meşhur sufilerinden Arap asıllı Feth, hayatını sahabe gibi yaşamaya adamış biriydi. İsa b. Yunus gibi güvenilir hadısçilerden hadıs almış; başkalarına yalvararak kolay bir hayat yaşamaktansa kimseye muhtaç olmadan
sıkıntılı bir hayat yaşamanın daha şerefli olduğunu savunmuştur. Bkz,: Ebil Nuaym,
Hi/ye, C. 8, s. 293; Sahôbeden Günümüze, C. 6, s. 426.

YİRMİSEKİzİNCİ

BÖLÜM

BAGDAT'A DÖNÜŞ, HAC içiN
MEKKE'YE VE DAHA SONRA
YEMEN'E HAREKET
Bağdat'a dönme niyetiyle yola koyuldum; Musul'a
hac kervanının Bağdat'a hareket etmekte olduğunu
gördüm. Kervanda bulunan Sitt-i Zahide adlı ermiş bir kadın
halifeler soyundan olup defalarca hacca gitmişti.
daima oruç
tutardı. Selam verip himayesine girdim. Yanında bulunan bir
grup derviş ona hizmet ederdi. Bu ermiş kadın yolculuk esnasında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Zerfid denilen yere defnedildi.
Sonra Bağdat'a vardık. Hacılar yolculuk hazırlığındaydı.
Şehrin emiri Ma'rM Hoca'nın yanına giderek hükümdarın benim hakkımda lütfettiği fermanın gereğine uyulmasını rica ettim. Bir hac tahtırevanının yarısını bana tahsis etti. Hizmetimde
bulunsunlar diye yanıma dört adam kattı, yolda gerekli suyu da
ihmal etmedi. Durumumla ilgili raporu, kafilenin emiri olan
Behlevan [=Pehlivan] Muhammed Huvayh'a gönderdi.! Ona,
bana iyi davranmasını tembih etti.
Bu adamla zaten önceden dostluğumuz olduğundan, yolculuğumuz aradaki samimiyeti daha da artırdı. Daima Emir Pehlivan'ın himayesi altındaydım. 0, emredildiği gibi ihtiyaçlarımı
görüyor, azığımı karşılıyordu. KMe'den çıktığımız sırada ishale
tutulduğum için günde birkaç defa tahtırevandan indiriliyordum. Pehlivan daima halİmİ hatırımı sorar, bana iyi davranılma
sı için buyrukfafyağdırırdı.

Geriye,

vardığımda

°

ran
Kirman

• Medine

::'.'

Habeşistan

nO
,g

..: '.. .:
Mekke'den Sevakin'e, buradan Yemen'e; Yemen'den Doğu Afrika sahillerine
gidiş ve Güneydoğu Arabistan sahillerinden Mekke'ye dönüş.

Kaynak: Tazi; Gibb.
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Mekke'ye varıncaya kadar hastalığım devam etti. Kutlu
Ev'i tavaf etmeye koştum. Hemen "kudum" [=varış] tavafı yaptım. Güçsüz olduğ.llm için farz ~lan kısmı oturarak ifa ettim. Tavafları, Safi! ile Merve arasındaki sa'yi, Emir Pehlivan'ın atına
binerek yaptım. Bu sene Pazartesi günü vakfeye durduk. z Mina'ya geldiğimde hastalığım hafiflemişti. Daha sonra tamamen
iyileştim.

Hac ibadetini yaptıktan sonra o seneyi Mekke'de geçirdim.
[=Divan müfettişi, defterdar] Emir
Alaeddin b. Hilal Q sıralarda attadar çarşısının dışında Beni Şey
be Kapısı'nın yanında bir şadırvan inşası için Mekke'de bulunuyordu. O sene Mısır'ın nüfuzlu şahsiyetlerinden oluşan bir grup
seçkin kişi de mübarek beldenin misafiriydiler. Bunlar arasında
Taceddin b. Köyük'ü,3 Kadı Nureddin'i, Zeyneddin b. Asıı'i,
İbnü'l-Haım'yi ve Nasıreddin Asyuti'yi sayabilirim ...
Yıl boyunca Muzafferiye Medresesi'nde kaldım. Hak Teala
bana tam bir şifa ihsan ettiği için günlerim huzur içinde geçti.
Kendimi tavafa, ibadete verdim; bol bol umre yaptım. Bu sene
Mısır'ın Said bölgesinden de epeyce hacı geldi. İlk haccedenler
arasında Şeyh Necmeddin Asfı1nl'yi, Mısır kadısı Necmeddin
Balisi'nin iki oğlu Alaeddin Ali ve Siraccdden Ömer'i sayabilirim.
Zilkade ayının ortalarında nüfuzlu ve erdemli [dostlardan] biri; Emir Seyfeddin Yelmelek geldi. Doğum yerim olan Tanca'dan
da ziyaretçiler vardı o ayda. Allah, ülkemi korusun! Gelenler arasında şunları sayabilirim: Fakih Ebu Abdullah Muhammed İb
nü'l-Kadi Ebu'l-Abbas İbnü'l-Kadi'l-Hatib Ebi'l-Kasım Cüriivi,
Fakih Ebu Abdullah b. Ataullah, Fakih Ebu Muhammed Abdullah Hadarı, Fakih Ebu Abdullah Mürsi, Fakih Ebu Ali Belensl'nin oğlu Ebu'l-Abbas, Ebu Muhammed İbnü'l-Kabile, Ebu'lHasan Biyari, Ebu'l-Abbas b. Tafı1t, Ebu's-Sabr Eyyub Fahhar,
Ahmed b. Hakkame ... Ayrıca Kasru'I-Mecaz4 ahalisinden Ebu
Zeyd Abdurrahman İbnü'l-Kadi Ebu'l-Abbas b. Haluf, Kasru'lKebirs ahalisinden Fakih Ebu Muhammed b. Müslim, Ebu İshak
İbrahim b. Yahya ve onun oğlu vardı gelenler arasında...
Bu s~ne Mekke'yi ziyaret edenler arasında hükümdarın
"haseki" ümerasından Emir Seyfeddin Tokuzdemur,6 Karamanoğlu Emir Musa,7 "Nazır-ı Ceyş" ve "Katib-i Memalik" [=or"Müşeyyidü'd-Devavin"

du müfettişi ve haznedar] Kadı Fahreddln, Tae Ebu İshak ve
Melik Nasır'ın özel hocası Hadak adlı hanımefendi vardı. Harem-iŞerif diye bilinen kutlu mabet ve çevresine geniş bağışlar
da bulundular. En çok da Kadı Fahreddln verdi.
Yediyüzyirmisekiz yılının hac mevsiminde Cuma günü vakfeye durduk. s O sene Emir Pehlivan'ın kılavuzluğu ve refakatiyle Rümeyse 9 oğlu Ahmed ve Utayfa oğlu Mübarek Irak'tan
geldiler. Yanlarında Şeyhzade Harbavl ile Şeyh Danyal da bulunuyordu. Irak hükümdarı Sultan Ebu Said adına Mekke ahali sine ve misafirlerine sadaka dağıttılar. İşte yine o yıl hükümdar
Ebu Saıd'in adı Melik Nasır'dan sonra hutbede okunmuş ve
hakkında dua edilmiştir Zemzem Kubbesi'nin üstünde ... Onların ardından Yemen hükümdan Melik Mücahid Nureddln'in
adı anılmıştır ama Emir Utayfa 10 bu işi uygun görmedi, üvey
kardeşi Mansur'u Melik Nasır'a gönderdi; durumu anlatsın diye. Sonra Rümeyse'nin emriyle Mansur geri getirildi, iş uzadı.
Utayfa ikinci defa Mansur'u Cidde yoluyla göndererek vaziyeti
Melik Nasır'a bildirdi.
Yediyüzyirmidokuz yılının Salı gününde vakfeye durduk. 11
Bu sene de hac ibadetimi yaptım ve yediyüzotuz yılını Mekke'de geçirmeyi tercih ettim. YediyüZütuz yılının hac mevsiminde Emir Utayfa ile Emir-i Candar [=Özel muhafız birliği başı] Aydemur Nasır1 12 arasında kavga oldu. Bir grup Yemenli tüccar mallarının çalınması üzerine Aydemur'a şikayette bulunmuştu. Aydemur, Emir Utayfa'nın oğlu Mübarek'e:
"Bu hırsızları tez getirin!" dedi. Mübarek ise:
"Bunları tanımıyorum bile, nasıl getireyim? Hem Yemenliler bizim idaremiz altında. Senin sözün onlara geçmez1 Eğer Mı
sır ve Şamlılardan bir şey çalınırsa o zaman benden isteyebilirsin!" dedi.
Aydemur kızdı;
"Ulan kavat! Bana böyle söylüyorsun ha!" diyerek ötekinin
göğsüne bir darbe indirdi. Mübarekansızın yere yıkıldı. Başlığı
düştü. Emir Mübarek'in adamları öfkeye kapıldılar. Aydemur
atına binerek ordusuna katılmak üzere yola çıktıysa da Mübarekle köleleri yetişip hem onu, hem de çocuğunu öldürdüler! İş
te, Melik Nasır'ın amca oğlu Emir Ahmed Mekke'deyken Kut-
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lu Mabet'in civarında böyle ciddi bir mücadele oldu. Türkler,
hasımlarını ok yağmuruna tuttular ve Mekkelileri savaşa teşvik
eden bir kadını öı~ıürdüler. Kafiledeki bütün Türkler, başların
da Emir Hastürk olmak üzere hemen adarına bindiler. Bu sıra
da başta kadı "Olmak üzere imamlar ve Harem-i Şerifin yanında
günlerini ibadede geçirdiği için "mücavirin" adı verilen taife
hep beraber başlarına mushaf koyarak meydana çıktılar ve barış
istediler. Böylece hacılar Mekke'ye tekrar girebiidiler. Oradaki
yüklerini alıp Mısır'a döndüler.
Bu hadiseyi duyan Melik Nasır çok kızdı! Mekke'ye asker
gönderdi. 13 Emir Utayfa, oğlu Mübarek ile tabanıarı yağladı!
Kardeşi Rümeyse ise çocuklarıyla Nahle vadisine çıktı. Melik
Nasır'ın askerleri Mekke'ye ulaştığında Rümeyse hemen oğul
larından birini gönderdi. Kendisi ve evladu iyali için eman diliyordu! Türkler onu affettiler; hemen "eman" verdiler. Rümeyse Mekke'ye geldi. Türk kumandan ona hil'at giydirerek şehri
teslim etti. Melik Nasır'ın askerleri kısa bir zamanda şehirden
çıkıp Mısır'a döndüler. O yumuşak huylu, işini bilen, akıllı bir
sultandır. İşte o günlerde ben Mekke'den çıktım, Yemen diyarına yöneldim. Mekke'yle Cüdde [=Cidde] arasında yolun tam
ortasında bulunan Hadde'ye ulaştım.1 4
Sonra Cüdde'ye [=Cidde] geldim.1 s Burası deniz kıyısına
kurulu gayet eski bir şehir. Anlatıldığına göre eski İranlılar tarafından yapılmış. Zaten şehir dışında kadim yapılar vardır. Bunlar arasında sert taşlar kazılarak yapılmış kuyular da bulunuyor.
Hepsi birbirine bitişik. Bu kuyular o kadar çok ki saymak mümkün değiL.
O seneyağmur az yağdı. Bu yüzden Cidde'ye bir günlük
mesafeden su getirildi. Hacıların, ev sahiplerinden su dilendiklerini gördüm.

Kör Dilenci
.Cidde'de ilginç bir olaya tanık oldum. Kör bir dilenci genç
bir çocuğu kendine kılavuz ederek evimin kapısına dayandı. Su
istiyordu, Selam vererek adımı söyledi, elimden tuttu. Oysa ben
onu tanımıyordum. O da beni bilmiyordu. Hayret ettim. Eliyle
parmağını tutarak:
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"Yüzük nerede?" diye sordu. Mekke'den çıktığımda fakirin
biri benden sadaka istemiş, yanımda bir şey bulunmadığı için
hemen yüzüğümü vermiştim;
"Onu bir fakire verdim!" dedim. Bu sefer hemen:
"Git onu ara, çünkü yüzükte özel bir sırrı taşıyan isimler yazılı!" dedi. Ona çok hayret ettim. Bunca şeyi bilmesine şaştım.
Ne demek istediğini ve durumunun ne olduğunu Allah bilir.

[Abanoz Camii ve Celbe Türü Gemiyle Denize
Açılışım]

Cidde'de Abanoz Camii diye bir mabet var.1 6 Manevi yönü
ve bereketiyle ün salmış. Orada yapılan dua Allah nezdinde kabul görür derler. Cidde emiri Ebu Ya'kub b: Abdurrezzak idi o
sıralar. Hatip ve kadılık vazifesini gören ise Mekkelilerden, Şa
fıl fıkıhçısı Abdullah'tı.

Cuma günü halk namaz kılmak için toplanınca müezzin gelir ve orada biriken Cidde ahalisini sayar. Sayıları kırkı bulunca
hutbe okur ve cemaade Cuma namazını kılar. Eğer sayı kırka
ulaşmazsa sadece dört rekadık öğle namazını kılarlar ve Cuma'yı kılmak için gerekli adam sayısı konusunda Cidde ahalisinden olmayanlara itibar etmezler; ne kadar çok olursa olsun o yabancılarP

'Cidde'den çıkarken "celbe" türü bir tekneye bindik. Aslen
olan Refiuddin Elfi Yemenl'ye aitti bu tekne. Şerif
Mansur b. Ebu Nümeyy18 diğer bir celbeye bindi. Benim de
onun yanında bulunmarnı istiyordu ama onun celbesinde develer vardı ve ben bu hayvanlardan korkardım! Zaten daha önce
denizde hiç yolculuk etmediğimden onun dileğini ne yazık ki
yerine getiremedim. Bizimle beraber pek çok Yemenli, ticaret
mallarını celbe tipi teknelere yükleyerek Cidde'den çıktılar.
Habeş

Şerif

Mansur' a Ait Bir Hikaye

Gemiye bindiğimizde Şerif Mansur derhal kölelerinden birine Yemenlilerin bulunduğu gemiden bir "adlıe" [=yük, denk]
un ve yağ getirmesini emretti. Yani yarım yük unla bir kap yağ
alıp getirecekti. Köle emredileni yaptı ve huzura çıktı. Tacirler
ağlayarak yanıma gelip bu yükün içinde 10.000 dirhem gümüş

olduğunu

ve onun geri verilip başka bir adilenin alınmasını rica
etmemi istediler benden.
Emire giderekmeseleyi anlattım;
"Tüccar tayf~sının bu yük iÇinde bazı özel şeyleri varl" dedim. Cevap olaraK:
"Eğer şekerse geri vermem, başka bir şeyse veririm!" dedi.
Yük açılınca içinden para çıktı, emir hemen geri verilmesini emretti ve bana dönerek şöyle dedi:
"Eğer Aclan olsaydı burada; kesinlikle iade etmezdi!" Aclan denen herif,19 biraderi Rümeyse'nin oğlu idi. O günlerde
Dımaşk'tan Yemen'e giden bir tacirin evine girerek buldukları
nın büyük bir kısmını gaspetmişti! Ama şu anda Mekke emirliği yapıyor, uslanmış; adaletli davranıyormuş.

[Deniz Yolculuğunda Tehlikeli Anlar,
Ceylan Yemeyen Bucatlılar ve Sevakin'e

Varış]

Rüzgar müsait olduğu için iki gün rahat bir yolculuk yaptık.
Sonra hava değişti, rotamızdan bizi çevirdi. Denizin azgın dalgaları teknenin içine giriyor, yanı başımıza sokuluyordu. Millet
korkudan tirtir titriyordu. Ayzab ile Sevakin20 arasında Re'sü'dDevair [=Devayir burnu]21 diye bilinen bir limana sığınana dek
korku ve dehşet devam etti. Oradan karaya çıktık. Sahilde mescide benzeyen kamış bir kulübe gördük. Kırık deve kuşu yumurtaları vardı kulübede. İçleri sıvı doluydu. Hem içtik, hem
pişirdik.

Bu limanda bir gariplik hissettim. Denizden karaya 'doğru
sokulan bir körfez burası. Ahali, bir sürü bezi dört bir yanından
tutup suya bırakıyor. Sonra içini balıkla doldurup çıkarıyor! Balıkların her biri bir arşın büyükıüğünde! "Bilri" adı veriliyor onlara. [Gemi ahalisi] bunlardan satın aldı, bol bol pişirdi. O sırada
Bucat ahalisinden bir grup yerli yanımıza geldi. Bucatlılar bu yörenin asıl sakinleridir. Renkleri siyah, elbiseleri ise sapsarı çarşaflardan ibarettir. Kafalarında parmak genişliğinde kırmızı sarıklar bulunuyor. Bu cesur adamların, başlıca silahları mızrak ve
hançerdir.,. "Suhb" adını verdikleri develerine eğerli binerler.
Oradan deve kiraladım. Her yanı ceylanla dolu bir yerden geçtik, onlarla beraber. Bucatlılar ceylan eti yemedikleri için bu
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hayvanlar insanlara alışık; hiç ürkmüyorlar. İki gün yolculuktan
sonra Evlad-ı Kahil [=Kahiloğulları] adıyla bilinen bir Arap kabilesinin yanına vardık. Bunlar Bucat kabilesine karıştıkları için
lisanlarına aşinadırlar. O gün Sevakin adasına vardık. Bu yer karadan 6 mil kadar uzaklıkta. Ne suyu, ne ekili arazisi, ne de
ağaçları var. İçecek su oraya kayıklarla getiriliyor. İçinde sarnıç
lar var; yağmur sularını biriktirmek için. Bu büyük adada devekuşu, ceylan ve yaban eşeği çok, keçi boldur. Süt ve yağ epey
fazla elde edilip Mekke'ye ihraç ediliyor. Tahılı ise "cercfir" dedikleri iri taneli bir darı ki, o da Mekke'ye ihraç ediliyor.

Sevakin

Sultanı

Sevakin adasına vardığım sırada oranın hükümdarı Şerif
Zeyd b. Ebfi Nümeyy idi. Babası Mekke emiridir. Daha önce
bahsettiğim Utayfa ve Rümeyse de bu adamın kardeşleridir.
Onlar da emirlik makamına oturmuşlardır Mekke'de. Şerif
Zeyd, Sevakin Sultanlığı'na dayıları olan Bucat kabilesi tarafın
dan getirilmiştir. Beraberinde Bucat, Evlad-ı Kahil ve Cüheyne
bedevıIerine mensup askerler bulunur.
Sevakin adasından ayrılıp yönümüzü Yemen'e çevirerek
bindik gemilere. Bu denizde ansızın beliriveren kayalar çok; bu
yüzden gece seyahat yapılamıyor. Devamlı gündüz vakti ilerliyoruz. Gece olunca demir atılıyor, karaya çıkılıyor, sabahleyin
tekrar gemiye biniliyor. Bu yörede gemi kaptanı na "rubban"
denilir. Kaptan geminin baş tarafından asla ayrılmaz. Sürekli ön
tarafı gözler. Orada halkın "nebat" dediği [mercan] kayalıkları
nı derhal dümenciye bildirerek tehlikeleri önler.

[Half Dervişleri]
Yola çıktıktan altı gün sonra Hall ülkesine ulaştık. ZZ Eskiden orada Yemen hükümdarlarından İbn Ya'kfib oturduğu için
bölge Bilad-ı İbn Ya'kfib diye de biliniyor. Bu şehir gayet büyük
ve gösterişli bir yerleşim merkezidir. Benı Had ve Benı Kinane
kabilelerinden oluşuyor ahalisi. Camii, dünyanın en güzel camilerinden. Orada dünyadan ilişiğini kesmiş, kendini ibadete vermiş bir grup derviş var. Hintli şeyh Kabule de bunlardan biri.
Elbisesi yamalı, külahı da keçeden ... Mescide bitişik olan çile-

hanesi kumla döşenmiş! Ne hasırı ne de kilimi var. Onu ziyaret
ettiğimde kenarda bir abdest ibriği, üzerinde arpa ekmeği kırın
tıları bulunan hurma yaprağından örülmüş bir sofra, tuz ve kekikle dolu küçük bırtabak gördü'In, başka bir şey görmedim! Yanına biri gelince bumütevazı yemeğini hemen misafirine uzatır.
Durumu arkadaşlarına haber verir. Biraz sonra dervişler, yanlarında ne varsa getirirler teklifsizce... İkindi namazından sonra
akşam namazına kadar Allah'ı anarlar, zikir yaparlar şeyhin huzurunda. Akşam namazı kılınınca her derviş farz olmayan [nafile] ibadetleri yapmak için bir yere çekilir; böylece yatsıya kadar
devam ederler. Yatsıdan sonra gecenin ilk üçte birinin bitimine
kadar yine Allah'ı zikrederler. Sonra dağılırlar. Gecenin üçte ikisi başladığında tekrar mescide dönerler. Sabah namazına kadar
teheccüd [=gece namazı] ve zikirle geceyi diriıtirler. Namazdan
sonra herkes kendi yerine döner.
Bunların bir kısmı kuşluk namazına kadar mescitte kalıyor.
Dervişlerin adeti burada böyle. Onlardan hoşlandım; ömrümün
geri kalan kısmını bu mütevazı insanlarla geçirmek istedimse de
başaramadım. Hak Tdla rahmeti, lütfu ve yardımıyla bizim eksiklerimizi gidersin, daima yardımcımız olsun!

Half Sultanı
Hall hükümdarı Benı Kinane kabilesinden Amir b. Züeyb'dir. Bu adam edebiyattan anlayan, şair biri. Mekke'den
Cidde'ye kadar ona eşlik etmiştim. Babası yediyüzotuz yılında
hacca gelmişti. Onun şehrine vardığımda bana çok ikramda
bulundu. Uzun bir süre misafiri olduktan sonra kendisine ait
bir gemiye binerek Serce'ye gittim. Burası küçük bir şehir.
Ahalisi Evlad-ı Hibl'den [İzzeddın Hibe sülalesinden] gelen
bir gruptur. Bunlar Yemen'in namlı tüccarlarındandır. çoğu,
Sada denilen 23 yerde oturur; erdemli, cömert insanlardır. Gelip geçenleri, misafirleri, yoksulları doyurmayı pek severler.
Hacılara, gemiye bindirme ve erzak dağıtma yoluyla yardımda
bulunurlar. Bu tür hayır işlerini yapmakla ün salmışlardır. Hak
Tdla onl~rın servetini artırsın, zenginliğinden versin onlara;
güzel işler yapmada onlara yardımcı olsun! Kahma diyarında
oturan Şeyh Benreddın Nakkas'tan başka bu adamlara denk
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bir cömert yok! Şeyh Bedreddın de onlar gibi cömertlik ve iyilikseverlikte ün salmıştır.
Serce'de Evlad-ı Hibe'nin düzenlediği bir ziyafete katıldık.
Orada birgece kaldık.

[Zebid Şehri ve Alimleri]
Had,is

limanına vardıksa

da mola veremedik. Oradan Ebvab
Daha sonra da Zebıd şehrine vardık. 24 Zebıd,
Yemen diyarının büyük şehirlerinden ... San'a'ya kırk fersah
uzaklıkta ... Yemen'de, San'a'dan sonra Zebıd'den daha büyük
ve zengin bir şehir yoktur. Bahçeleri geniş, suyu bol, muz ve
benzeri meyveleri çoktur.
Yemen diyarının merkezı noktalarından olan şehir sahilde
değildir. Ahalisi, tip ve huy bakımından güzeldir. Buranın kadınları da güzelliğiyle ün salmış cihana. 2S Bazı hadıslerde geçen
Vadi'l-Husayb burasıdır.
Peygamberimiz şöyle öğüt vermiş Muaz'a:
"Ey Muaz! Vadi'l-Husayb'a geldiğinde hiç eğleşme, koş!"
Bu şehrin "Subutu'n-Nahl" [=Hurma Cumartesileri] şenlikleri meşhurdur. Hurmaların olgunlaştığı mevsimde her Cumartesi günü palmiye bahçelerine çıkarlar. Şehirde yerli yabancı hiç kimse kalmaz. Musikiden anlayan sanatkarlar, meyve ve
tatlı satan çarşı esnafı beraberce yola koyulurlar; hurma bahçelerine giderler. Kadınlardevelerin üzerinde tahtırevanlarda güzelliklerine ince perdeler çekerek zuhur ederler. Bu can yakan letafetlerine rağmen temiz ahlaklı, iyi yürekli olan Zebıdli hatunlar, garibe ikramda yarış ederler. Bizim oranın kadınları gibi buranın hatunları da yabancıyla evlenmekten çekinmiyor fakat vatanIarını da asla terk,etmiyorlar! Eğer çocuk varsa kadın kefil
oluyor, babası dönünceye dek onu yetiştiriyor. Babanın yokluğu
esnasında nafaka, giysi, vs. iste'miyorlar ondan ... Baba bu yurtta
kalır da yolcu olmazsa azla yetinmeyi biliyorlar, erkeği yormuyorlar.
Bu yörenin alimleri özüne, sözüne güvenilir erdemli ve dindar insanlardan oluşuyor. Zebıd şehrinde Şeyh Ebu Muhammed San 'anı, büyük sufi Ebu'l-Abbas Ebyanı ve hadıs bilgini
Ebu Ali Zebıdı'nin sohbet meclisinde bulundum. Onlar tarafınlimanına ulaştık.
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dan korundum; el üstünde tutuldum. Bana ikramda bulundular.
Bahçelerine girdim. Bir mecliste Yemen bilginlerinden Kadı
Ebu Zeyd Abdurrahman Sufi ile görüştüm. Orada büyük ermiş
lerden, keramet sahibi Ahmed b:Uceyl Yemeni'den bahsedildi.
Şeyh

Ahmed b. Uceyl'in Kerameti

Anlatıldığına

göre Zeydiye mezhebinin meşhur bilgin ve fakihlerinden oluşan bir grup Yemenli, Ahmed b. Uceyl'in huzuruna çıkıyor. Şeyh onları zaviyenin dışında bekletiyor. Onun
müritleri misafirleri karşılamaya gidiyor, şeyh ise yerinden kı
mıldamıyor. Bilginler kendisine selam verince kalkıp kucaklaşa
rak "merhaba!" diyor. Aralarında kaderden söz açılıyor. Zeydiye
bilginleri:
"Aslında kader yoktur; mükellef [=sorumlu insan] kendi
eylemlerini kendi yaratır!" diyorlar. 26 Şeyh de:
"Eğer durum tamamen sizin dediğiniz gibiyse kendi yerinizden kalkın bakalım!" diyor. Bilginler kalkmak istiyor, fakat
kalkamıyorlar! Şeyh onları o vaziyette bırakıp zaviyesine gidiyor. Ötekiler ise sıcaktan bunalıyor, feryat ediyorlar. Biraz sonra
şeyhin müritleri huzura çıkarak bilginlerin Hak Teala'ya tövbe
ettiklerini, bozuk görüşlerinden döndüklerini bildiriyor. Bunun
üzerine şeyh çıkıyor; onların ellerinden tutuyor, yanlış inançlarından vazgeçtiklerine dair yemin alıyor onlardan. Sonra zaviyesine götürerek üç gün misafir ediyor. Böylece Zeydiye alimleri
memleketlerine dönüyorlar.
Bu şeyhin, Zebid dışında Gassane adıyla bilinen köydeki
kabrini ziyaret ettim. Oğlu Ebu'l-Velid İsmail'le görüştüm. Beni misafir ettiği için evinde konakladım. Üç günümü onunla geçirdim ve beraberce Fakih Ebu'l-Hasan Zeylai'nin ziyaretine
gittik. Ebu'l-Hasan, büyük insanlardan ... Yemenliler hacca giderken o hep öndedir. Buranın halkı ve çöl bedevileri Ebu'lHasan'a çok saygı gösterirler.

[Cible ve Kibirli

Taİzz Şehri]

Yolumuza revan olduk. Cible'ye ulaştık. Güzel, küçük bir
şehir. Hurma ağaçları, suyu ve meyvesi boL. Fıkıh bilgini
Ebu'l-Hasan Zeylai, Şeyh Ebu'l-Velid'in geldiğini duyunca

hemen onu karşıladı, zaviyesinde konaklattı. Ben de Ebu'lVelid ile beraber ona selam vermiştim. Üç gün yanında kaldık.
Dönerken dervişlerden birini bizimle gönderdi. Böylece Yemen sultanının payitahtı olan Taizz'e yöneldik. 27 Burası Yemen diyarının en güzel ve en büyük şehirlerindendir. Hükümdarların oturduğu şehirlerin genel adetidir; bura halkı da pek
kibirli! Üç mahallesi var. Birincisinde sultan, maiyeti, memlOk
askerleri ve ileri gelen devlet adamları oturur. Bu mahallenin
adını hatırlamıyorum. İkincisinde emirler ve özel muhafızlar
oturuyor; Udeyne ismi veriliyor buraya. Üçünçü mahalle ise
halkın yerleşti ği asıl semttir. Adı Mehalib'dir. Orada büyük bir
çarşı vardır.

Yemen Sultanı
Yemen hükümdarı, Sultan Mücahid NOreddin Ali'dir. 28
Onun babası Müeyyed Hizebruddin Davud, onun babası Muzaffer Yusuf b. Ali b. RasOI'dür. Atası, Abbasi halifelerinden biri tarafından Yemen'e emir olarak gönderilmiş. Bu yüzden RasOl [=Elçi] adıyla ün salmış ve kendisinden sonra evlatları bağımsızlaşarak saltanat kurmuşlardır. Bu sultanın oturup kalkma
ve ata binme merasimi enteresandır.
Şeyh Ebu'l-Hasan Zeylal'nin kafilemize kattığı dervişle beraber şehre vardığımızda kadılar kadısı hadis bilgini Safiyyüddin Taberi Mekkl'ye çıktık; selam verdik. Bizi üç gün misafir
etti. Dördüncü gün Kadı Safiyyüddin beni yanına alıp sultanın
huzuruna götürdü. O gün hükümdarın halkı kabul ettiği Perşembe günü idi. Hükümdara selam verdim. Orada selam verme
işi şöyle:
Şehadet parmağı yere değdiriliyor, sonra başa götürülüp
"Allah büyüklüğünüzü daim etsin!" deniliyor.
Ben de bu adete uydum. Kadı efendinin yaptıklarını tekrarladım. Kadı, hükümdarın sağ tarafına oturdu. Ben de aldığım talimat üzere onun karşısına geçtim. Ülkemi, Sultan EbO Said'i,
Mısır'ı, Irak'ı ve LOr diyarının hükümdarlarını sordu. Tek tek
cevap verdim. Oradaki vezire tembih etti; bana ikram edilsin,
kalacağım yer ayarlansın diye.
Yemen sultanının meclis kurma tarzı şöyle:
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o ipek kumaşlarla döşenmiş süslü bir sedire oturuyor. Sağında

solunda eli silahlı askerler bulunuyor. Kılıç, kalkan ve yay
tutan takım takip e.diyor bunları. Onların karşısında sağa ve sola
doğru mabeyincil~~, büyÜk devlet memurları ve sırkatibi sıra
lanmakta. Özermilhafız alayının başı olan Emir-i Candar ve "şa
vuşiye" [=çavuşlar] adı verilen rütbeli askerler biraz uzakta
ayakta bekliyorlar. Sultan oturunca şavuşiye denilen taife beraberce "Bismillahl" diye bağırır. Kalktığında da böyle yaptıkla
rından, oradakiler sultanın kalkış ve oturuş vaktini bilirler.
Sultan oturduğu zaman selam vermesi gerekli olanların
hepsi huzura varıp selam verir, sağ ve solda kendilerine ayrılan
yerlere çıkarlar. Hiçbiri başka bir mekana oturmaz, emredildiği
noktaya çöker.
Sultan, emir-i candarlık vazifesinde bulunan komutana:
"Şuna emret, otursun!" diye buyruk verince işaret edilen
adam bulunduğu yerden biraz öne çıkarak halıya çöker. Onun
önünde sağa ve sola dizilmiş, ayakta bekleşen adamlar vardır,
demin bahsettiğimiz gibi ...
Sonra yemek hazırlanır. Verilen ziyafet iki türlüdür. Birine
"taamu'l-amme" [=genel sofra], diğerine "taamu'l-hassa" [=özel
sofra] denilir. Özel sofrada sultan, kadılar kadısı, büyük bilginler, fakihler ve kıymetli misafirler yer. Genel sofrada ise diğer
bilginler, kadılar, şeyhler, emirler ve kumandanlar yemek yer.
Yemekte herkesin yeri bellidir; kimse kimsenin yerine oturmaz,
itiş-kakış olmaz. Hint sultanı da aynı şekilde yemek sunardı. Bu
usulü kimin kimden aldığını bilmiyorum.
Yemen sultanının yanında günlerce kaldım. Bana iyi davrandı, nice !ütufta bulundu ve bir binek hayvanı hediye etti.
Böylece San'a'ya hareket ettim.
San'a eski Yemen ülkesinin merkezidir. 29 Bu büyük şehrin
binaları tuğla ve alçıdan yapılmıştır. Meyveleri, ağaçları ve ekili
arazisi çoktur. Havası ılıman, suyu lezzetlidir. Şaşırılacak bir durum; Hint, Habeş ve Yemen ülkelerinde yağmur yaz mevsiminin
en sıcak zamanlarında ve genellikle öğleden sonra yağar! Bu biliniyor; bu yJjzden yolcular öğlen vakti bir konağa varmak için acele ederler. Söz konusu ülkelerde yağmur pek şiddetli yağar, bu
yüzden şehirlil'er de evlerine çekilir rahmet inerken. San'a'nın
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bütün caddeleri kaldırımlı, her yer taşla döşenmiş! Yağmur gökten inince sokaklar tertemiz olur. Bu şehrin camii çok güzel. Büyük peygamberlerden birinin kabri de camiin yanı başındadır.
San'a'dan kalkıp Aden şehrine yöneldik.3 0 Burası Yemen'in
Bahr-i A'zam [=Büyük Deniz, Hint okyanusu] sahilinde bir limandır. Etrafı dağlarla çevrili; yalnız bir yönden giriliyor şehre.
Buranın ekili toprağı, ağacı ve suyu yok! Yalnız sarnıçlar var.
Yağmur mevsiminde oralarda su toplanıyor. Su çok uzakta. Çöı
bedevlleri halktan para ve kumaş almadıkça suya müsaade etmiyorlar.
Aden'de sıcaklar şiddetlidir. Burası Hintlilerin uğrak yeri
olan bir liman şehri. Künbaya, Tana, Kavlem, Kalikııt, Fandrayna, Şaliyat, Mencerıır, Fakenevr, Hinavar, Sendabıır ve diğer
Hint şehirlerinden büyük gemiler gelir buraya. 31 Hint'in ve Mı
sır'ın namlı tüccarları burada oturuyor.
Aden halkının bir kısmı ticaretle uğraşıyor. Kimileri de hamallık ve balıkçılık yapıyor. Ticaret erbabı arasında müthiş servet sahipleri var! Bazen bir tacir koskocaman bir geminin tek sahibi olabiliyor; içinde taşıdığı bütün eşya ve malzemeyle birlikte! Bu konuda birbirleriyle yarış ediyorlar.
Açık Artırmaya Çıkan

Bir Koç

Bana anlatıldığına göre ticaret erbabından biri, kölesini koç
almak üzere çarşıya gönderir. Başka bir zengin de aynı gaye ile
hizmetkarını göndermiştir. İşe bakın o gün pazarda bir tek koçtan başka yenilecek hayvan yok! İki hizmetkar arasında müthiş
bir açık artırma başlar. Böylece hayvanın fiyatı 400 altına kadar
yükselir. Hizmetçilerden biri:
"Benim sermayem [=fiyatım] 400 altın. Eğer efendim çekiştiğimiz malın değerini verirse ne ala, yoksa kendi sermayemden bedelini veririm [=kendimi satarım]' rakip arkadaşa
galip gelirim!" der. Ve nihayet koçu alıp efendisine götürür.
Adam işi öğrendiğinde kölesini azat eder, ayrıca ı 000 dinar da
hediye eder! Diğer hizmetkar eli boş, içi buruk bir halde sahibinin yanına gelince efendi kızar, onun malını alır ve yanından
kovar. 32
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[Nasıreddfn Farı ve Kadı

Salim]

Aden'de Nasıreddın Far! adıyla ünlenmiş bir tacirin evine misafir oldum. Her gççç sofrasında yaklaşık yirmi misafir bulunduğu
gibi köle ve hizmetkadaımın sayısı bu rakamdan da fazlaydı.
Bu servete, zenginliğe ve ihrişama rağmen Aden halkının
tümü dindar, mütevazı ve iyi yürekli insanlardan oluşur. Yabancıya ikramda bulunur, yoksulu doyurur, çıplağı giydirider. Hak
Teiila'nın farz kıldığı zekat! da hakkıyla verirler.
Şehir kadısı erdemli insan Salim b. Abdullah Hindı ile görüştüm. Babası hamallıkyapan bir köle imiş. Ama çocuk kendini ilme adayarak yüksek derecelere gdmiştir. Hakikaten erdemli, seçkin ve adil kadılardandır. Birkaç gün onun misafiri
oldum.

Notlar
1 Pehlivan Muhammed Havlh (veya Huvayh): 725/1326 yılındaki hac dönü§ünde
kafile emiri idi. Bkz.: TiM, Rthle, C. 2, s. 88.
2 Pazartesi günü Ch. 727 yılının Zilhicce ayı): 1327'nin 26 Ekim'ine denk gelir.
3 İbn Köyük (=Köyükoğlu) Taceddın: Uluslararası ticaret yapan bir ailenin ferdi
olan Taceddın, Türk asıllı olmalıdır. Zira "Köyük",. yanık anlamında Türkçe bir kelimedir ve bu isimde birkaçsiyası §ahsiyet vardır tarihte. llerde, İbn BattGta'nın son
gezisinde göreceğimiz gibi bu ailenin bir ferdi 734/1334 yılında Afrika'da vefat etmi§tir. Diğer bir ferdi ise Alaya'da (=Alanya) seyyahı ağırlayacaktır. Bkz.: 32/3. not;
Ka§garlı Mahmut, D;vlin-t Lugliti't-Türk, çev. Besim Atalay, C. 3, s. 168; İbn Hacer,
ed- Durer, Kahire bas., C. 3, s. 18-19.
4 Kasr-ı Mecaz: Tanca yakınında Kasr-ı MasmGde adıyla bilinen bu mıntıkanın tam
kar§ısında Endülüs toprağı olan Cezıre Tarıf yer alır. Tarık b. Ziyad'ın komutasın
daki İslam ordusu bu noktadan kar§ıya geçmi§ti; burası Kasr-ı Sağır diye de bilinir.
Bkz.: İbn Sahibi's-Salah, eI-Mennü bi'ı-lmlime, ed-kritik: Tllzl, Beyrut, 1987, s. 128.
5 Kasr-ı Kebfr: Tanca'nın güneyinde yer alır ve Kasr-ı Sınhllca adıyla bilinir. Bkz.: İbn
Sahibi's-Salah, Age., s. 232.
6 Seyfeddın Tokuzdemilr: Melik Nasır tarafından öne çıkarıldı; Nasır, onun kızları
nı kendi oğulları olan MansGr ve Salih'le everdi. Bu emirin 728/1328 yılı haccı esnasında ya§adığı hadiseler MemlGk kroniklerine de geçmi§tir. 746/1346 yılında Mı
sır'da vefat etti. Bkz.: ıbn Iyas, B~dliiu'z-Zuhl1r, s. 457; ıbn Hacer, ed-Durer, Kahire
bas., C. 2, s. 326.
7 Emir Musa Burhaneddın b. Karaman (=Karamanoğlu Musa Paşa): Bedreddın Karaman'ın karde§i; Mahmud b. Karaman'ın da oğlu olan Musa Burhaneddın, ilk
ba§a geçtiğindekırde§i Bedrüddın ile arasında çeki§me vuku bulmu§, karde§i müs-
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takil davranarak merkeze geçmiş, Memlilk Devleti'nin araya girmesiyle ağabey Musa, Ermenak'a kondurulmuş idi; ancak daha sonra Musa yine başa geçmiştir. Bir aralık Mısır'a giden, ulema ile sohbet eden Musa Bey ilme, edebiyata önem veren alim
bir devlet adamı idi. 756/1355 yılında vefat etmiştir. Zamanında hanedanın en yaşlı
sı olduğundan Musa Paşa (=Başağa) diye çağrılırmış. Bkz.: Şikarı, Karamanoğulları
Tarihi, önsöz ve haz. M. Mesud Koman, Konya, 1946, s. 58-63; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anado/u Be)'/ik/eri, Ankara, 1988, s. 9 ve 11.
8 Yediyüzyirmisekiz yılının Zilhicce ayının Cuma günü: 1328 yılının 14 Ekim'ine
denk gelir.
9 Emir Rumeyse b. Ebü Nümeyy: 746/1346 yılında Mekke'de vefat etti. Rumeyse' nin oğlu için bkz.: 25/8. not. Mekke emiri Ebil Nümeyy ve oğulları için bkz.:
16/13. not.
10 Emir Utayfa b. Muhammed Hasenı: 743/1342 yılında İskenderiye'de vefat etti;
bkz.: 16./13. not.
11 Yediyüzyirmidokuz yılının Zilhıcce ayının Salı günü: 1329 yılının Ekim ayının
3'üne denk geliyor.
12 Emir·i Candar Aydemür Seyfeddın Nasırı: İbn Hacer'in Eldemür diye kaydettiği bu emir, Nasır zamanında Kahire'de bulunmuş, 730'daki hac hadisesinde oğlu
Halil ile birlikte öldürülmüştür. Bkz.: İbn Hacer, ed·Durer, Beyrut bas., C. 1, s. 238.
13 Nasır'ın Mekke'ye asker göndermesi: Memlilk kraniklerine bakılırsa söz konusu
askeri birlikler, Kahire'den 731 Safer'inde (=1330 Kasım'ının ortalarında) ayrılmıştır;
onlar Mekke'ye vardığında seyyahımız oradan ayrılmış bulunuyordu. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Kahire bas., C. 1, s. 452-453.
14 Hadde: Hadde veya Yakilt'un kaydıyla Hadda, Mekke ile Cidde arasında Mekke'nin 18 mil batısında; içinde kale bulunan bir vadidir. Bugün Vadı Fatıme diye bilinmektedir. Bkz.: Yusuf İbnü'I-Mücavir, Sıfatü'/-Yemen ve Mekke, (Tlirihu'/·Müstobsır)
ed-kritik: Oscar Lofgren, Medine 1986, s. 42; Tiizı, Age., C. 2, s. 97.
15 Cüdde (=Cidde): SuOdl Arabistan'ın ikinci büyük şehri olan Cidde, hemen hemen
bütün klasik coğrafya kitaplarında sahil, yol, cadde anlamında "Cüdde" şeklinde
kaydedilmiştir. 1ı. yüzyılda buraya gelen Nasır-ı Husrev şehrin muntazam surlarla
çevrili olduğunu ve nüfusunun 5000 civarında olduğunu bildirmektedir. Memlilkler
devrinde de Hindistan-Avrupa arasında ticarı bir liman, burası ayrıca Mısır hacı ları
nın uğrak noktalarından biri olması münasebetiyle önemliydi. Bkz.: Nasır-ı Husrev,
Sefernlime, çev. Abdülvehhiib Tarzı, İstanbul, 1988, s. 101-12; DıA, Is/lim Ans., C. 7,
s.524.
16 Abanoz Camii: Bu cami hakkında İbn Cübeyr şöyle der: "Bu şehirde iki sütunlu
abanozdan yapılmış bir mescidi Ömer b. Hattab veya Abbası halifesi Hariln Rcşıd'c
nispet edenler var... " Bkz.: İbn Cübeyr, Rıh/e, s. 47.
17 Şafıilerde Cuma namazı: Şafii mezhebine göre bir yerde Cuma kılınabilmesi için
en azından kırk kişininhazır bulunması gerekir. Demek ki o sıralarda Ciddc'nin nüfusu pek azmış. Bkz.: DıA, Is/lim Ans., C. 8, s. 85-89.
18 Şerif Mansür b. Ebü Nümeyy: Çok uzun bir süre Mekke emirliği yapan EbO Nümeyy oğuları için bkz.: 16. bölüm 13. not.
19 Aclan: Babası Rumeyse ve diğerleri için bkz.: 16. bölüm 13. not.
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20 Sevakin limam ve Iyzab (=Ayzab): Ayzab'ın güneyinde bulunan Sevakin limanı
Hicri 9. yüzyılda Ayzab'ın harabolmasından sonra çok önem kazanmıştır. Bkz.: 7. bölüm, 23. not.
21 Re's-i Devair (=Deviiir burnu): Bu noktanın, Sevakin'e 43 km uzaklıktaki Mersa
Derur diye bilinen liman olması muhtemeldir. Bkz.: Tazi, Rıhle, C. 2, s. 100.
22 Half: Mekke'ylSan'a'ya bağlayan yol üzerinde büyük bir şehirdir. Hali limanı şu anda Asir bölgesine bağlı gayet iyi korunmuş bir limandır. Bkz.: Hazreci, e/-Ukiidu'lLu'luiyye, C. 1, s. 53; Tazi, Rıhle, C. 2, s. 101.
23 Sa'da: Bazı yazmalarda son harf uzatmalı ise de doğrusu "Sa'de" olmalıdır. Sa'de
şehri denizden 2261 m yükseklikte kurulmuş çok eski bir şehirdir. Ebu'I-Fida, Yemen'in merkezi şehirlerinden San'a'ya 60 fersah uzak olan bu şehrin deri işlemecili
ği ve ayakkabı sanayii ile ünlendiğini ve arazisinin gayet verimli olduğunu belirtmektedir. Bkz.: Ebu'I-Fida, Takvim, s. 95; Tazi, Age., C. 2, s. 103.
24 Zebfd: Şehir, Harun Reşid'in oğlu Memun'un emriyle 204/821 yılında kurulmuştur.
Zebid'in en mühim limanı Gaıafika'dır. Zebid şehri Yemen'de Ehl-i Sünnet'in daha
yoğun mesken tuttuğu denize yakın düzlük kısımların en büyük yerleşim birimidir.
Bu şehir Resul'iler Devleti'nin de başşehriydi. Bkz.: Ebu'I-Fida, Takvim, s. 79; İb
nü'd-Deyba', Buğyetü'I-Müstefldfo Tılrih-i Medineti kb/d, ed-kritik: Abdullah Habeşi,
San'a,1979.
25 Zebfd kadınlanmn güzelliği hakkında farklı bir görüş: Ancak Yemen tarihçisi
Yusuf İbnü'I-Mücavir, Zebid kadınlarını seyyahımız gibi anlatmıyor! Aynen şöyle
der: "Rahman ve Rahim olan Allah'a andolsun; Yemen'in hiçbir yerinde, ne düzlük
kısımlarında, ne dağlık yüksek mıntıkalarında güzel yüzlü kimse gördüm! Hep ihtiyar ve çirkin!" Ancak Tazi'nin de belirttiği gibi seyyahımızla İbnü'I-Mücavir'in
zevkleri ve tecrübeleri farklıdır. İbn Battuta, her seyyah gibi biraz abartıyı sevse de
kadınlarla ilgili tecrübeleri bakımından İbnü'I-Mücavir'i fersah fersah geride bırak
mış görünüyor. Bkz.: İbnü'I-Mücavir, Stfatü'I-Yemen, s. 246.
26 Zeydiye ve Kader meselesi: Zeydiye, itikatta Mu'tezile mezhebinin görüşlerini benimsemekte; ancak ameli konularda birkaç mesele hariç Hanefi fıkhına dayanmaktadır. Mu'tezile, insanı kendi fiillerinin yaratıcısı olarak görür. İmam Zeyd, Şehrista
ni'nin de kaydettiği gibi "Adamakıllı öğrenecek derecede usul ve furu ilimierini tahsil etmiş, usfilde Mu'tezile'nin imamı Vasıl b. Ata'ya talebe olmuştur. Ondan "İ'ti
zal" metodunu almış, böylece bütün ashabı Mu'tezile olmuştur." Bkz.: Şehristani, eiMilelve'n-Nihal, C. 1, s. 207; İrfan Abdülhamid, islôm'da itikadt Mezhepler, çev. M. Saim Yeprem, İstanbul, 1994, s. 43.
27 Taiz (=Taizz): Yemen'in meşhur kalelerinden birinin bulunduğu Taiz şehri, Beni
Resul hanedanı zamanında büyük ehemmiyet kazanmıştır. Taiz aslında kalenin ismidir. İbn Battuta'ya çok yakın bir zamanda yazılan Takvim'de şöyle deniliyor: "Zamanımızın Taizz Kalesi, Yemen krallarının karargahıdır. Zebid topraklarına ta tepeden
bakan bu kalenin yukarı taraflarında gezip tozmaya müsait Sahle denilen güzel bir yer
vardır; Yemen hükümdarı daha yukarki dağlardan Sahle'ye su indirmiş, o civarda bir
bahçenin,ortasına muhteşem binalar yaptırmıştır." Bkz.: Ebu'l-Fida, Takvım, s. 91.
28 Mücahid Nureddfn Ali b. Hizebrüddfn (Yemen sultanı) ve *Benf Resul Devleti: Mücahid Alı~ Türkmen kökenli Muhammed b. Harun'un kurduğu Resuıııer

Devleti'nin beşinci hükümdarıdır. Aslen Türkmen olan ilk ata Resul Muhammed b.
Harun, kendisinin Gassanı soyundan geldiğini iddia ederek son dönem Abbasller
arasında mevkiini yükseltmek istemişti. Bu yüzden modern Arap tarihçiler umumiyetle bu aileyi Arap saymış ve Türkmenliğinden pek bahsetmemişlerdir. Oysa Muhammed'in Türkmen asıllı olduğunu o dönemin Arap tarihçileri de söylüyor; o Biçek
adlı bir Türkmen oymağına mensuptu. İbn Haldun da Ali b. Resul'e "Türkman!" diyerek ailenin kökenini açık bir şekilde ifade etmiştir. Resulıler ailesi, Eyyubılerden
Turan Şah ile birlikte Yemen'e gelmişlerdir. 1231 'de idareyi eline alan Benı Resul
hanedanı 1454'e kadar bu mıntıkayı yönetmiştir. Yemen tarihine dair kaynak eserlerde Benı Resul dönemine geniş yer ayrılmıştır. Bkz.: İbn Haldun, Tfirfhu ıbn Ha/dun, Beyrut, 1992, C. 5, s. 604-611; Hazred, el-UkUdü'/-Lu'/uiyyc fi Tfirfhi'd-Dcv/cıi'r
Rcsu/iyyc, ed-kritik: Muhammed Ekva', 1983; İbnü'd-Deyba', Kitfibu Kurrcti'/-Uyun bi
Ahbfiri'I-Ycmeni'/-Meymun, ed-kritik: Muhammed Ekva', C. 2, s. 75; MEB IsMm Ans.,
C. 9, s. 693-695; Faruk Sümer, Oğuz/ar, İstanbul, 1999, s. 161.
29 San'a: Bu şehir Taizz'in 113 mil kuzeyindedir; çok uzun bir süre Yemen'in idarı
merkezi olmuştur. Seyyahın çağdaşı olan Ebu'l-Fida anlatıyor: "San'a, Yemen'in en
büyük şehirlerinden olup suyunun ve yeşilliğinin çokluğu ile Dımaşk'a benzemektedir. Havası ılıman olan bu diyar eski çağlarda Yemen krallarının başşehriydi. Burada büyük çarşılar vardır. Bkz.: Ebu'l-Fida, Takvım, s. 95.
30 Aden: Taizz'in 85 mil güneydoğusundadır. Ebu'l-Fida anlatıyor: "Aden deniz kıyı
sında kurulmuştur; Hindistan ticaret gemileri, yüklerini oradan alırlar; oraya boşaltır
lar. Bu toprağı kuru belde, tam bir ticaret mıntıkasıdır." Bkz.: Ebu'l-Fida, Age., s. 93.
31 Künbaya ve diğer Hint illeri: Kitabın ikinci kısmında İbn Battuta tarafından anlatılacak.

32 Koç hikayesi: Aynı hikaye bölge tarihçisi İbnü'l-Mücavir tarafından da anlatılmış
tır; ancak koç yerine "dayrilk" denilen bir balık türü söz konusu edilmiştir. Ibnü'lMücavir, Sıfatü'/-Yemen, s. 68.
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AFRIKAıNIN

DOGU SAHKLLERKNE
YOLCULUK l

Aden'den çıktık. Dört gün deniz yolculuğu yaptıktan sonra
Berbere adı verilen zenci taifesinin merkezi olan Zeyla'ya vardık. Berbere ahalisi ŞafiI mezhebindendir. Yaşadıkları bölge bir
baştan bir başa iki ayda katedilir. Bu bölgenin başı Zeyla, sonu
Makdeşav'dır. [=Mogadişu]. Etinden ve sütünden faydalandık
ları develerle geçiniyorlar. Yağının kalitesiyle ün salmış koyunları da var.
Zeyla ahalisi siyah tenli olup çoğu Rafızl'dir. Geniş bir alanı kaplayan Zeyla şehrinin gerçekten büyük bir çarşısı var. Ama
buranın, yeryüzündeki mevcut şehirlerin en pisi olduğunu söyleyebilirim! Ortalık balıktan geçilmiyor. Sokaklarda boğazlanan
develerin kanları etrafa pis bir koku yayıyor! Oraya vardığımda
tehlikeli olmasına rağmen denizde gecelemeyi tercih ettik; gemide kaldık, pis olduğu için girmedik şehre.
Tekrar yola koyularak onbeş gün sonra Makdeşav'a [=Mogadişu] vardık. z Gerçekten büyük bir şehir. Halkın devesi çok.
Her gün yüzlercesini kesiyorlar. Koyunlar da boL. Makdeşav
ahalisi zengin tüccarlardan oluşuyor. Orada, şehrin adıyla anılan
kumaşlar üretiliyor, Mısır ve diğer ülkelere sevkediliyor. Bu şe
hir ahalisinin adetine göre ne zaman limana bir gemi gelse hemen "sanblik" denilen küçük kayıklar yanaşır. Her sanblikta
ahaliden birkaç genç bulunmaktadır. Onlar kapağı kapalı yemek
dolu bir t~ncere getirip gemideki tacirlerden birine takdim ederek şöyle derler:
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"Bu adam benim misafirimdir, bana gelecek!" Gemideki
tacir, misafirliğe çağıran gencin evine gider, başka yere gitmez.
Tabiı sürekli ticaret yapan ve tanınanlar başka. Onlar kendi istedikleri yerlere giderler.
Bir tacir bu şekilde bir eve konuk olunca ev sahibi onun yanında bulunan eşyayı satıp başka şeyler satın alır onun için ... Yöre halkından biri böyle bir tacirden, değerinden aşağı bir şey satın alsa yahut misafirinin izni ve tanıklığı olmaksızın onun mallarından bir şeyler satsa bu satış geçersiz sayılır onlar nezdinde.
Oralılar geçimlerini böyle sağlıyorlar. ..
Benim bulunduğum gemiye çıktıkları vakit birisi yanıma
yaklaştı. Ama dostlarımdan biri benim ticaret erbabından olmadığımı, bilgin olduğumu söyleyince genç adam kendi arkadaşla
rına seslenerek:
"Bu, kadı efendinin misafiridirl" dedi. İçlerinde kadı efendinin adamlarından biri de vardı. O beni kadıya haber verdi. Kadı, öğrencilerinden bir kısmıyla sahile gelerek birini benim yanıma gönderdi. Hemen arkadaşlarımla gemiden çıktım. Ona ve
talebelerine selam verdim. Bana yönelip:
"Allah'ın adıyla! Haydi 'şeyh'i selamlamaya gidelim!" dedi.
Şaşırdım. Şeyhin kim olduğunu sordum:
"Şeyh burada sultana denilirl" cevabını verdi. Bu yörede
hükümdara şeyh denilirmiş. Ben itiraz edip:
"Konaklayacağım yere vardıktan sonra şeyhe gideriz!" dediysem de itirazımı reddettiler:
"Buranın töresidir; bir derviş, Hz. Ali soyundan gelen bir şe
rif yahut muhterem bir insan buraya geldiği zaman hükümdarı
görmedikçe konaklayacağı yere gidemez!" Bu ret cevabı üzerine beraberce sultana gittik.
Makdeşav Sultanı, [Halkın Yemek Yeme Tarzı ve
Camideki Merasimleri]
Yukarıda anlattığımız gibi ahali Makdeşav sultanına şeyh
diyor. Onun adı Eblibekir b. Şeyh Ömer'dir. Aslen Berbere taifesindendir. 3 Makdeşav yöresinin yerli dilini konuşursa da
Arapçayı bilir. Onların adetinde bir gemi geldiği zaman evvela
sultanın sanbliku gemiye yanaşır. Nereden geldiğini, sahibinin
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kim olduğunu, yükünün neden ibaret olduğunu,
tacirlerin kim olduğunu sorar. SanbOktaki tespit heyeti
gerekli malOmatl.caldıktan sonı:a durumu sultana bildirir. O da
layık olanları huzuruna çıkarır, misafir eder. Demin bahsettiğim;
şu Mısırlı İbn-Burhan diye tanınan kadı beni sultanın ikametgahına götürdüğü zaman genç hizmetçilerden biri kapıya çıkarak
selam verdi ona. Kadı:
"Emaneti ulaştır! Bu adamın Hicaz diyarından geldiğini
efendimiz şeyhe ilet!" dedi.
Hizmetçi vaziyeti içeriye haber verip tekrar geri döndü.
Elinde tenbOl yaprakları ve fevfel dolu bir tabak vardı. Bana biraz fevfel, on tane tenbOl yaprağı verdi. Kadıya da o kadar verdikten sonra kalanı arkadaşlarına ve kadı efendinin öğrencileri
ne dağıttı. Sonra Dımaşk'ta üretilen cinsten kaliteli gülsuyu ile
dolu bir şişe getirip bana ve kadıya serperek:
"Şeyh, bu adamın talebe yurdunda misafir edilmesini emretti!" dedi. Darü't-Talebe diye bilinen bu yer, mürit talebelerin ağırlandığı mekandır. Kadı elimden tutarak oraya götürdü
beni. Burası şeyhin ikametgahı yakınındadır. Güzel döşenmiş;
gerekli her şey var içinde. Hizmetçi, şeyhin ikametgahından yiyecek getirdi. Vezirler arasından misafir işlerine bakan biri onun
beraberinde gelerek şöyle dedi:
"Efendimiz size selam ediyor, hoş geldiniz diyor!"
Sonra hep beraber oturup yemek yedik.
Bunların yiyecekleri yağla pişmiş pirinçten ibaret. Ağaçtan
yapılmış kocaman bir kaba bunu yayıyorlar. Üzerine "kOşan"
denilen yemek konuluyor;4 tavuk, et, balık ve sebzeden oluşur
bu. Muz henüz olgunlaşmadan taze süt ile pişirilip bir çanağa
konuluyor. Başka bir tabağa yoğurt konularak üzerine tuza yatı
rılmış limon, sirke, salamura biber salkımları, yeşil zencefil ve
anba [=mango] denilen Hint meyvesi konuluyor. Anba biraz elmaya benziyorsa da dairevı çekirdekleri var. Bu meyve olgunlaşınca gayet lezzedi olur. Ham iken limon gibi ekşidir, bu yüzden sirke içinde muhafaza edilir.
Makdeşav halkı bir lokma pirinçten sonra bu salamuradan
alıyor; birini diğerine katık ediyorlar yani ...
Burahalkfndan tek kişi, bizden üç-beş kişilik bir grubun
ve

kaptanının

taşıdığı
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yediği

kadar yemek yer handiyse! Onlar hakikaten iri gövdeli ve

yağlı insanlar. Yemekten sonra kadı yanımızdan ayrıldı. Üç gün
kaldık;

huzurumuza günde üç öğün güzel yemekler çıkarıldı,
adeti böyle ...
Dördüncü gün -ki Cuma günüydü- kadı, öğrencileri ve
şeyhin vezirlerinden biri grup halinde gelip elbise sundular.
Bunların giysileri, -alt ve üst çamaşırın ne olduğunu bilmedikleri için- şalvar niyetine bele bağlanan kocaman bir ipek peşta
mal; Mısır yününden mamul kenarları sarkan bir gömlek, Kudüs
kumaşından mamul içi astarlı bir cübbe ve yine Mısır kumaşın
dan mamul kenarları işlenmiş bir sarıktan ibarettir. Arkadaşları
ma da durumlarına uygun giysiler verildi. Camie giderek mahfilin tam arkasında namaz kıldık. Şeyh mahfil kapısından çıkınca
kadıyla beraber ona selam verdik;
"Merhaba!" dedi, kadıya yönelip kendi diliyle bir şeyler konuştu. Sonra;
"Hoş geldin, ülkemize şeref verdin, gönlümüzü hoş ettin!"
dedi Arapça. Mescidin avlusuna çıktı. Orada gömülü olan babasının kabri başına gitti. Kur'an okudu, dua etti. Vezirler, kumandanlar ve ileri gelen diğer askerler ona selam verdiler. Bunların
selamı da Yemenlilerinki gibi. Başparmağını evvela yere değdi
riyor, başına götürüp "Allah izzetini daim etsin!" diyorsun. Mescidin kapısına çıkıp sandaletlerini giyen şeyh, kadıya ve bana bu
şekilde giyinmemizi emrederek hemen o civardaki konağına
doğru yürüdü. Orada bulunanlar yalın ayak bize eşlik ettiler.
Şeyhin başında renkli ipekten yapılmış dört gölgelik vardı. Her
gölgeliğin üzerinde altından yapılmış bir kuş kabartması bulunuyordu. O günkü elbisesi, Kudüs işi yeşil bir cübbeydi. Altına
Mısır işi, bol bir şalvar takmış, beline de ipek bir peştamal sarmıştı. Başında heybetli bir sarık vardı.
Davul çalındı, zurna üflendi. Önünde ve arkasında yüksek
rütbeli askerler, yanı başında ise kadı ve bilginler yürüyordu. Bu
heyet ile kabul dairesine girerek özel halıya oturdu. Oraya kendisinden başkası oturmuyordu. Vezir, kumandan ve ileri gelen
askerler de etraftaki bir sedire oturdular. Bilginler ve fıkıhçılar
da kadı ile beraber oturdular. Yatsı namazına kadar böyle sohbet
edilip şeyhin imamlığında namaz kılındıktan sonra bütün askeroranın
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ler öne çıkıp rütbeleri sırasınca diziIdiler, saf bağladılar. Yine davul çalındı, borular üflendi, zurnalar öttürüldü. Bu esnada hiç
kimse yerinden kı~ıldamıyord~. Gümbürtü bittikten sonra daha önce anlattığımız gibi herkes parmaklarıyla selam verdi ve
kendi yerine dön~ü.
Her Cuma günü bu merasimi yaparlar. Cumartesi olunca
ahali şeyhin kapısına gelip onun ikametgahı haricindeki sedirlere oturur. Kadı, fıkıh bilginleri, şerifler, salihler, dervişler ve hacılar ikinci kabul dairesine girerek özel yapılmış ağaç peykelere
otururlar. Kadı, kendisine ait sedire yalnız oturur. Herkes kendine ait peykeye oturur. Sonra şeyh kendi makamına kurularak
kadıyı çağırır ve onu sol yanına oturtur. Böylece bilginler huzura girer, onların ileri gelenleri şeyhin yanında oturur, diğerleri
ise selam verip çıkarlar. Sonra şerifler gelir. Onların ileri gelenleri de şeyhin önüne oturur, diğerleri selam verip gider. Eğer
misafir iseler onun sağ tarafında otururlar. Daha sonra dervişle
rin reisIeri ve hacılar gelir. Onların da ileri gelenleri oturur, diğerleri selam verip çıkar. Onların ardından vezirler, emirler ve
yüksek rütbeli subaylar girer, bölük bölük selam verip çıkarlar.
Böylece yemek getirilir. Kadı, şerifler ve mecliste oturma şere
fine nailolanlar şeyhin önünde yemek yerler; şeyh onlarla paylaşır ekmeğini. Eğer büyük emirlerden birine iltifat etmek isterse yanına çağırır, beraber sofraya oturur.
Ötekiler genel aşevinde ağırlanır, oradaki sofradan yerler.
Burada da şeyhin huzuruna çıkışta uygulanan usule riayet edilir.
Sonra şeyh kendi konağına gider. Kadı, vezirler, sırkatibi ve
ileri gelen dört emir halkın meselelerini dinlemek için orada kalırlar. Doğrudan şeriatla ilgili hususlarda kadı hüküm verir. Bunun dışındaki davalara şura üyeleri yani vezirler ve kUITl.andanlar bakar. Eğer sultan [=şeyh] ile istişareyi gerektirecek önemli
bir mesele varsa yazı ile iletilir. Adalet gecikmez; cevap bir kağıdın arkasına yazılmış olarak derhal verilir. Ora halkının töresi
böyle!

Monbassa Şehri ve Kulva]
Makdeşav şehrinden gemiye binerek rotamızı Sevahil bölgesine [=Doğü Afrika]5 çevirdik. Amacımız zenciler diyarı olan'
[Zençiler

Diyarı,
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Kulva [=Kilve] idi. Önce Menbesa [=Monbassa] adasına 6 ulaş
tık. Burası sahile iki günlük mesafede büyük bir ada olup karayla hiç ilişiği yoktur. Ağaçları muz, limon ve diğer portakalgillerden oluşuyor. Ahalisinin "camfin" dediği meyve zeytine benziyor; onun gibi çekirdeği varsa da tatlı. Ada halkı ekip biçmeyle
uğraşmaz; tahıl Sevahil'den gelir. Genellikle muz ve balık yerler. Şafiı mezhebindendirler; dinlerine bağlı insanlar. Ahşaptan
yapılan sağlam mescitleri vardır. Bu mabetlerin her birinin kapı
sının kenarında birkaç kuyu bulunur. Kuyu dedimse de, gölet
gibi; derinliği bir veya iki arşındır. Bir arşın uzunluğunda ince
bir değneğin ucuna geçirilen tahta çanak ile göletlerden su çıka
rılıyor. Göletler ile mescit çevresinde bulunan arazi aynı seviyede. Mabede girmek isteyen önce ayaklarını yıkar, girmeden önce kapının önünde bulunan hasıra ayaklarını siler. Abdest almak
isteyen kişi su kabını uylukları arasına alarak ellerine su döküp
abdest alır. Burada herkes yalın ayak gezer. Monbassa adasında
bir gece kalarak tekrar gemiye bindik ve Kulva şehrine gittikJ
Bu sahil şehri gerçekten büyük. Halkının çoğu tamamıyla koyu
siyah tenli zenci! Tıpkı Canave kabilesinin Lımı oymağından
gelenler8 gibi bunların yüzlerinde de çizikler var. Tacirlerden
biri bana Kulva ile Süfale şehri 9 arasında da yarım aylık bir mesafe bulunduğunu, Süfale ile bir Umı şehri olan Yfifilü arasında
ise bir aylık mesafe bulunduğunu söyledi. Yfifi'den Süfale'ye altın tozu getirilir. Kulva dünyanın en güzel şehirlerindendir. Evleri de son derece sağlam. Hepsi ahşaptır. Damlar "dıs" denilen
kamıştan ll yapılmıştır. Orada yağmur çoktur. Bura halkı ci hat
ehlidir, yani sürekli savaşırlar. Çünkü zenci kafirlerle hudutları
vardır. Genellikle dindar ve iyi yürekli insanlardır; Şafil mezhebindendirler.

Kulva Sultanı
Kulva'ya vardığım zaman oranın sultanı, Ebu'l-Muzaffer
Hasan'dı. Çok hediye dağıtan, güzel ahlaklı biri olduğu için ona
Ebu 'l-Mevahib [=armağan babası] künyesi verilmiştir. IZ Zenci
kafirlerle savaş eder. Elde edilen ganimetin beşte birini ayırıp
Kur'an'da belirtilen yerlerle sarfeder. "Zevi'l-kurba" denilen
payı ise özel bir hazineye koyarak Hz. Ali soyundan gelen şerif-
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lere teslim eder. Şerifler ta Irak, Hicaz ve diğer beldelerden oraya gelirler! Onun yanında Hicaz şeriflerinden oluşan bir gruba
rastladım. MuhamJ,ped b~ Cemı:naz, Mansur b. Lübeyde, Muhammed b. Şümeyle b.Ebu Nümeyy bunlar arasındaydı. Makdeşav'da rastlaaığıin Tebl b. Kubeyş b. Cemmaz da sultanın huzuruna çıkmak istiyordu. i3 Bu hükümdar çok mütevazıdır. Yoksullarla oturup yemek yer. Din bilginlerine saygı gösterir, şerif
lere hürmette kusur etmez.

Kulva Sultanının Erdemine İlişkin Bir Hikaye
Cuma günü namazdan sonra ikametgahına gidecekti, onun
yanındaydım. Yemen yoksullarından biri gelip:
"Eyarmağanıarın babası!" dedi. Bu söz üzerine:
"Buyur! Ne istiyorsun?" cevabını verdi. Yoksul adam:
"Sırtındaki elbiseyi isterim!" deyince;
"Peki, veririm." dedi. Fakat yoksul adam acele ediyor, elbise hemen onun olsun istiyordu. Hükümdar hiç diretmedi:
"Tamam senin olsun!" dedi. Mescide dönüp hatibin odası
na girdi. Elbisesini çıkarıp başka bir elbise giydikten sonra fakire dönerek:
"Haydi odaya gir, istediğin elbiseyi al!" dedi. Yoksul adam
elbiseyi aldı. Bir bohçaya sararak başına koydu gitti! Halk, hükümdarın tevazu ve cömertliğinden ötürü Hak Teiila'ya şükret
ti. Oğlu bu elbiseyi fakirden alıp karşılığında tam on hizmetkar
verdi. Sultan, halkının bu hadiseden memnun olduğunu anlayınca fakire ayrıca bir on köle ve iki yük dolusu fildişi hediye etti! Oranın en büyük hediyesi fildişidir, nadiren de altın verilir.
Bu mütevazı ve cömert hükümdar Allah'ın rahmetine kavuşunca onun yerine kardeşi Davud geçmiştir. i4 Fakat Davud, halefinin tam aksine dilenci geldiği zaman şöyle derdi:
"Veren verdi, çekip gitti! Kendinden sonra da verecek bir
şey bırakmadı!" Ziyaretçiler aylarca onun yanında kalıp hediye
beklediği halde birkaç kırıntı dışında hiçbir ikramda bulunmamıştır! Bu yüzden kapısına misafir gelmez olmuştur.
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Notlar
1 Doğu Mrika sahil ahalisi ve Zeyla': Zeyla' Bugün Somali'de bulunan bir liman
şehridir. Doğu Afrika sahillerine milattan önce de Arap yarımadasının güneyinden
ciddı miktarda göçler olmuştur. Bu yöreye ve umumiyetle Doğu Afrika sahillerine
ilk giden Müslüman Araplar ise Emevı hükümdarı Abdülmelik b. Mervan'a isyan
edip yurtlarını terkeden Ummanlılardır. Arkasından Imam Zeyd b. Ali'yle birlikte
Abbasilere isyan edenler sığındı bu sahillere... Hicrı 4. yüzyılda (m. 975) üçüncü bir
dalga geldi ve kıyıdakileri biraz içeriye itekledi; iç kısırnlara uzananlar arasında yerli halkla evlenmeler çoğaldı. Üçüncü dalga muhacirleri yedi oymak halinde gelmiş
lerdi; "Zeyla' halkının yedi oymağı" tabiri böyle çıktı ortaya. Hutbeler de onların
yedi atasının adıyla okunur oldu. Bu yedi ata içinde Peygamberimizin soyundan
olanlar da vardı; Somali'den M~sır'a gelen koyu tenli Peygamber soylu kişilere Cebertı dendi. Mısırlı meşhur tarihçi Cebertı de böyle bir aileden gelmiş olmalıdır. Zamanla Iran ve Hindistan'ın ticaret ve macera adamları da bu bölgelere yerleşti; nihayet günümüzde Cibuti, Somali ve Tanzanya'ya kadar genişleyen bir alanda Swahili (=Sevahill) dediğimiz karma dilortaya çıktı. Böylece Doğu Afrika'nın sahil şe
ridinde yaşayanlar, dil bakımından neredeyse Arapçanın yeni zuhur etmiş bir kolu
gibi algılanabilecek Swahiliceyi oluşturmaya başlarken yüz hatları; göz ve dudak büyüklüğü, çene ve alın yapısı vs. bakımından Samı ırkına benzediler; renk bakımın
dan ise koyu siyah değil kahverengimsi oldular. Bugün Sudan dediğimiz ülkenin
halkı ise çok daha yoğun bir şekilde Araplarla karışmış, arada güçlü bir kan bağı
oluşmuş ve neredeyse tamamen Arapça konuşan bir "Arap halkı" haline gelmiştir.
Afrika halklarının; din-dil ilişkileri bakımından incelenmesi, karmaşık bir olguyu
masaya yatırmayı gerektirir. Mesela Swahilice öylesiiıe güçlü ve yayılgandır ki Islamdan tamamen uzak Zaire halkları arasında bile konuşulan bir dil haline gelmeye
başlamıştır. Bkz.: Ahmed Hammfid, Um/in ve Şarkıyyü'I-Cezıre, Arapçaya çev. Muhammed Emın Abdullah, 1979; Tazı, Age., C. 2, s. 114; Ali Mazruı, Afrikaltıar, Istanbul, 1992, s. 93-100.
2 Makdeşav, Makdişu (=Mogadişu): Burası 4./10. yüzyılda bazı Arap ve Iranlı Müslüman unsurlar tarafından kurulmuştur. Kelimeyi "Makdişfi" şeklinde kodlayan
Ebu'I:Fida anlatıyor: "Burası Hint okyanusu sahilinde olup halkı Müslümandır. Yazın suyunun artmasıyla Nil nehrine benzeyen muazzam bir nehir var burada. Bkz.:
Ebu'l-Fidii, Takvım, s. 161; Tazı, Age., C. 2, s. 115.
3 Berbere ahalisi: Bu halk, bazı Arap coğrafyacıları tarafından Hami ırkının Habeş ve
Zenci olmayan kabilelerinden sayılmıştır. Berbere ahalisinden Somali halkı kastolunmaktadır. Ptolemius ve ıbn Saıd, Berbera şehrinden bahsetmişlerdir; burası adarıyla Imrüülkays'ın şiirine konu olmuştur. Tazı, Age., s. 114.
4 Kuşan için bkz.: 24. bölüm, 57. not.
5 Sevahil ülkesi (=Sw~hili): Bkz.: Bu bölüm, ı. not.
6 Menbesa adası (=Monbassa): Ebu'l-Fida'ya göre burası Zenci Devleti'nin başşeh
ridir. Bkz.: Takvim, s. 152.
7 Kulva: Bugün Tanzanya sınırları içinde bulunan ve Kilwa Kisiwani olarak bilinen bu
şehir, Portekiz tarih kitaplarında Kuiloa ~dıyla kayğedilmiştir. Şehir her halde 4./10.
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yüzyılın

ikinci yarısında Zeydiye mezhebine mensup İranlı Müslümanlar tarafından
Bkz.: Tazl', Age., C. 2, s. 121.
8 Lfmf kabileleri (= Yamyamlar) ve *Canava: Lımı veya Lemlem; Arap coğrafyacılarının Orta Afrika'd~:i.nsan yiyen kabiteler için kullandıkları bir tabir olup çeşitli
dillere benzer seslerle (=yamyam) aktarılmıştır. Canava ise Batı Afrika'da Müslümanların oturduğu arazrlerin güneyinde mukim bulunan pagan kabileler için kullanılan bir tabirdir ki zamanla Portekizceye ve İngilizceye "Guinea" şeklinde geçmiş
tir. Kelime, "Ganava" şeklinde Kuzey Afrika'da hala yaşamaktadır. Bkz.: İbn Haldun, Mukaddime, Rosenthal neşri, New York, 1958, C. 1, s. 118; Gibb, The Travels,
C. 2, s. 380.
9 Sufale (=Sofala): Mogadişu kökenli biri tarafından kurulan bu şehir, Doğu Afrika'daki Arapların en eski uğrak yeridir. Altın madeniyle cazibe merkezi olmuştur.
Meşhur Arap denizcisi İbn Mlicid'in Sufale isimli bir şiiri vardır. Bkz.: lbn Mileid ve'lBurtagill, Umman Sultanlığı Milli Kültür Bakanlığı Yay. 1986, s. 58; Gibb, Age., C. 2,
s.380.
10 Yuff: Batı Afrika'daki zenci krallığının merkezi; İbn Battfita, Seyahatnilmesi'ni bitirirken yine buradan bahsedecektir. Seyyahımız bu satırlarda LimI'lerin yani Nijerlilerin çıkardığı altın tozu ile Sufalelilerin çıkardığı altını birbirine karıştırıyor. Gibb,
Age., C. 2, s. 380.
11 Dfs türü sedir: Arapların "esel" dediği uzun ve yaprakları ince ağaçtan üretilen sedir. Bkz.: Tazı, Rthle, C. 2, s. 121.
12 Ebu'l-Mevahib Hasan b. Süleyman (=Kulva hükümdarı): Kulva'da 1277-1294
arasında Arap kökenli Hasan b. Talfit tarafından kurulan yeni devletin hükümdarı
Hasan b. Süleyman Ebu'l-Mevahib, kurucu Hasan'ın torunu idi; 732/1332 yılında
vefat etmiştir. Bkz.: Gibb, Age., C. 2, s. 381.
13 Cemmaz ve akrabaları: Cemmaz ve ailesi; Katade soyundan gelen bu şeritler için
bkz.: Abdülmelik Mekkı, Semtu'n-Nucfim, C. 4, s. 187; ayrıca bkz.: 18/32. not.
14 Davud b. Süleyman (=Kulva hükümdarı): Bu hükümdar, kardeşi Hasan'ın hacca gitmesi münasebetiyle evvelil. iki yıl tahta oturdu; ardından kardeşinin 732/1332
yılında vefat etmesiyle epey uzun bir süre; 757/1356 yılınaa kadar tahtta kaldı. Tarihçiler onun iyi yürekli, dindar ve tedbirli biri olduğunu söyler. Bkz.: Gibb, Age.,
C. 2, s. 382.
kurulmuştu.

if,

OTUZUNCU BÖLÜM

YEMENYE lDÖNÜŞy UMAN VE
HÜRMÜZYE lDOGRU YOLCULUK
Kulva'dan gemiye bindik, Zafar'a vardık. Buraya HumOd diyorlar.! Burası Hint denizi kıyısında yer alan Yemen şehirlerinin
sonuncusudur. Oradan Hindistan diyarına cins adar gönderilir. Zafar ile Hindistan arası deniz yoluyla bir ay tutar; müsait bir rüzgar
varsa ... Bir keresinde Hint şehirlerinden olan KalikOt'tan Zafar'a
gece gündüz sürekli seyahat ederek yirmi günde ulaştım. Rüzgar
da elverişliydi. Zafar ile Aden arasında bir aylık mesafe vardır çöl
yoluyla. Zarar ile Hadramevt arasında onaltı günlük, Uman
[=Umman] ile Zafar arasında ise yirmi günlük mesafe vardır.
Zarar şehri çıplak bir çöl üzerinde kurulmuş, etrafında ne
kasaba var, ne de köy. Çarşı şehir dışında Harca denilen bir mın
tıkada. Gerçekten pis mi pis, sinekli mi sinekli bir çarşı! Her tarafta balık ve meyve satıldığı için olsa gerek! Balıkların büyük
bir kısmı sardalya cinsinden; işin garip yanı, buranın binek hayvanları ve koyunları şu yağlı sardalyaları pek seviyorlar. Bütün
yemleri bundan ibaret! Başka hiçbir yerde böylesini görmedim!
Burada satıcıların çoğu, karalara bürünmüş hizmetçi kadın
lardan oluşuyor. Zararlıların başlıca ziraati akdarıdır. Derin kuyulardan çektikleri su ile suvarıyorlar darıyı. İşin usOlü şöyle:
Önce kocaman bir kova yapıyorlar; geniş mi geniş ağzının çevresine ipler bağlıyorlar. Tabiı, her ip bir kölenin elinde. Bu şe
kilde kuyuya bırakıyorlar. Su dolduktan sonra hep beraber kuyunun üstündeki sağlam ve yüksek bir direğe çekiyorlar kovayı.
Oradan bir samıca döküyorlar. Biriken sular tarlalara yayılıyor.

Zafarlıların yetiştirdiği tahılgiller arasında "ales" adını verdikleri buğday da var. Aslında bu bir arpa türüdür. Pirinç
Hint'ten getiriliyor, Zafar halkının büyük bir kısmı pirinç yiyor.
Bu yörenin kendi~eözgü garip bir parası var; bakırla kalayın karışımından yaPtIrillştır ve başka bir yerde geçmez! Halkının temel meşguliyeti ticarettir. Sadece bu işten kazanırlar. Hindistan
ve diğer ülkelerden bir gemi yanaştığı zaman hükümdarın köleleri kıyıya inip bir "sanbuk"a binerek gemiye yaklaşırlar. Geminin sahibine, -o yoksa vekiline- kaptanına ve sorumlu baş katibine birer kat elbise verirler. Bu üç adamı ata bindirirler, onların
önünde sahilden hükümdar sarayına kadar davullar çalınır, zurnalar üflenir. Misafirler vezire ve "emir-i candar"a selam verirler. Gemide kalanlar için üç gün boyunca yemek tedarik edilir.
Üç günün sonunda hükümdarın sarayında yemek yerler. Bütün
bunlar gemi sahiplerini ve tüccarları ısındırmak, memnun etmek için yapılıyor.
Zafarlılar mütevazı ve dürüst insanlardır; yabancılara sıcak
davranırlar. Giydikleri elbise Hindistan'dan getirilen pamuktan
mamuldür. Onlar şalvar yerine bellerine peştamal sarıyorlar. Pek
çoğu, beline peştamal bağlamak yetmiyormuş gibi, şiddetli sı
cak sebebiyle arkasına da başka bir peştamal alır ve günde birkaç defa yıkanır. Mescitleri çoktur. Her mescitte özel yıkanma
bölümleri bulunur. Zamrlılar mahir insanlardır. İpekten, pamuktan ve ketenden güzel kumaşlar dokurlar. Burada yaşayan
kadın ve erkeklerin maruz kaldığı yaygın hastalık "kademü'lfil" dir [=fil ayağı]. Hastanın iki ayağı birden kütük gibi şişer. Erkeklerin çoğu da fıtık hastalığına duçar olmuştur.
Zafar ahalisinin övülecek yanlarından, güzel adetlerinden
biri de sabah ve ikindi namazlarından sonra birbirleriyle kucaklaşmalarıdır. Bunun bir usulü de var; en ön saftakiler mescidin
kıble tarafına dikilirler. Arkada bulunanlar onlara sırayla yaklaşır, böylece kucaklaşırlar. Cuma namazından sonra da olur bu.
Şehrin enteresan yanlarından biri kötü niyetli insanlara yar
olmamasıdır. Kim buraya yağma ve gasp için yönelmişse tuzağı
başına yıkılır. Onun kötü niyetiyle bu şehir arasında bir perde
çekilir sanki! Mesela Hürmüz emiri Sultan Kutbeddin Tehemten b. Turanşalıi2 karadan ve denizden Zafar'a hücum etmiş la-
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kin Yüce Allah feci bir rüzgar göndererek Kutbeddın'in donanmasını hurdahaş etmiştir. Böylece muhasara kırılmış, şehir rahat
nefes almıştır. Başka bir olay da şöyle:
Anlatılanlara göre Yemen hükümdarı Melik Mücahid, Zarar
şehrini amca oğlunun elinden almak için plan yapıyor. Öteki
amcazadesini kendi askerinin başına dikiyor. Ama amcazade
evinden çıkar çıkmaz başına koca bir duvar yıkılıyor! Hem o
hem de çevresinde bulunan bir grup adam can veriyor. Bu hadiseyi işiten hükümdar kararından vazgeçiyor; şehri mu hasara etmiyor, bir daha da bu işin peşine düşmüyor.

[Zafar Ahalisinin

Faslılara Benzeyişi]

Buranın ilginç yanlarından biri de halkının yaşayış, hal ve
adet bakımından Mağriplilere [=Faslılara] benzemesidir. En büyük camiin hatibi olan Ali b. İsa'nın evine konuk oldum. Bu
adam nüfuzlu biridir, cömerttir. Onun cariyeleri, Faslı hizmetçi
isimlerini taşıyordu. Birinin adı Buhayt, diğerinin adı Zadülmal... Bu isimleri bu ülke dışında duymadım ben ... Ayrıca halkın çoğu başına sarı k sarmaz. Her evde duvara asılı, palmiye
yaprağından örülü bir seccade bulunur. Tıpkı Faslılar gibi bu
seccadede evin reisi namaz kılar. Ana gıdaları akdarıdır. Bu benzerlik, Sınhaca ve diğer Fas kabilelerinin aslen HimyerI3 olduğuna dair söylentileri güçlendiriyor.

[Şeyh Ebu Muhammed'in Garip Adeti,

Askerin Maaşla İlgili Tutumu]
Bu şehrin yakınında, bahçeler arasında Şeyh EbO Muhammed b. EbObekir İsa'nın zaviyesi bulunur. 0, aslen Zarar ahalisindendir. Şehirliler bu zaviyeye pek hürmet gösteriyor, sabah akşam ziyaret ediyorlar. Bir kimse oraya sığınınca ona hiçbir şey yapamaz sultan! Hatta bir adam gördüm, senelerden
beri zaviyede kalıyor. Oraya sığınmış ve sultan tarafından hiçbir kötü muameleye maruz kalmamıştır. Ben oradayken sultanın başkatibi tatsız bir olay yüzünden zaviyeye sığındi. Araları
düzelineeye kadar da orada kaldı! Ben de bu zaviyede bir gece kaldım. Şeyh EbObekir'in iki oğlu Ebu'l-Abbas ve EbO Abdullah Muhammed'in ziyaretinde bulundum. İkisi de erdemli

insanlar. Ancak bir gariplik oldu; yemekten sonra ellerimizi yı
kadığımızda Ebu'l-Abbas artık suyun bir kısmını içti, geri kalanını da içsinler ciiye hiznıetçisiyle kendi çoluk çocuğu na gönderdi! Onlar iyi ve bereketli gördükleri konuklarına böyle davranıyorlar.
-Şehrin kadısı Ebu Haşim Abdülmelik Zebıdı'nin de konuğu oldum. Benim hizmetimi o yaptı, ellerimi yıkadı, hizmet işi
ni başkasına bırakmadı.
Söz konusu zaviyenin hemen yanında Sultan Mugıs'ten bir
önceki hükümdarın türbesi bulunuyor. 4 Bereketli bir mezar burası. Kim ne dilerse oraya sığınıyor ve isteği kabul ediliyor. Asker bile ay tamam olup maaşı verilmeyince bu türbeye sığınıyor.
Maaşını alıncaya kadar burada kalıyor. Oranın adeti böyle.
[Hfıd

Peygamber'in Başka Bir Kabri ve Muz Bahçeleri]

Zarar şehrine yarım günlük mesafede Ad milletinin yurdu
olan Ahkaf harabeleri vardır. s Çevresinde bir zaviye bulunmakta ve yine orada deniz kıyısında etrafı balıkçı kulübeleriyle çevrili bir mescit var. Zaviyedeki kabrin üzerinde şöyle yazılı:
"Burası Abir Oğlu Hud Peygamber'in kabridir6. Allah'ın selamı ve rahmeti onu kuşatsın." Daha önce de belirttiğim gibi
Dımaşk Mescidi'nin yanı başındaki bir mezarın taşı üstünde
Abir oğlu Hud Peygamber'e ait olduğu yazılıydı. Ama Ahkaf
beldesi Hud Peygamber'in yurdu olduğuna göre mezarın burası
olması daha akla yatkın. Allah bilir doğrusunu.
Zarar bahçelerinde yetişen muz pek büyüktür. Bu iri meyvelerin bir tanesi tartıldı; tam oniki okıya geldiğine tanık oldum.
Hazmı kolay, pek de lezzetli! Orada "tenbul" ve "nargıl" [=hindistancevizi] ağaçları da vardır. Aslında bu iki bitki Hint diyarın
da olur ama Zafar'ın iklimi oralara benzediği için burada da yetişiyor. Bir de Zebıd şehrinde sultanın bahçesinde küçük nargll
ağaçları vardır. Tenbul ve nargllden söz açtığımıza göre artık bu
bitkilerili. özelliklerinden de bahsetmemiz gerekiyor.
Tenbaı

Tenbul, üzüm

çubuğu

gibi dikilen bir

ağaçtır}

Asmaya na-

sıl kamıştan çardak yapılıyorsa buna da öyle çardak yapılır. Baş-
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ka bir yöntem nargIlin yanına dikilmesidir. Üzüm ve biber nasıl
dolana dolana çıkarsa bu da öyle sarılıp çıkar yukarıya ...
Tenbulun meyvesi olmaz, sadece yaprağı için yetiştirilir.
Böğürtlen yaprağına benziyor bu yapraklar. En iyi tenbul sarı
olandır. Her gün toplanır yaprakları. Hindistanlılar tenbule çok
önem veriyorlar; bir yolcu konakladığı evin sahibine 5 yaprak
tenbul verse dünyayı hediye etmiş gibi sevinir adamcağız. Hele
hele misafir bir de emir veya büyük bir hükümdarsa ne ala! Şu
nu söyleyebilirim ki tenbul hediye etmek altın ve gümüş vermekten daha makbul görülüyor.
Kullanımı şöyle: Önce hindistancevizine benzeyen küçük
bir yemiş diye tarif edebileceğimiz "fevfel"den alınır. Bu yemiş, miiıik parçalara ayrılıncaya kadar ufalanır ve ağza atılır.
Sonra tenbul yaprağının üzerine bir parça kireç konulup ağza
alınır, fevfel ile çiğnenir. Bu karışımın özelliği, ağza ferahlık
vermesi, kötü kokuları gidermesi, hazmı kolaylaştırması ve aç
karnına içilen suyun zararını önlemesidir. Cinsı gücü artırdığı
nı da buraya eklemek gerek! Kişi yatmadan önce yastığının başına bu karışımdan bir miktar bırakır. Gece yarısı uyanır yahut
hanımı veya cariyesi tarafından uyandırılırsa hemen atıştırır.
Böylece uykudayken oluşan kerih kokular defolur! Bana anlatıldığına göre Hindistan'da hükümdar ve kumandanların cariye!eri tenbulden başka bir şey yemiyorlarmış. İnşallah yeri gelip Hint diyarından bahsettiğimizde bu konuyu ayrıntılarıyla
anlatacağız.

Nfu-gll Bitkisi
Nargll denen şeyaslında Hindistan'aözgü cevizdir. 8 Dünyanın en garip, en hayret verici ağacı dense yeri! Uzaktan bakın
ca hurma sanırsın; palmiye gibi. Ancak biri ceviz veriyor, diğeri
hurma. Nargıl, iki göz ve ağız gibi delikleri bulunması nedeniyle insan başına benziyor. Etrafında saça benzeyen lifler var! Bu
liflerden üretilen iplik gemi tahtalarını birbirine bitiştirmede
kullanılır. Onlar gemi yapımında çivi yerine bu ipi kullanırlar.
Gemilerin halatı da bundan yapılır. Hindistancevizinin bazı türleri, özellikle Zıbetülmehel [=Maldiv] adalarında yetişen cinsi
neredeyse insan kellesi kadar olur.
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Oralılar şuna inanıyorlar:

Hint hekimlerinden biri padişa
can dostuymuş, ondan büyük saygı görmekteymiş. Ama
hekimle vezir araScInda müthiş "bir düşmanlık baş gösterir. Sonunda hekim:
.
"Vezirin IJaşıl\:esilerek gömülürse orada ulu bir hurma ağa
cı bitecek; meyveleri Hintlilere ve diğer milletlere büyük menfaatler sağlayacak!" der padişaha. Padişah cevaben:
"Peki vezirin başını gömdüğün yerden anlattığın gibi bir
ağaç çıkmazsa ne olacak?" deyince hekim:
"Çıkmazsa onun kellesine ne yaptıysan benimkine de aynı
nı yapmanı istiyorum!" cevabını verir. Hükümdarın emriyle vezirin kellesi gider. Hekim bu kelleyi gömer; beyninin içine bir
hurma çekirdeği bırakır. Ve toprağı karıştırır. Sonuçta dev gibi
bir ağaç yükselir; bildiğimiz hindistancevizi dünyaya gelir.
Bu hikaye uyduruk şeylerdense de yöre ahalisi nezdinde
pek meşhur olduğundan anlattık.
hın

[Bitkinin Afrodizyak Özelliği, Yağ, Süt ve
Bal şeklinde Yenilişi]
Bedene güç vermesi, yüzdeki canlılığı artırması bu cevizin
hususiyetlerindendir. .. Ama cinsı isteği artırmadaki başarı
sı hayret edilecek düzeydedir! Garip bir bitki bu; henüz yeşilken
bıçakla baş tarafından bir delik açılsa serin bir sıvı çıkar içinden
hem de pek tatlıdır. Mizacı alevlendiren bu suyun afrodizyak etkisi vardır. Cevizin suyu içilip kabuğu kaşık şeklinde parçalara
bölünürse geriye kalan yapışık madde tamamen pişmernek şar
tıyla kızartıldıkta yumurta tadı verir! Zıbetülmehel adalarında
kaldığım birbuçuk sene boyunca daima böyle beslenmiştim.
Bu bitkinin ilginç yanlarından biri de yağ, süt ve bal kı vamında yenebilmesidir! Baldan başlayalım; ağaçlara bakmakla
görevli "[azaniye" diye çağrılan hizmetkarlar "atvak" adı verilen
özel kıvamdaki suyu almak için sabah akşam ağaca çıkarlar.
Meyvenin olduğu dalı yontup iki parmak kalınlığında bir sap çı
karırlar. Sonra oraya ufak bir kap bağlarlar. Saptan çıkan su,
damla daıııla o kaba dökülür. Eğer sabahleyin asılmış ise hizmetkar akşamleyin gelir. Elinde ceviz kabuğundan mamul, biri
su ile doluiki ba.rdak vardır. Daldan sızan atvakla dolu kabı boş
başlıca
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bardağa boşaltıp diğer

bardaktaki suyla da dalı yıkar. Sonra dalı
bir parça yontarak ikinci defa bağlar ufak kabi... Böylece akşa
müstü yapılanlar sabahleyin tek.rar edilir. Bu maddeden belli bir
miktar toplanınca hemen pişirilir; üzümden şıra elde edileceği
zaman nasıl kaynatılıyorsa aynen öyle. Bu işlem sonunda faydalı ve leziz bir şerbet çıkar. Hint, Yemen ve Çin tüccarları bu
üründen satın alarak ülkelerine götürüp tatlı yaparlar.
Süte gelince; Hindistan'da her evde sandalyeye benzer
yüksek bir sedir bulunmaktadır. Evin hanımı, anlatacağımız iş
için bunun üzerine kurulur. Elinde ucu demirli bir çubuk vardır. Çubuğun ucundaki demirle cevize bir delik açar. İç kısmını
güzelce kazır. Dışarı çıkardıklarını bir kapta toplar. Bu kırıntılar
ıslatılınca renk ve lezzetiyle sütü andıran hoş bir içecek meydana gelir. Hintliler bunu ekmeğe katık ederler.
Yağa gelince; cevizin olgunlaşıp ağaçtan düşmesi beklenir.
Sonra parça parça kesilip güneşte kurutulur. Kurumuş kesikler.
teneerelerde pişirilerek yağ elde edilir. Bu ürün, kandillerde yakıldığı gibi katı k olarak da afiyetle yenir. Ayrıca kadınlar saçlarını
gür ve parlak yapmak için bunu kullanırlar. Çok yararlı bir nimet!

Zafar

Sultanı

Zafar hükümdarı Sultan Mugıs b. Melik Faiz'dir. 9 Bu zat
Yemen hükümdarının amcazadesi oluyor. Babası, onuZafar
emirliğine tayin etmiş olan Yemen hükümdarı idi; her sene hediye göndermek zorundaydı Mugıs ve bu işi aksatmazdı. Nihayet bağımsızlığını ilan ederek pederine armağan göndermekten
vazgeçmiştir. Yemen hükümdarı savaşa niyetlenerek diğer amcazadesini gönderdiyse de adam evindençıkıp arkadaşlarıyla beraber iken başlarına duvar yıkılmış, daha önce anlattığımız gibi!
Sultan Mugıs'in şehir içinde oralılarca "hısn" [=kale, korunak] denilen bir konağı var; gayet büyük ve geniş. Cami onun
tam karşısındadır.
Burada her gün ikindi namazından sonra sultanın kapısı
önünde davul, boru ve zurna çalmak adettir. Her Pazartesi ve
Perşembe günleri askerler sultanın kapısına gelip kabul dairesinin dışında bir saat bekler, sonra dönüp giderler. Sultan dışarı
çıkmaz, onu kimse görmez. Yalnız Cuma günü namaz kılmak
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için dışarı çıkar ve namazdan sonra hemen konağına döner. Ama
kabul dairesine girmekten de kimseyi menetmez. Buranın kapı
sında "Emir-i nıı~ciar" [=özel ınuhafızların komutanı] oturarak
dilek ve şikayet sahiplerinin müracaatlarını kabul eder. Durumu
sult~na arzeder, ondan aldığı cevabı halka duyurur.
Hükümdar hayvanına binmek isteyince silahları, bineği ve
köleleri köşkten şehir dışında nakledilir. Hemen altın işlemeli beyaz bir çarşafla örtülmüş tahtırevanı taşıyan deve getirilir kapı önüne. Sultan, nedimi ile kimseye görünmeyecek şekilde bu tahtıre
vana biner. Bahçesine geldiği zaman niyetinde at varsa deveden
inip ata biner. Yolculuk esnasında onun güzergahında hiç kimsenin bulunmaması, onun bineğinin hiçbir mazeret için durdurulmaması gerekir. Eğer buna riayet etmeyen biri çıkarsa ona okkalı bir
dayak atılır. Bu yüzdendir ki sultanın konağından çıktığını işiten
halk, onun gideceği noktalardan çekilir, çil yavrusu gibi dağılır.
Mugıs'in veziri Fakih Muhammed Adenl'dir. Bu adam önceleri özel mürebbi imiş, Sultana okuma yazmayı o öğretmiş.
Sultan tahta geçerse onu vezir yapacağına dair vaatte bulunmuş.
Böylece Mugıs tahta geçince beriki de vezir olmuş. Ama vezir
dedikse de normal bir "naib" [=hükümdar yardımcısı] gibi vazife yapmıyor, ismi öyle.

[Uman'a (=Umman)
ve Laham]

Geçiş, Balık Kemiğinden

Evler

Zarar'da Masıra adası ahalisinden Ali b. İdris'il). küçük gemisine binerek Uman'a [=Umman] yöneldik. İkinci gün Hasik
limanına ulaştık. lO Orada balıkçılıkla uğraşan Araplar oturuyor.
Hasik limanında "kündür" boldur. Bu bitkinin yaprakları pek
ince. Ortası kesilince süte benzer bir sıvı damlayıp yapışıveriyor.
İşte "lubban" [=günlük denen tütsünün] hammaddesi olan sakız budur. ll Buralılann geçim kaynağı balıkçılıktır. Hele "laham" [=veya luhme, büyük testere balığı] denilen bir balık var
ki köpek balığına benziyor. Bu hayvan dilim dilim kesilir, güneşte kurutulup afiyetle yenir. Yörenin ahalisİ evlerini balık kemiğinden, tavanıarını da deve kemiğinden yapmıştır!
Hasik'ten hareket ettik. Dört gün denizde ilerledikten sonra Lum'an dağıdiye bilinen bir yalnız adaya vardık. Tam doruk-
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ta

duvarları taştan, çatısı balık kemiğinden yapılmış

vardır.

Hemen

bir kulübe
bir gölet

yanı başında yağmur sularının biriktiği

bulunmaktadır.

Lum'an Dağında Görüştüğüm Ermİş
Bu tek dağdan oluşan adanın kıyısına demir attıktan sonra,12 demin bahsettiğimiz kulübeye çıktık. Orada uyuyakalmış
bir ihtiyara rastladık. Selam verdik uyandı; işaretle karşılık verdi selamımıza. Ona pek çok şey söyledikse de bir kelime dahi
cevap vermeyip başını sallamakla yetindi. Gemide bulunanların
getirdiği yemeği kabul etmedi. Dua istedik, dudaklarını kımıl
dattı ama ne dediğini bilmiyoruz. Bu adam sırtına yamalı bir elbise, başına keçe külah geçirmişti. Yanında ne su kabı, ne ibrik,
ne ucu mızraklı değnek, ne de ayağına geçirebileceği çedik vardı. Gemiciler bu yaşlı ihtiyarı Lum'an dağında hiç görmediklerini söylediler.
O gece dağın kıyısında kaldık. İhtiyarla beraber kıldım ikindi ve akşam namazıarını ... Ona ne zaman yemek getirdiysek reddetti. Yatsıya kadar namaz kılmaya devam etti. Sonra izin verdi.
Beraber yatsı namazını kıldık. Adamın sesi tatlıydı; güzel Kur'an
okuyordu. Yatsı namazının bitiminden sonra bize dönmemizi işa
ret edince vedalaşıp ayrıldık. Hareketleri hayretimizi artırıyordu.
Ben ayrıldıktan sonra içime düşen merakla tekrar onun huzuruna
varmak istedim. Yaklaştım ama heybetinden tirtir titredim! Arkadaşlarım yanıma geldi. Onlarla beraber döndüm.
[Kuşlar ve Denİzaslanı]
Tekrar gemiye bindik, iki gün sonra Cezıretü 't- Tuyıır
[=Kuş adası] 13 denilen yere vardık. Burada hiç ev yok; susuz bir
yer. Adaya çıktığımızda her tarafta serçeye benzeyen fakat biraz
daha büyük kuşlar gördük. Gemiciler bu kuşların yumurtasını
alıp pişiriyorlar. Öyle çok avlayıp yediler ki! Hem de hiç kesmeden! Yanımda Masıra ahalisinden olup Zafar'da oturan bir tacir
vardı; Müslim adında. Baktım o da ötekilerle beraber bu kuştan
aynı tarzda yiyor; ben ayıplayınca utandı;
"Boğazladıklarını zannettim, o yüzden yedim!" dedi. Mahcubiyetinden ötürü benden uzak durdu, ben çağırmadıkça yak-
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laşmıyordu.

O günlerde gemi seyahatimde daima hurma ve bayerdim. Gemiciler sabah akşam Farsça şır-i mahı [=suaslanı]
denilen bir tür [kaya] balığı 14 aylıyorlardı. Şır, aslan demek, mahı ise balık anlamına geliyor. Bu hayvan bizim oralarda "tazzert"
denilen balığabeilziyor. Gemiciler onu parça parça ettikten sonra kızartıp herkese dağıtıyorlar; ayrım gözetmeden. Hurma ile
beraber yiyorlar onu. Yanımda Zafar'dan aldığım bir parça ekmek ve peksimet vardı. Bunlar bitince ben de onlara katıldım,
bu balıktan yedim.
Kurban Bayramı'nı denizde geçirdik. O gün müthiş bir rüzgar esiyordu. Sabahtan akşama kadar devam etti, neredeyse balık

tacaktık!

Yolculardan Hıdır'ın Kerameti
Gemide bizimle beraber seyahat edenler arasında Hint yöresinden gelmiş Hıdır adlı bir hacı vardı. Kur'an-ı Kerim'i ezbere bildiği ve güzel yazı yazdığı için ona Mevlana [=Efendimiz]
deniliyordu. Denizin kabardığını görünce cübbesini başına çekerek uyur gibi yaptı. Tehlike geçince sordum:
"Mevlana Hızır, ne gördün?" Şu cevabı verdi:
"Güçlü bir fırtına başladığı vakit gözümü açar, ruhları çekip
alacak melekler geliyor mu diye bakarım. Bunları görmezsem
Allah'a şükrederim. Çünkü gemi batacak olsa meleklerin gelmesi gerekir! Sonra gözlerimi kapar, bir süre geçince de açıp yine bakarım. Hak Teala tehlikeyi başımızdan savana kadar böyle yaparım ben!"
Daha önce bir tüccar gemisi bu denizde sulara gömülmüş.
Yolculardan ancak biri canını kurtarabilmiş.1S
[Masıra Adası

ve Hain Kılavuzla Aramızda Geçenler]
Bu gemide öyle bir şey yedim ki o güne kadar hiç tatmamış
tım. Daha sonra da aynısını yemedim. Uman tüccarlarından biri, un haline getirilmemiş mısırı pişirip üzerine "seyelan" denilen hurma balından dökerek garip bir yemek yapardı. Hep bundan yerdik.
Yolculuğumuza devam ederek gemi sahibinin yurdu olan
Masıra a<fasırüfvardık. 16 Burası gerçekten büyük bir ada. Halkı
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balıkçılıkla

geçiniyor. Demir atılan nokta, kıyıdan epey uzakta
olduğu için adaya çıkmadık. Zaten kuşları kesmeden yediklerini gördüğüm zaman bu adamları gözüm tutmamıştı. Sevmemiş
tim! Bir gün kaldık. Gemi sahibi adadaki evine gitti, sonra geri
döndü.
Bir gün bir gece süren yolculuğ'un ardından deniz kıyısında
bulunan Sur kasabasının limanına vardık,17 Büyük bir kasaba.
Oradan bakıldığında, bir dağ eteğinde kurulu Kallıat şehri görü1üyordu; hem de pek yakın gibiydi. Gemicilerle beraber olmaktan hoşlanmadığım için yürüyerek oraya gidip akşamlamak istedim. Nasıl gidileceğini araştırdım; kılavuzluk etmek üzere gemicilerden birini kiraladım. Demin bahsettiğim Hintli Hızır da
beraberimdeydi. Arkadaşlarımı, ertesi gün buluşmak üzere eş
yamla birlikte gemide bırakmıştım. Gerekli çamaşırları kılavu
zun sırtına verdim; taşımak zahmetine katlanmamak için. Benim elimde sadece bir mızrak vardı. Kılavuz niyetini bozdu. EIbiselerimi sahiplenme sevdasına düştü. Bizi met ve cezirin etkili olduğu bir kanala götürdü! Orayı benim elbiselerimle geçmek
istedi, itiraz ettim:
"Yalnız geç, elbiseleri yanımıza bırak, geçebilirsek biz de
geçeriz! Yok geçemezsek başka bir yol bulmaya çalışır, daha yukarı çıkarız!" dedim.
Geri döndü. Biraz sonra bazı insanların orayı yüzerek geçtiğini görünce berikinin niyetinin bizi boğup elbiseleri almak olduğunu farkettik. Ben hemen harekete geçtim. Tedbirimi aldım. Mızrağı sallayıp tehdit ettim. Kılavuz benden ürktü. Ve bir
geçit buluncaya kadar yukarı tırmandık. Susuz bir alana vardık,
sıkıntıya düştük! Neyse ki Hak Tdila bize bir atlı adam gönder-O
di, yanında arkadaşları da vardı. Onlardan biri yükündeki kırba
yı bize uzattı, hemen sarıldık suya!
Şehrin hala yakın olduğu düşüncesiyle yola devam ediyorduk, oysa bizimle şehir arasında koca koca çukurlar vardı! Bu
yüzden yolumuz epeyce uzadı. Akşam olunca kılavuz bizi ne
idüğü belirsiz, epey taşlık ve yolsuz bir sahilden götürmek istedi. Anlıyorduk; niyeti bizi şaşırtıp endişeye düşürerek elbiseleri
kaçırmaktı! Ben yine itiraz ettim:
"Şu önümüzdeki yolu takip edeceğiz, başkasını deği!!" Bu-
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lunduğumuz

tü,

yerden denize bir mil mesafe

vardı. Karanlık

çök-

kılavuz mınıdandı:
"Şehir yakın,

gelin yürüyelim; şehir dışında yatar sabahı
bekleriz!" Ama benCyolda birini;} saldırmasından korkuyordum.
Şehre ne kadar yal kaldığını da bilmiyordum. Sert sert söylendim:
"Yolun kenarında bir yerde konaklamak ve sabahleyin şeh
re girmek daha uygundur!" dedim. Gelirken ileride, tepelerde
gördüğüm adamlardan şüphelenmiştim, hırsız olabilirlerdi.
"Bunların bakışından sakınmak lazım!" diyordum kendi kendime. Ama yanı başımdaki adam iyice susamıştı, beni dinlemedi.
Ben yoldan ayrılıp mugaylan ağaçlarından birine yöneldim. Aslında çok yorulmuştum ama kılavuzdan çekiniyordum. Bu yüzden belli etmedim bitkinliğimi. Arkadaşım hastaydı, halsizdi.
Kılavuzu ikimizin arasına alıp elbiseleri yattığım minderin altı
na koydum. Mızrak yine elimdeydi. Arkadaşım ve kılavuz uyuyakaldılar. Ben uyumadım. Bu arada gözü mü dört açarak kılavu
za bakıyordum, herif ne zaman kımıldasa hemen bir şeyler mı
rıldanıyor, uyanık olduğumu belli ediyordum! Sabaha kadar
böyle kaldık, sonra yola çıktık. Yol üzerinde şehre malzeme getiren adamlara rastladık. "Bize su bul!" diyerek kılavuzu gönderdik. Arkadaşım elbiseleri aldı. Şehirle aramızda çukurlar,
hendekler vardı hala. Neyse ki kılavuz su getirdi, içtik rahatladık. Hava ateş gibiydi.

[Kalhat
Şehre

Şehri,

"Harici" Olan Umanhlar]

varana kadar canımız çıktı! Pabuçlarım ayaklarımı
öyle sıkıyordu ki tırnaklarımın çevresinden kan sızacaktı neredeyse.
Büyük giriş kapısına vardığımızda görevlinin sözleri bizim
için sınav sonunda kazanılan ödül gibiydi;
"Benimle beraber şehir emirinin yanına geleceksin! Durumunu ve nereden geldiğini öğrenmeli emirimiz!" dedi bana.
Emirin huzuruna çıktım. İyi huylu, efendi bir adamdı. Bana hiilhatır sordu" Emir beni kendi kasrında konuk edince sevindim;
altı gün onun yanında kaldım, ayaklarımın ağrısı geçmediği için
bu süre içirlde hiç dolaşamadım.
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Kalhat şehri l8 deniz kıyısında; çarşıları çok güzel. Duvarlan
denilen çinilerle kaplı. Şirin bir mescidi var. Oradan deniz ve liman görülüyor.
Burayı ermiş bir kadın olarak bilinen Bibi Meryem l9 yaptır
mış. Bura ahalisi "bibi" kelimesini hür ve soylu anlamında kullanıyor. Kalhat şehrinde yediğim balığı başka bir ülkede yemedim. Bu balığı bütün et türlerine tercih ederim. Çok lezzetliydi!
Evvela ağaç yapraklan üzerinde kızartılıyor sonra üstüne pirinç
konuluyor ve afiyetle yeniyor.
Buranın pirinci Hindistan'dan getirilir. Kalhat ahalisi genelde
tüccardır. Onlar Hint denizinden gelen mallarla geçimlerini sağlı
yorlar. Limana bir gemi yaklaşınca yüzleri gülüyor, sevinçle ileri
atılıyorlar. Kendileri Araptırlar ama konuşma tarztarı fasih değil
dir, onlara özgüdür. Söyledikleri her kelimeye muti'aka "la" harfini ilave ederler. Mesela, "Te 'kul la?" [=yiyecek misin?], "Temşi
la" [=yürüyecek misin?], "Teral keza la" [=böyle yapacaksın ha?]
derler. Ahalinin çoğu Harici mezhebinden ise de onları yöneten
Hürmüz hükümdan Kutbeddin Temtehen [=Tehemten]Zo Sünni olduğu için kendi mezheplerini fazla açığa vurmuyorlar.
Kalhat yakınında Tibi diye bilinen şirin bir köy var. Buranın suyu boldur. Yeşil i gür, bahçesi çoktur. Kalhat'ın meyve ihtiyacı buradan karşılanıyor. "Murvarı" diye ünlenen muz cinsi
de burada yetişir. Murvari Farsça bir kelimedir; inci anlamına
geliyor. Murvarı buradan Hürmüz'e ve diğer ülkelere ihraç ediliyor. Yörede tenbOl de yetişiyor ama yaprağı küçük. Bu taraflara hurma Uman'dan getiriliyor.
Yolculuğumuza- devam ettik. Uman'a yöneldik. 21 Altı gün
çöl yürüyüşü yaptıktan sonra yedinci gün Uman'a ulaştık. Buranın topraklan çok bereketlidir. Her taraf ağaç ve su! Cins cins
meyveler sarmış her yanı. Hurma bahçeleri sıra sıra.
Uman diyarının başşehri Nezva'dır; oraya vardık. Burası, bir
dağ eteğine kuruludur. Etrafı bahçe ve çaylarla çevrilidir. Çarşıla
n güzel, camileri tertemiz ve büyük. Bura halkının adeti, yemeği
cami avlusunda yemektir. Yemek vakti gelince herkes ne hazırla
dıysa oraya getirir, toplu halde afiyetle yerler. Yolcular, gelip gidenler, misafirler de hemen oraya oturup nasiplerini alırlar. Ahali
cesur ve yiğit insanlardan oluşuyor. Aralannda kavga da eksik 01kaşani

muyor! Buralılar HariCı mezhebinin İbadiye 22 koluna mensuptur.
Cuma namazını öğle namazı gibi dört rekat kılarlar. Namazdan
sonra imam Kur'an'dan bazı ayetler okur, hutbeye benzer şeyler
söyler ve Hz. Ebuhekir, Hz. Ömer hayırla yadedilir. Hz. Osman
ve Hz. Ali'nin ısiın1eri söylenmez; sükutla geçilir. Eğer [bir rivayetin aktarılması için] Hz. Ali'nin ismini anmak gerekiyorsa üstü
kapalı olarak "racül [=adam] dedi ki" şeklinde söylerler. Mesela
"racülden şöyle bir rivayet var" yahut "racül şöyle der" gibi ...
Kahrolası eşkıya İbn Mülcem'e de selam gönderir, onu rahmetle
anarlar! Onun için "Fitnenin belini kıran ermiş insan" diyorlar!
Bura hatunlarının ahlakı çok bozuk! Erkekler onların edepsizliğini hoş görüyor, ayıplamıyor. Biraz sonra anlatacağımız hikaye de bu konuya dairdir.

U man

Sultanı

Uman hükümdarı, Ezd b. Gavs kabilesinden bir Araptır.
Ona Ebu Muhammed b. Nebhan diyorlar. Lur diyarının hükümdarlarına nasıl "Atabek" deniliyorsa, Uman sultanıarına da
"Ebu Muhammed" unvanı verilir. Bu adam adeti gereği konağının kapısı önüne oturur, orada meclis kurar. Ortalıkta mabeyinci ve vezir yok! Yabancı yahut yerli hiç kimsenin huzura çık
masına engel olunmaz. Herkes eşit! Hükümdar, Arap geleneği
ne uyarak misafire ikram eder, durumuna göre para verir. O dürüst biridir ama onun verdiği ziyafette ehll [=yabani olmayan]
eşek eti yenilir. Çünkü onlar eşek etinin helal olduğuna inanı
yor, çarşılarda bile alıp satıyorlar... Ama misafirlerden ve yabancılardan bunu gizliyorlar.
U man diyarında Zeki [=İzki] diye bilinen bir şehir var. İçi
ne girmedi m ama anlatılanlara göre pek şaşaalı büyük bir şehir
miş. Kurayyat, Şeba, Kelba, Huvarfekkan [=Horfekkan] ve Suhar da Uman şehirlerindendir. Buralar şenlikli şehirlerdir. Çoğu,
Hürmüz Hükümeti'nin idaresi altında.
Umanlı

Bir

Kadın

ve Sultan

Bir gün Sultan Ebu Muhammed b. Nebhan'ın yanında bulunuyordu~. Yüzü çok güzel, alımlı mı alımlı, genç bir kadın yanaştı. Önümüzde durdu. Sultana yöneIerek:

"Ebu Muhammed! Şeytan kafamda cirit atıyor, azdım!" dedi. Sultan:
"Git! Şeytanını da kov gitsin!" cevabını verdiği halde kadın
ısrar ediyordu:
"Senin yanındayken gücüm yetmiyor buna Ebu Muhammed!" Ama Sultan kararlıydı:
"Buradan git de ne istersen yap!" dedi.
Daha sonra öğrendiğime göre böyle kadınlar sultana yanaşı
yor, onun himayesine girerek türlü çirkefiere bulaşıyormuş.
Bunların ne babaları ne de akrabaları kıskançlıklarını belli eder!
Buna güçleri yetmez. Çünkü kadını öldürseler derhal öldüreni
öldürürler. Zira kadın sultanın himayesinde olur!23

Notlar
1 Zafaru-l Humud şehri: Umman Sultanlığı'nda bugün Zafar diye bilinen bölgenin
en önemli şehri. Gibb der ki "Bu şehrin 'Humild' diye kaydedilişinde imHi hatası
var. .. Herhalde kelime, aslen Hadramilt bölgesinden gelmiş bulunan 'Habildi' adlı
emirin şehri yönetip adını vermesiyle ortaya çıktı. Bu adam Resillller gelmeden önce şehri yönetiyordu." Bu sıfatın ille de kullanılması, Zafar-ı Davud'la karış tın Imaması içindir. Bkz.: Gibb, Age., C. 2, s. 382; İbnü'I-Müdivir, Tôrihu'I-Müstobsır, s. 261.
2 Kutbeddin Tehemten için bkz.: 31./5. not.
3 Sınhaca kabilesİnin Himyer'den gelmesi: Bu ihtimal, Arap yarımadasının efsane. vi antik krallıklarından Tubba'nın İslamdan çok önce Kuzey Afrika'yı ve Berberi diyarını fethedişiyle ilgili rivayete dayanmaktadır. Bu iddia birçok klasik tarihçi tarafından olduğu gibiaktarıldıysa da İbn Haldiln bunu uydurma saymıştır. Bkz.: İbn
Haldun, Tôrih, C. 6, s. 191; Tazi, es-Sı/etü't-Tôrihiyye beyne'/-Mağrib ve'/-Umôn, Umman Sultanlığı yay. 1981, s. 18.
4 Zafar sultanı Melik Muğis ve selefi için bkz.: bu bölüm, 9. not.
5 Ahkaf: Kur'on'da bir sureye ad olan bu mekan ve Hild (as) için bkz.: Ahkaf Silresi,
(46. silre) 21. Ayet.
6 Hud Peygamber'in kabri: Hild'un (as) kabri, Hadramilt bölgesinde Terim şehri
nin 40 mil doğusunda ve Zarar şehrinin 300 mil batısındadır. Bkz.: Tazi, "Rıhletü
Mağribi ila Hadramilt", Mevrid dergisi, C. 21, S. 1, Bağdat 1993, s. 19,40.
7 Tenbul (=Tamul, Hint asması): İbn Battfita daha önce Dımaşk'a girerken Tenbill'den bahsetmiş idi. İlerde de. bol bol bahsedecek; bu yüzden etraflı bilgi vermek
gerekiyor. Bu bitki Türkçede Tamul, Hint asması, Betel Ağacı diye bilinmektedir.
Diğer dillerdeki karşılığı şöyle: Latince, Piper Betel; İngilizce, Betel Pepper; Almanca, Betelpfefferstrauch. Birfini bu bitkiyi tarif ederken şöyle diyor "Tamill: Hindistanlılar buna Tenbfil derler; dut ağacınınkine benzeyen yaprakları güney sahillerinden en uzak bölgelere kadar toplanır. Yemekten sonra sakız gibi çiğnenir, ardından
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da fevfel alınır ve ağızdaki kötü kokudan eser kalmaz; istenirse kurutulur." Alt taraftaki haşiyede ise Tenbill'ün Lobya (=BörüIce) gibi yetiştiği, karanfile benzer bir tadı olduğu, çiğnenerek kullanıldığı ve Arap aleminde ancak Umman'da bulunabileceği belirtilmiş. Bkz.: BIrnnı, Kitllbu's-SaydQnefi't-Ttbb, ed-kritik: Abbas Zeryab, Tahran, h. 1380, s. 142; Armenag Bedevian, Polyglottic Dictionary of Plant Names, (8 dilden) Kahire, 1935", s. <rM, bitki m.: 2709.
8 Narcu (=hindistancevizi): Bizde hindistancevizi olarak bilinen bu bitki de İbn Battilta'nın gözde yiyeceklerindendir; ileride türlü türlü şifasından yine bahsedecektir.
Diğer dillerdeki ismi şöyle: Latince, Cocos Nucifera; İngilizce, Cocoanut Palm; Almanca, İndianischer Nusbaum; İtalyanca; Palma di Latte. Blrilnı şöyle diyor: "Hintçede Nalir derler. İbn Maseveyh, taze, beyaz ve tatlı olan türünün tercih edildiğini
belirtiyor. Ağacı hurma gibidir, dikeni yoktur. Sene boyunca asla açılıp parçalanmayan meyvesi, Kinbar denilen ve gemi yapımında kullanılan bir lif içindedir." Bu bitki, Platts'in sözlüğünde Nariker, Narigel ve Nariyel şeklinde kaydedilmiştir. Bkz.:
Blrilnı, Soydane, s. 600-601; Bırilnı, Tahk/ku MiL li'I-Hind, s. 169; J. T. Platts, Dictionary Hindustani and English, s. II 13; Armenag Bedevian, Age., s. 189, nr.: II 17.
9 Melik Muğis b. Melik Faiz (=Melik Faiz oğlu Melik Muğis): 1278'de Resulı soyunun ikinci hükümdarı Melik Muzaffer Yusuf, Zafar şehrini son Habildı emiri Salim b. İdrıs'in elinden aldı. Melik Faiz, Muzaffer Yusurun kardeşi idi; bu durumda
Melik Muğıs seyyahımız döneminde Resillılerden Yemen hükümdarı olan Melik
Mücahid'in kuzeni olabilir. Bkz.: Hazred, e1-UkUdü'I-Lu'luiyye, C. 1, s. 190; Gibb,
Age., C. 2, s. 390.
10 Hasik limanı ve seyyahın yola koyuluş tarihi: Bu liman Zarar'ın 80 mil doğusun
dadır; seyyahımız herhalde Zarar'ın merkezi olan Salala'dan 27 Zilkade 731 'dell Eylül 1331'de çıktı. Bkz.: Gibb, Age., C. 2, s. 391; Tazı, Rthletü ıbn Battuta, C. 2, s. 130.
II Kundur ağacı (=Lubı1rı-ı Zeker): Türkçede Asılbend Ağacı, Ak Günlük diye bilinen bu bitki buhur üretiminde kullanılır. Diğer dillerde şöyle: Latince, Bosvellia
Carterii; İngilizce, Olibanum Tree; Bırilnl'yi okuyalım: "Kundur: En iyisi erkek
olandır. Bu, ap ak, yuvarlak; büyücek çakıltaşlarını andıran, içi beyaz bir nesnedir.
Elle toplanıp sıyrılır ve ateşi tutuşturur; ancak diğer zam k vs'den ayırtedilmelidir.
Ötekiler ateşte tutuşturmaz. Kundur'un hem kabuğu, hem dövülmüş unumsu hali,
hem de tütsüsü mevcuttur. Galinos, Kızıl Kundur'un Ak Kundur'dan daha parlak olduğunu söyler. Zenciinı, Umman'ın, Masıra'nın ve Hasik'in Kundur bakarnından
zengin olduğunu belirtir. Bkz.: Blrilnı, Age., s. 544; Armenag Bedevian, Age., s. 112.
12 Lum'iln dağı: Seyyahın bu dağla ilgili tasviri HaIIaniye adası ile uyuşmaktadır. Burası, Hurya Murya adalar topluluğundan bir ada olup granit kayasından teşekkül etmiştir. Kuzey ucu dimdik bir sütunu andırır ve zirvesi 1645 fit civarındadır. Ancak bu
ada Hasik'in yirmi mil kadar doğusundadır. Bkz.: Gibb, Age., C. 2, s. 391.
13 Cezfretü't-Tayr (=Kuşadası): Burası gayet küçük bir ada olup Masıra körfezinde,
sahile pek yakın bir noktadadır. Bugün Hamar Nafur diye bilinir. Umumiyetle binlerce kuşun uğradığı bir ada olarak tasvir edilir. Bkz.: Tazı, el-Kansu bi's-Sakri beyne'lMeşnk ve'I-Mağrib, Rabat 1980, s. 38-40; Tazı, Rthle, C. 2, s. 132.
14 Şırmahı: Bu balık Ferheng-i Ziya'da kaya balığı şeklinde çevrilmiş ve isabetli olmuş;
zira ne Tazı, ne de Gibb sadra şifa olacak bir ad vermiyor; hep tarifte bulunuyorlar.
Eti beyaz, çok lezz:etli, küçükpuııu bir balık türü imiş. Herhalde kılçıklıdır da: Bu
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tür kılçıklı fakat leziz balıklarda -özellikle tatlısu balıklannda- gövdeyi açıp temizleyerek yaydıktan sonra santim santim yank atmak (tabiı ki alttaki deri parçalanmadan); sonra da kızgın yağda kım kım pişirmek bana göre en afiyetli yeme metodu!
Zira eti "hiç etmeden" kılçık belasından ancak böyle kurtulabiliriz. Nitekim İbn
Battfita da gemicilerin bu balığı ince ince dilimleyerek (=taktI'l yediklerini söylüyor.
Bkz.: Ziy;,. Şükün, Ferheng-i Ziya, C. 2, s. 1350.
İbn Battı1ta ve deniz "vird"i: Aslında seyyahımızın bu tür tehlikeli deniz yolculukları için özel bir virdi (=Hizb-i Bahr) mevcuttur ve kitabına da koymuştur. Bkz.: 3./8. not.
Masıra adası: Kırk mil uzunluğunda on mil genişliğinde olan ve sırtında biraz hurma ağacı bulunan bu ada, Umman sahiline pek yakındır; eski denizciler buralılann
daima balık yediğini söylemişlerdir. Bkz.: Gibb, Age., C. 2, s. 394.
Sur: Güney Umman'ın bittiği yerdeki limandır. Bkz.: Tazı, Rthle, C. 2, s. 134.
Kalhfit: Burası, Sfir şehrinin kuzey yakası boyunca dosdoğru gidildiğinde 13 mil sonra karşımıza çıkar. Salimı, o civarda met-cezirin yoğun yaşandığı körfezi tarif ederken
"Hfir-i Sağ" diye bir isim veriyor. Bkz.: Nfireddın Salimı, Tuhfelü'I-A 'yôn bi Sireıi Ehli Umôn, 1974, C. 1, s. 360.
Bfbı Meryem: Bu Türk asıllı kadın o yörede; Kalhat ve Hürmüz'de hükümran olan
Ayaz isimli bir Türk memlfikün eşi imiş; Ayaz 1311 'de ölünce tahta geçmiş ve
720/1320 yılına kadar orayı yönetmiş. Bkz.: Gibb, Age., C. 2, s. 396.
Kutbeddın Tehemten: Metinde Temtehen geçiyor ancak Tehemten olmalı. Bu hükümdar, 718/1319 yılından 747/1347 yılına kadar hüküm sürmüştür. Bkz.: 31./5. not;
Tazı, Rıhle, C. 2, s. 136.
Umfin: Umman (=Uman) denilen bölge, Cebel-i Ahdar'ın (=Yeşil Dağ) çevresidir;
bugün Umman Sultanlığı başşehrinin kuzey tarafıdır buralar. Bkz.: Tazı, Age., C. 2,
s. 137.
İbfidıye mezhebi ve genel tavrı: Haricllerin bir koludur. Hariciler bilindiği gibi Hz.
Ali ve Hz. Osman'ı sevmezler; zira bu ikisi onlara göre ümmeti bölüp parçalamışlar
dır. Ama İbn Mülcem'i severier; zira İbn Mülcem onlara göre fitneyi ortadan kaldır
mak isteyen bir fidaldir.
İbn Battı1ta'ya Umman hakkında itiraz: 1915'te ölen meşhur Umman tarihçisi
Nfireddın Salimı, seyyaha itiraz ederek sosyal durumun öyle olmadığını; bu tür utanmazlıklann yaşanmadığını söyler; aynca seyyahı, bazı çok önemli mıntıkalan görmediği için de suçlamaktadır. Ancak Tazı'nin de dediği gibi seyyah herhalde rehberinin kurbanı olmuştur burada. Fakat "dervişin fikri neyse ... " nokta-i zaviyesinden bakarsak İbn BattCita'nın neleri daha iyi görebileceği; neleri ise göremeyeceği ni kestirrnek zor olmaz! Bkz.: Tazı, Age., C. 2, s. 137.

OTUZBİRİNCİ

BÖLÜM

KRAN DKYARINA SEYAHAT,
HAC KÇKN lHKCAZ'A DÖNÜŞ VlE
ANADOlLU'YA YÖNElLKŞ
Uman'dan çıktık, Hürmüz diyarına yöneldik. Mugistan diye de adlandırılan Hürmüz şehri deniz kıyısına kurulmuştur.
Tam karşısında Yeni Hürmüz var. İkisinin arası üç fersah. Yeni
Hürmüz aslında bir adadır; oraya vardık. Merkezi Ceravn diye
bilinen büyük ve güzel bir şehir. Çarşıları tıka basa yiyecek ve
giyecekle dolu. Burası Hint ve Sint ülkelerinin ana limanıdır.
Hint'ten gelen ballar buradan Irakayn, Faris ve Horasan bölgelerine sevkediliyor. Bu şehir aynı zamanda hükümdarın da payitahtıdır. i Ada bir baştan bir başa bir günde katedilecek uzunlukta. Arazinin büyük bir kısmı tuzladır; "darani" cinsinden olan bu
tuz bir sürü işe yarar. 2 Dağlardan sökülen tuz, süslü kapların yapımında ve üzerine kandil konulan [yüksek] fenerlerde kullanı
lır. Buralıların temel gıdası balık ile Basra ve Uman'dan getirilen hurmadır. Şöyle diyorlar:
"Hurma vu ma hi, lôti padişahi!" yani "Hurma ve balık hükümdar yemeğidir." Bu adada su çok kıymetli. Gözelerin dışın
da göletler inşa edilmiş, yağmur suyu biriksin diye. Hepsi de şe
hirden uzakta olduğu için halk kırbalarla yola çıkıyor ve suyu
doldurduktan sonra sırtlarına yükleyip sahile, oradan da kayık
larla şehre 4naklediyorlar.
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[Kapı Gibi Balık İskeleti, Aksaraylı Bir Şeyh ve
Hızır'ın Ziyaretgahıl

Burada garip bir şey gördüm. Büyük camiin kapısına yakın
bir yerde; kapıyla çarşı arasında bir balık başı var. Hafif bir tümsek gibi heybetli! Gözleri koca koca iki kapıya benziyor! Halk
bu gözlerin birinden giriyor, diğerinden çıkıyor. 3
Cera:vn'da Şeyh Ebu'l-Hasan Aksarayı ile görüştüm. Bu
adam aslen Anadoluludur. Beni güzelce ağırladı. Sonra ziyaretime geldi. Bir kat elbise ve "sohbet kemeri"4 denilen özel bir
kuşak verdi. Elbise onunlasarılıp toplanıyor. Bu kemer oturmaya yarar bir dayanak gibi. İran dervişlerinin çoğu bunu takmayı
adet haline getirmiştir.
Şehirden altı mil uzaklıkta bulunan bir ziyaretgahın Hıdır
İlyas'a [=Hızır-İlyas] ait olduğu söylenmekte. Allah'ın rahmeti
ve esenliği onları kuşatsın. Rivayete göre Hıdır orada namaz kıl
mıştır. Hakikaten bereketi gün gibi açık bir yerdir orası. Yanı
başındaki zaviyenin şeyhi gelip geçenlere, misafirlere ilgi gösteriyor, hizmet ediyor. Onun yanında bir gün kaldık ve ertesi gün
hareket ettik.
Yeni Hürmüz adasının bitiminde dünyadan elini eteğini
çekmiş arif bir adamın ziyaretine gittim. Kendi oyduğu bir mağarada kalıyor! Uzlete çekildiği bir köşe, bir oturma odası ve cariyesinin kaldığı bir evceğiz var bu oyukta! Hizmetkarları dışa
rıda koyun ve sığır otlatıyorlar. Bu adam eskiden büyük tüccarmış. Hacca gittikten sonra tüm ilişiğini kesmiş dünya ile ve ömrünü ibadete adamış. Mallarını kendi adına çekip çevirsin diye
dostlarından birine teslim etmiş. Orada bir gece kaldık. Bize iyi
davrandı. Allah ondan razı olsun. Zaten iyi kalplilik ve ibadet
nuru yüzünde parlıyor adamın.

Hürmüz Su1tanı Kutbeddfn [ile
Meydana Gelen Olaylar]
Hürmüz

sultanı, Kutbeddın

Yeğenieri Arasında

Temtehen [= Tehemten] Tuve güzel ahlaklı biridir. Payitahtına erdemlilerden, dervişlerden ve şeyhlerden kim gelirse gelsin mutlaka
gereken alaka ve saygıyı gösterir. A.deti böyle. Oraya vardığımız
dı kardeşi Nizameddın'in iki oğluna karşı harbe hazırlanıyordu. 6
ranşah'tır. 5 Mütevazı
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Pahalılık

ve kıtlık adaya kabus gibi çökmüştü. Vezir Şemseddin
Muhammed b. Ali ile Kadı İmameddin Şonkarı [=Şavankari],
ileri gelenlerden Qltışan bir heye.!: ile yanımıza teşrif ettiler, özür
beyanında bulundular; savaş hazırlıklarından ötürü. Her gece savaşa girecekmiş giBi bir hali yaşıyorlar. Onun yanında onaltı gün
kaldık. Ayrılacağımız zaman dostlarımdan birine dedim ki:
"Hükümdarı görmeden nasıl döneriz?" Böylece vezirin konağına gittik. Burası bizim misafir olduğumuz zaviyenin yakı
nında bir yerdi. Ben öne çıktım:
"Sultanı selamlamak istiyorum!" dedim.
"BismiHah!" dedi vezir, elimden tutarak hükümdarın yanı
na götürdü.
Hükümdarın konağı deniz kıyısındaymış. Civarında birkaç
tekne yatıyor. Orada daracık ve pasaklı bir elbiseyi sırtına geçirmiş, başına da sarık yerine çaput sarmış bir ihtiyar gördüm; vezir ona selam verdi, ben de verdim. Onun hükümdar olduğunu
anlayamadım! Yanında kızkardeşinin oğlu Alişah b. Celaleddin
Kicl vardı. Aramızda tanışıklık bulunduğu için hemen konuş
maya başladım. Vezirin biraz sonra söze girip sultanı bana tanıt
ması üzerine evvela yeğeni ile sohbet ettiğim için mabcup oldum, özür diledim! Hükümdar oradan kalktı, evine ilerledi. Kumandanlar, vezirler ve devlet ricali de onu takip ettiler. Ben de
refakatimde bulunan vezirle beraber yürüyordum. Biraz sonra
binanın içinde sedirine kurulmuş halde buldum onu ama üzerindeki elbiseyi değiştirmemişti. Elinde çok kıymetli, eşi benzeri görülmeyen bir inci tespih vardı. İnci avlama noktaları bu
adamın hükümranlığı altındadır. Kumandanlardan biri onun yanına oturdu, ben de kumandanın yanına oturdum. Hükümdar
bana hal hatır sordu. Ne zaman geldiğimi, bugüne kadar hangi
sultanlarla karşılaştığımı merak ediyordu. Ben de cevapladım.
Biraz sonra yemek geldi. Orada bulunanlar sofraya oturduysa da
sultan onlarla beraber yemedi. Kalktı, ben de kalktım. Ona veda edip ayrıldım.
Hükümdarla yeğenIeri arasında süregelen savaşın nedeni
şuydu:

Kutbeddin bir gün Yeni Hürmüz'den kalkıyor, gezmek ve
neşelenrnek niyetiyle Eski Hürmüz'e açılıyor gemiyle. İki şehir
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arasındaki

mesafe demin belirttiğimiz gibi üç fersahtır. Bu esnaNizameddin ayaklanarak hükümranlığı kendine layık bulduğunu ilan ediyor. Ada halkı derhal askerle bir olup Nizameddin'e biat ediyorlar. Bu arada Kutbeddin can korkusuyla
Kallıat'a gidiyor del1izden. Orada aylarca kalıp bir donanma hazırlıyor, adaya yöneliyor ama buralılar Nizameddin ile bir olup
Kutbeddin'e karşı koymaya karar vermişlerdir. Onu korkunç bir
hezimete uğratıyorlar. Mellil mahzun Kallıat'a dönen Kutbeddin birkaç defa daha şansını deniyor ama başaramıyor. Nihayet
kardeşinin hanımlarından biriyle gizlice haberleşerek onu zehirletiyor. Nizameddin zehrin etkisiyle ruhunu teslim edince kendisi derhal adaya geliyor ve tahta oturuyor. Kardeşinin oğulları
ise yanlarına aldıkları zengin hazine ve askerle beraber inci avlama mekanı olan Tayf adasına kaçıyorlar. Buraya gelmeye çalı
şanların yolunu kesiyor, sahilde bulunan tüm şehirleri yağma etmeye başlıyorlar. Hatta büyük bir kısmını da harap ediyorlar. İş
te savaşın sebebi budur.
da

kardeşi

[Türkmenler Diyarından

Geçiş,

Zehirli Rüzgar]

Huncubal'da oturan ermiş bir adamla görüşmek üzere Ceravn'dan yola çıktık. Denizi geçtikten sonra Türkmenlerden binek hayvan kiraladık. Bu bölge Türkmenlerle mesklin. Son derece cesur oldukları ve güzergahı iyi bildikleri için onlar olmadan burada seyahat etmek imkansız! Yolumuz dört gün süren
geniş bir çöldü; etrafta çöl Arapları vardı. Anlatılanlara göre
Temmuzla Haziran aylarında zehirli bir rüzgar eserek insanları
telef ediyormuş,7 Bu rüzgar nedeniyle zehirlenen adam gömülrnek üzere yıkanınca organları birbirinden ayrılırmış! Hakikaten
bu yüzden çölde ruhunu teslim etmiş kimselere ait pek çok mezar bulunuyordu, ötede beride! Yolculuğumuzu geceleyin yaptık. Güneş doğunca mugaylan ağaçlarının gölgesinde dinleniyorduk. İkindiden sonra tekrar yola koyularak yine sabaha kadar
yola devam ediyorduk.

Cemal Lük'un Hikayesi
Bu civarda eskiden Cemal Llik

namıyla meşhur

bir eşkıya

yaşarmış.8 Sicistan ahalisinden olan bu adam İran asıllıymış.

391
Luk, kesik elli demektir. Cemal'in eli bir çatışmada kesilmiş.
Yanında Arap ve Acem ırkından bir grup eşkıya ile haydutluk
yaparmış. Halktan gaspettiği mallarla zaviyeler inşa eder, oralarda gelip geç~nlere· yemek 'yedirirmiş! Anlatılanlara göre,
"Yoksulun ha"kkrolan zekiltı vermeyenIere musallat olayım!"
diye Allah'a yalvarırmış. Uzun müddet devam etmiş bu hilL.
Süvarileriyle müthiş yağmalara girişir, onlardan başka kimsenin bilmediği çöllere dalıp etrafa büyük ve küçük su tulumları gömermiş. Sultanın askerleri tarafından takip edilirlerse evvelce bildikleri yere gelir, suyu çıkarır ve içerlermiş. Onları takip etsin diye sevkedilen birlikler helilk olmaktan korkup geri dönermiş. Cemal Luk uzun bir müddet bu şekilde eşkıyalı
ğa devam etmiş. Ne Irak hükümdarı, ne de diğer sultanlar onu
yok edememişler.
Sonra yaptıklarına pişman olmuş, eşkıyalığı bırakmış ve
kendini ibadete vermiş. Ölünceye kadar zahitçe yaşamış ve beldesindeki kabri bir ziyaretgilh haline gelmiş.

[Kevristan'a
Zayiyesi]

Gidiş,

Lar

Şehri, Şeyh

Ebu Dülerin

Kevristan [=Kuhuristan] denilen küçük şehre ulaşıncaya
dek bu sahrada yol aldık. 9
Kevristan etrafı nehir ve bahçeyle dolu şirin bir şehirdir, çok
sıcaktır. Oradan yola çıktığımızda demin bahsettiğimiz sahraya
benzeyen başka bir çöle geçtik. Üç gün yol aldık, Lilr şehrine
vardık. Burası büyük bir şehir, çarşıları cıvıl cıvıl; her yanında su
kayriakları var. Çaylar ve bahçeler art arda sıralanmış. Huncubill 'da iken ziyaretini tasarladığımız Şeyh Ebu Dülef Muhammed'in bir zaviyesinde konakladık. O sıralarda şeyhin oğlu Ebu
Zeyd Abdurrahman vardı zaviyenin başında.
Dervişlerden bir cemaat eşlik ediyor ona. Her gün ikindi
namazından sonra zaviyede toplanıyor, şehirdeki evleri dolaşı
yorlar. Her evden bir-iki ekmek veriliyor onlara. Onlar topladıkları ekmeği zaviyeye getiriyor, misafirlere ikram ediyorlar.
Şehir sakinleri bu duruma alıştığı için dervişlerin payını evvelce bir kenara ayırır, onlar için hazırlar ve teslim ederler. Her
Cuma gecesi ahali ve dervişler bu zaviyede toplanır, her biri gü-
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cü yettiği kadar para getirir. Elde edilen tüm gelir o gece harcanır. Sabaha kadar Allah'ı zikreder, namaz kılar, Kur'an okurlar.
Böylece geceyi diriltirler; sabah namazından sonra herkes işinin
başına döner.

CeHUeddfn, [Huneupal Şehri ve
Ebu Dülef]
Buranın hükümdarı Celilleddin adında bir Türkmendir. Bize ikram etti, yemek gönderdi ama onu görmek ve ziyaret et,.
mek mümkün olmadı. Bu şehirden çıkıp Huncubal'a [=Huncupal] hareket ettik. Demin anlattığımız Şeyh Ebu Dülef orada
oturuyor. Onun zaviyesinde konakladık. İçeri girdiğimde Şeyh
Ebu Dülefi bir köşede toprak üzerine bağdaş kurmuş halde
gördüm. Sırtında yünden mamul eski mi eski yeşil bir cübbe,
başında yine yünden mamul siyah bir sarık bulunuyordu. Selam
verdim, daha güzel ve uzun bir şekilde selamımı aldı. Ne zaman
geldiğimi ve memleketimi sordu, beni misafir etti. Daima oruç
tutan mütevazı oğlu onun emrine amade oldu. Bana yemek ve
meyve getirdi.
Şeyh Ebu Düleftuhafbiri! Zaviyede dünyanın parasını harcıyor. Herkese bol bol hediye, elbise ve at veriyor; gelene ihsan,
gidene ikram! Bu diyarda böylesini görmedim. Dostlarından ve
sevenlerinden gelen yardımlar var; orası tamam ama bunun dı
şında nereden para aldığını, bu kadar zenginliği nasıl elde ettiğini bilen yok! Ahalinin büyük bir kısmı onun ilahi yardıma
mazhar olduğunu, "gayb hazinesinden sarfettiğini" söylüyor,
böyle inanıyorlar.
Bu zaviyede büyük ariflerden, maneviyat aleminin kutup
sufilerinden Şeyh Danyal 'ın kabri var. Şeyh Danyal adı bu bölgenin her yanında bilinen, saygı gören bir addır. Mezar üzerindeki kubbe Hükümdar Kutbeddin tarafından yapılmış.
Ebu Dülefin yanında bir gün kaldım. Çünkü yanımda bulunan arkadaşlarım aceleci davrandılar! Huncubal şehrinde özel
bir zaviye var diye işittim. Burada kendini tamamen ibadete
vermiş salih insanlar kalıyormuş. Arkadaşlardan ayrılıp oraya gittim. Şeyhe ve cemaate selam verdim. Karşımda ibadetin nuru
ile aydınlık bir topluluk vardı. Renkleri sararmış, bedenleri in-

Lar

Sultanı

Şeyh

celmiş,

gözleri

tirdiler.

Şeyh:

çeşme olmuştu. Yanlarına vardığımda

"Oğlum

yemek ge-

Muhammed'i bana çağırın!" dedi. Bu çocuk zaviyenin bir köşesine çekilmiş, sürekli ibadet sebebiyle zayıf düşmüştü. Kabirden çıkmış ölü gibiydi, yanımıza geldi, selam verip
oturdu. Babası ona dönerek:
"Evladım! Misafirlerle beraber yemek ye! Ye ki onların bereketlerine, manevı etkilerine açık olasın!" dedi. Çocuk oruçluydu ama oturdu, orucunu bozup yemek yedi. Bunlar ŞafiI
mezhebindendirler. Yemekten sonra bize dua ettiler. Oradan
-c",,,
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kalktık.

Sıraf Şehri

Bu şehirden çıktık. Genelde Sıraf denilen, Kays adıyla da
bilinen şehre yöneldik. ıo Burası Yemen denizine ve Faris bölgesine komşu olan Hint okyanusu sahilindedir. İdarı bakımdan
Faris diyarına bağlı. Pek büyük, geniş ve alımlı bir şehir. Toprakları son derece verimli. Bütün evleri yemyeşil ağaçlar ve güzel kokulu çiçeklerle dolu bahçeler arasına serpilmiştir. Halk
dağlardan akan kaynak sularından içiyor. Şehir ahalisi İran asıl
lıdlf. Asillerin soyundan geliyorlar. Orada yerleşen Benı Seffaf
kabilesi Arap asıllı olup inci avı ile geçinirler.
İnci A vı İçin Dalış Y apılan Yerler
İnci avlama noktaları Sıraf ile Bahreyn arasında geniş bir
nehre benzeyen körfezdedir. Buranın suyu gayet durgun. Nisan
ve Mayıs ayında Faris, Bahreyn ve Kutayf [yahut Kat1f] yörelerinin tüccarı, inci dalgıçlarıyla gelir kayıkların üstünde. Avcılar
dalacakları zaman yüzlerine kaplumbağa kabuğundan yapılmış
bir maske geçiriyorlar. Yine aynı kabuktan yaptıkları makasa
benzer bir aletle burunlarını bağlıyorlar. Sonra ellerine bir ip
bağlayıp suya dalıyorlar. Aralarında bir-iki saat suda kalan varmış. Dalgıç denizin dibine varınca orada küçük taşlar arasında
kuma yapışık sedefleri eliyle yahut getirdiği keskin demirle kopardıktan"sonra boynunda asılı deri torbaya doldurur her birini.
Nefesi daralınca ipi sallar. Sahilde ipin ucundan tutan adamlar
titreşimi hissedip adamı kayığa çıkarırlar. Sedefler açılır, kenar-
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larındaki

etler bir demirle parçalanır. Havayla temas eder etmez
bu sedef [içleri] katılaşıyor ve inciye dönüşüyorlar. Küçük büyük hepsi toplanıyor. Sultan beşte birini alır incilerin. Geri kalanları oradaki tüccarlar satın alırlar. Kayıktaki tüccarların çoğu
dalgıçlara evvelce borç para vermişlerdir. Hemen inciyi borç yerine alırlar. Yahut ne gerekiyorsa onu alırlar.

[Bahreyn, Kutayf, Hecer, Yemame]
Sıraftan Bahreyn'e yöneldik. II Burası güzel ve geniş bir şe
hir, her yanı yeşillik, suyu boL. Burada su kolay çıkarılır. Elle yeri kazmak yetiyor. Bahreyn'de hurma, nar ve narenciye bahçeleri vardır. Pamuk bile yetiştirilir. Sıcağı pek şiddetli, dayanılır gibi değiL. Kumu da çok. Bahreyn ile Uma n arasında bir yol varmış ama fırtınalar sebebiyle kalkan kum yolu örttüğü için gidiş
geliş kesilmiş. Bu yüzden Uman'dan Bahreyn'e ancak deniz yoluyla gitmek mümkün.
Bahreyn yakınında iki büyük dağ var. Doğudakine Uveyr,
batıdakine Küseyr deniliyor. Hatta burası atasözlerine bile geçmiş: "Küseyr ve Uveyr hariç her yer sağ salim!" diyorlar.
Oradan çıktık, Kutayfa hareket ettik. IZ Bu şehir büyücek
bir yerleşim merkezidir. Hurma ağacı yönünden zengin. Esas
ahali Arap kabilelerinden oluşuyor. Bunlar Rafızlliklerini açıkça
belli eden aşırı kanattandırlar. Müezzinleri ezanda şehadet kıs
mından sonra "Eşhedü enne Aliyyen Veliyyullah" [=Ali, AIlah'ın dostudur] der. Ezanda "Hayye ale'l-felah" cümlesinden
sonra "Hayye ala hayri'l-amel" [=En hayırla işe koş] cümlesini
eklerler. Ezanın sonundaki tekbirlerin ardından da "Muhamed
ve Ali Hayrü'l-beşer, men halefehüma fekad kefer" [=Muhammed ve Ali insanlığın en üstünü, onlara aykırı düşen küfre düş
tü] cümlelerini eklerler. Oradan çıktık, Hecer şehrine yöneldik.
Bugün Hecer şehrine Hasa diyorlar. Atasözlerine bile geçmiş!
şöyle denilir: "Hecer'e hurma taşıyan gibi." Hurması boldur buranın. Buradaki hurma ağaçları başka bir şehirde görülmez. Ahali hayvanlarını bile hurmayla besliyor. Buranın yerli halkı Araptır, çoğu da Abdü'l-Kays kabilesindendir. Hasa'dan çıktık. Yemame şehrine vardık. Burası Hacr adıyla da anılıyor. Her yanı
ağaç olan bu şehrin suyu bol, toprağı verimlidir. Ahalinin büyük

bir kısmı Beni Hanife kabilesinden gelen Araplardan oluşuyor.
Bu yöre eskiden beri onlann merkezidir. Emirleri Tufeyl b. Ganim'dir.
.
Emir Tufeyl'in beraberinde hacca gitmek üzere Yemame'den aynfdııii. 'Bu ·iş yediyüzotllziki yılında vuku buldu. ı3
Aynı sene Mısır hükümdan Melik Nasır da bazı kumandanlanyla hacca gelmiş ve son haccını yapmıştır. Mekke ve Medine
ahalisine ve kutlu beldelerde misafir kalan mücavirin tayfası
na epey ihsanda bulundu. Oğlu olduğu söylenen Emir Ahmed'le en büyük kumandanı Bektümıır Sakl'yı da bu sene
idam ettirmiştir.
--c __ '

.
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Melik Nasır, Bektümur ve Emir Ahmed
Meydana Gelen Olaylar

Arasında

Anlatılanlara göre Melik Nasır, Bektümıır Saki'ya bir cariye
hediye eder. Bektümıır kadına yaklaşmak isteyince o kendisinin Melik Nasır'dan hamile olduğunu söyler. Böylece Bektümıır ondan elini çeker. Kadın bir erkek çocuk doğurur. Bektümıır bu çocuğa Emir Ahmed adını verir. Emir Ahmed, Bektümıır'ün himayesi altında yetişmekle beraber Melik Nasır'ın oğ
lu diye bilinir millet arsında.
İşte bu seneki hac esnasında Bektümıır ile Emir Ahmed
arasında bir anlaşma yapılır gizlice. Melik Nasır öldürülecek
onun yerine Emir Ahmed geçecektir. Böylece Bektümıır yanına
hükümdarlık alameti olan davul, bayrak ve hil 'at [=özel giysi] ile
büyük miktarda para alır. Bu gelişmeyi duyan Melik Nasır gayet
sıcak bir günde Emir Ahmed'i huzura çağırır. O gelince Nasır
hemen önündeki meşrubat dolu taslardan birini içer. İçinde zehir bulunan diğer tası Emir Ahmed'e sunar. Ahmed meşrubatı
içince vakit doldurmak için derhal yolculuğa çıkılmasını emreder sultan ...
Hükümdar alayı hareket eder; saraya varmadan Ahmed
can verir. Bektümıır, Emir Ahmed'in ölümünden ötürü üzüntüye kapılarak üstünü başını yırtar. Yemeden içmeden kesilir.
Durum ifMelik Nasır'a haber verilince bizzat kendisi yanına
gelip teselli ettikten sonra içinde zehir bulunan bir kadehi
uzatır:
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"Hayatım için, ne olursun şunu iç de yüreciğinin ateşi
sönsün!" der. BektümGr içer ve ölür. Yanında hükümdarlığa
özgü elbiseler ve eşyalar bulunduğu için Melik Nasır'ı öldürmek niyetjnde olduğu açıkça ortaya çıkar. Nasır erken davran-

mıştır.1 4

[Cidde'ye Gidiş, Batan Bir Gemi, Bucat Kabilesi]
Hac ibadetini yaptıktan sonra deniz yoluyla Yemen ve Hint
gitmek üzere Cüdde'ye [=Cidde] yöneldim. Arkadaş
bulamadığım gibi tek başıma da Hint'e gitme niyetimi gerçekleştireniedim. Cüdde şehrinde kırk gün kadar kaldım.
Orada KGs şehrinin nahiyelerinden Kusayr'a gitme niyetinde olan Tunuslu Abdullah adında birinin gemisini buldum. Durumu öğrenmek, ne zaman yolculuğa çıkılacağını bilmek için
gemiye vardım ama tavırları hoşuma gitmediği için onunla yolculuğu uygun görmedim.
Hak Tdla'nın hikmetine sual olunmaz işlerindendir; gemi hareket edip denizin ortasında Re's-i EbG Muhammed
[=EbG Muhamed burnu] denilen yerde battı. Sahibi ile bazı
tüccarlar binbir zorlukla kurtulup "uşari" türünden bir kayığa
bindiler. Birkaç defa ölümle yüz yüze geldiler. Bir kısmı kurtuldu, bir kısmı da boğuldu. Gemide kaza esnasında bulunan
diğer yolcular zaten oracıkta boğulmuşlardı. Bunların içinde
tahminen yetmiş kadar hacı vardı.
Daha sonra Ayzab'a gitmek niyetiyle bir "sunbGk"a [=küçük bir tekne türü] bindim fakat rüzgar bizi Re's-i Devair [=Devair burnu] denilen limana sürükledi. Orada Bucat kabilesinin
kılavuzluğunda karadan epey yol katettik; ceylanı ve devekuşu
bololan bir sahradan geçtik. Bu sahranın ahalisi Cüheyne ve Beni Kahil kabilesinin Is Araplarından oluşuyor. Hepsi de Bucat
kabilesinin yönetimi altındadır. Nihayet MefrGr ve Cedid denilen iki kaynağa ulaştık. Yanımızda bulunan erzak tamamen tükenmişti. Sahrada rastladığımız Bucat kabilesine mensup bir
gruptan koyun satın aldık. Kesip yedik.
Çölde bir Arap çocuğu gördüm, benimle Arapça konuştu.
Sözlerinden anladığıma göre BudthIara esir düşmüştü. Bir seneden beri yemek yemiyor, sadece deve sütüyle besleniyordu.
diyarına
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Yolumuza devam ederken satın aldığımız et de bitti. Yanımda
dostlarıma hediye edeyim diye aldığım "sayMni" ve "bemı"
cinsinden bir yükhurma vardı.~6 Bunu çıkardım, arkadaşlar arasında taksim ettim, beraberce yedik. Üç gün yetti.
Devair bürnuhdan itibaren dokuz gün seyahatten sonra Ayzab'a l7 vardık. Kervanda bulunan bazı kimseler bizden önce
oraya ulaşmışlardı bile. Ayzablılar ellerinde ekmek, su ve hurmayla bizi karşıladılar. Orada birkaç gün konakladık. Deve kiralayarak Dugaym kabilesinden bir grupla yola çıktık. Cuneyb denilen bir kaynak kenarına ulaştık. Buradan suyumuzu alarak
Humaysera'ya gittik. Daha önce belirttiğimiz gibi Allah dostlarından Ebu'l-Hasan Şazill'nin kab ri oradadır. 18 İkinci defa ziyaret ettik. Geceyi bu kabrin civarında geçirdik.
Sonra Nil kıyısında, Said şehirlerinden Edm'nun hizasın
da bulunan Atvani kasabasına ulaştık. İsna, Erment ve Aksur'a
varmak için Nil'den geçtik. Aksur'da Şeyh Ebu'l-Haccac Aksurl'yi ikinci defa ziyaret ettik. Oradan Kus'a, daha sonra Kı
na'ya giderek ikinci defa Şeyh Abdurralıim Kınavi'yi ziyaret
etme şerefine nailolduk. Daha önce bahsettiğimiz Hu, Ahmim, Asyut, Menfelut, Menlevı, Uşmuneyn, Münyet İbn Hasib, Behnesa ve Buş şehirlerine, oradan da Münyetü'l-Kaid'e
ulaştık. Bu şehirlerden daha önce bahsetmiştik. 19 Böylece Mı
sır'a [=Kahire] vardık. Orada birkaç gün kaldıktan sonra Bilbeys yoluyla Şam'a gittim. Hacı Abdullah b. Ebubekir Ferhan
Tuzeri de yanımdaydı. Bu adam iki sene benimle yolculuk
yapmıştır. Hint diyarından çıktığımızda Sendabur'da vefat etti. İlerde ondan bahsedeceğiz.
Gazze'ye, İbrahim Halil Peygamber'in beldesine girdik ve
oradaki ziyaretgahları tek tek dolaştık yeniden. Oradan da Beyti Makdis [=Kudüs], Ramle, Akka, Trablus ve Cebele mıntıkala
rına yönelerek Ermiş İbrahim b. Edhem'in kabrini ikinci defa
ziyaret ettik. Sonra da Lazkıye şehrine yöneldik. Bu şehirlerden
ve Lazkıye'den bahsetmiştik daha önce. zo
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Notlar
1 Hürmüz, Ceravn ve Mugistan: O dönemin tarihçisi Ebu'I-Fida der ki: "Kirman
bölgesinde bulunan Hürmüz çok sıcak ve hurma ağacı bakımından zengin bir şehir
dir. Bizim zamanımızda oraya gidip şehri görenler eski şehrin Tatar saldırılarıyla tamamen harap olduğunu, halkın Zeravn (=Ceravn) denilen bir adaya gidip yerleştiği
ni söylemektedirler." Milğistan, Kirman eyaleti sınırları içinde sahile paralelolarak
uzayan bir mıntıkanın adıdır. İbn Battilta burada Iimanın adını vermiyor. Onun Ceravn diye adlandırdığı yeni başşehir ise Takvım'de Zeravn şeklinde kaydedilmiş bulunuyor. Bkz.: Ebu'I-Fida, Takvım, s. 339; Ali Ekber Velayeti, Tiirfh-i Revdbıt-t Hdncı-yi irdn, Tahran, 1996, s. 242.
Z Daranf (=Derabf) cinsİ tuz: 2290 numaralı Paris nüshasına göre Darabı şeklinde
okunması gerekiyor ve asla uygun olan da bu. Zira Derabcerd denilen ve Şiraz'ın güneybatısında yer alan mıntıkada çeşitli renklerde tuz tepecikleri bulunmaktadır ve
bu cins tuz çanak çömlek yapımında kullanılmaktadır. Aslında Ceravn adası tümüyle tuz katmanlarından meydana gelmektedir. Bkz.: Tazı, Rıhle, C. 2, s. 140.
3 Balık iskeletinin ev yapımında kullanımı: Burada kemer ve sütun yapımında kullanılan iskelet, balina kalıntısı olabileceği gibi, bir büyük sürüngenin kalıntısı da olabilir. National Geographic gibi tabiat ve popüler bilim kanallarında zaman zaman
gösterildiği üzre Eskimolar tarafından da balina iskeleti ev yapımında kullanılmakta
dır. Ancak İbn Battilta tarafından tarif edilen iskeletin göz boşluklarının büyüklüğü
akla başka fikirleri de getiriyor; çok önce nesli tükenmiş bir sürüngen gibi. Zira balinaların o kadar büyük gözleri yok.
4 Sohbet Kemeri: Uzun süre oturmada dervişe yardımcı olan kasnak şeklinde bir nesnedir. Tazı bugün bu tip kemerlerin Mekke ve Medine civarında kalan mücavirler
tarafından halil kullanıldığını aktarıyor. Bkz.: Tazı, Rıhle, C. 2, s. 141.
5 Kutbeddın Tehemten b. Turan Şah (=Hürmüz sultanı): Soyu, bölgede öteden
beri etkili olan bir aileye dayanmaktadır. 719/1319 yılında kardeşi Nizameddın Keykubad'ın yardımıyla Hürmüz civarını istila etti; 730/1330 yılından itibaren Kays adasını, Bahreyn mıntıkasını, Katif limanlarını ve Maşul diye bilinen yöreyi ülkesine
kattı. 1347 yılında vefat etti. Seyyah, dönüş yolunda yani yıllar sonra öğreneceği şey
leri gidiş yolunu anlatırken aktarıyor. Daha önce bahsedildi. Bkz.: 30./20. not; Gibb,
The Trovels, C. 2, s. 401.
6 Kutbeddın'in kardeşi Nizameddın'in çıkardığı problemler: Kutbeddın uzun bir
av seferine çıktığı sıralarda Nizameddın 74S/1344 yılında Ceravn (=Zeravn) şehrini
işgal etti; Kutbeddın kardeşine yeniidi ancak 1346 yılında kardeşi vefat edince Hürmüz ve Ceravn'ı geri aldı. Bkz.: Tazı, Rıhle, C. 2, s. 142.
7 Kaşkay (=Kaşgay)Türkmenlerinin diyarı ve çöl rüzgarı için bkz.: 24./38. not.
8 Cemal Luk hakkında tarihı kaynak: İbn Hacer, Cemmal Lilk adında birinin
Yezd ile Şiraz arasında kafileiere saldırdığını ve daha sonra Muhammed İbnü'I-Mu
zaffer tarafından ele geçirildiğini kaydediyor. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Haydarabad
bas.; C. 4, s. 260.
9 Kevristan (=Kuhuristan): Yeni İran haritalarında burası Kuhilristan arlıyla kaydedilmiştir. 166S'te bölgeyi ge7.en Tavernier'nin anlattığına bakılırsa Kevristan, Bender
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Abbas'tan bir menzil ötede, Lar şehrinden ise dört menzil beride yer almaktadır. Tazı, RıMe, C. 2, s. 145.
10 Sıraf ve seyyahın yanılgısı: Eski Sıraf küçük bir yer değildi. Şimdiki Tiiherı kıyı
larının güneyinde uzanan Sıriif; Mes'udf'nin anlattıklarına bakılırsa miladı 10. yüzyılda bölgenin e~ ön.;:.mli limanlarındandI. 977'de meydana gelen şiddetli depremden sonra yavaş yavaş "terkedildi ve küçüldü. Oradan çıkanlar Kays adasına gittiler.
İbn Battuta asıl Slriif ile Slraflıların sonradan göçtüğü Kays adasını birbirine karıştır
maktadır. Bkz.: Mes'udı, Murficu'z-Zeheb, Charles Pellat neşri, par.: 616; Tazı, Age.,
C. 2, s. 147.
11 Bahreyn: Bahreyn adı o dönemde Ahsa mıntıkasında şu anki Bahreyn'e ait adanın
ön tarafını ifade edermiş. Bu ada, Bekr b. Vail kabilesinin taptığı Aviil putunun adı
nı taşımakta imiş. Ebu'I-Fida da Bahreyn'in hurma bakımından zengin bir yer olduğunu, Karmad tayfasının yerleştiği bu mıntıkanın pek çok köy ve birkaç şehirden
ibaret bulunduğunu söyler. Bkz.: Ebu'I-Fida, Takvım, s. 99; Tazı, Age., C. 2, s. 151.
12 Kutayf ya da Katif: Bu şehir Yakut ve Ebu'I-Fida tarafından Katıf şeklinde kaydedilmiştir. Bugün Suudı Arabistan ile Bahreyn'i birbirine bağlayan bu şehir bir zamanlar Karmadlerin sığındığı en son kaleydi. Ebu'I-Fida I;ıu şehrin açıklarında inci için
dalış yapıldığını söyler; kendine ait sum, hendeği ve dışarıya açılan dört kapısı varmış. Bkz.: Ebu'I-Fida, Age., s. 99; Yakut Hamevı, Mu'cemü'I-Buldan, Beymt bas.,
C. 4, s. 429.
13 Yediyüzotuziki yılı: 1332 yılına denk düşüyor.
14 Bektümilr ile Emir Ahmed'in katline dair tarihı kaynaklar: Melik Nasır'ın Kahire'ye dönüşünden hemen sonra Bektümur ile Emir Ahmed'in katledilmesi hadisesi İbn Hacer'in hicrı 8. yüzyılın meşhur simalarına dair teracim kitabında ve Memluk kroniklerinde kaydedilmiştir. Evvelce 6. bölümün 25. notunda buna biraz deği
nilmiş idi. Bkz.: İbn Hacer, ed-Durer, Beymt, 1997 bas., C. 1, s. 286; İbn İyas, Bedaiu'z-Zuhur, s. 462.
15 Bucat kabilesi için bkz.: 7./24. not.
16 SayMıni ve Bemi cinsi hurmalar: Bu cins hurmaların açlığı bastırma ve uzun süre tok hissettirme konusunda epey şöhretli olduğu belirtilmektedir. Bkz.: Abbas Azzavı Paşa, en-Nahlft Tarihi'I-lrak, Bağdat, 1962, s. 14-27.
17 Ayziib için bkz.: 7/23. not.
18 Ebu'l-Hasan Şiizilf için bkz.: 3/16. not.
19 Mısır'ın Saıd böıgesi ve diğer şehirler için bkz; 7/3.'den 22.'ye kadar bütün notlar
20 Filistin şehirleri için bkz.: 9/3., 14., notlar ve 10/4. not.

OTuzıKİNCi

BÖLÜM

Lazkıye'de Martelmın adlı bir Cenevizlinin büyük "korkora" sına [=ticaret gemisi] binerek "Türk ülkesi" ne yöneldik)
Burası Rum diyarı diye de bilinir. Çünkü eskiden RumIarınmış.
Rumlar ve Yunanlılar asıl ahalidendir. Müslümanlar orayı İslama
açtılar. Şu anda Müslüman Türkmenlerin idaresi altında yaşa
yan bir hayli Hıristiyan vardır bu ülkede'.
Elverişli bir rüzgarla on günlük seyahatten sonra Anadolu'nun ilk şehri olan Alaya'ya [=Alaiye=Alanya] ulaştık. Yolculuğumuz sona erince gemi sahibi bizden "navI" [=navlun, ücret]
almadı. İkramından saydı bu yolculuğu ...
Rum diyarı diye bilinen bu ülke, dünyanın belki en güzel
memleketi! Allah Tdla güzellikleri öbür ülkelere ayrı ayrı dağı
tırken burada hepsini bir araya toplamış! Dünyanın en güzel insanları, en temiz kıyafetli halkı burada yaşar ve en leziz yemekler de burada pişer. Allah Teala'nın yarattığı kullar içinde en
şefkatli olanlar buranın halkıdır. Bu yüzden şöyle denilir:
"Bolluk ve bereket Şam diyarında, sevgi ve merhamet ise
Rum'da!" Bu kelimeyle buranın halkı kastolunuyor.
Anadolu 'ya geldiğimizde hangi zaviyeye gidersek gidelim
büyük alaka gördük. Komşularımız, kadın ya da erkek bize ikramda bulunmaktan geri durmuyorlardı. Burada kadınlar yüzlerini örtmezler. Yola çıkacağımız zaman akraba ya da ev halkın
danmışçasına bizimle vedalaşırlar; üzüntülerini gözyaşı dökerek
belli ederlerdi. Buranın adeti gereğince ekmek haftada bir gün
pişirilir, öteki günlere yetecek kadar! Ekmek günü, erkekler SI<
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Kaynak: Gibb; Muvahhid.

cak ekmekler ve nefis yemeklerle çevremizi doldurur, şöyle
derlerdi:
"Bunları size kadınlar gönderdi, sizden hayır dua bekliyorlar!"
Halk, İmam-ı A'zam Ebu Hanife Hazretleri'nin mezhebindendir. Hak Teilla ondan razı olsun. Hepsi Ehl-i Sünnet'tir.
Aralarınd~ ne Kaderi ne Rafıdi [=Rafizi] ne Mu'tezili ne Harid
ne de başka bir sapkın bulunmaktadır. Yüce Allah onları bu faziletleriyle diğer insanlardan üstün kılmıştır. Ama haşiş [=esrar]
yemekten çekinmiyorlar!
Demin de belirttiğimiz gibi Alanya deniz kıyısında bir şe
hirdir, ahalisi tümüyle Türkmenlerden oluşuyor. Kahire, İsken
deriye ve Suriye tüccarları bu şehre gelip alışveriş ederler. Kerestesi bololduğu için buradan yüklenen balyalar İskenderiye,
Dimyat ve öteki Mısır limanlarına gönderilir. Şehrin üst tarafın
da gayet sağlam ve sarp bir kale var. Ulu sultan Alaeddin [Keykubat] Rumi tarafından yapılmıştır. 2 Bu şehirde belde kadısı
Celaleddin Erzincani ile tanıştım. Cuma günü benimle beraber
kaleye çıkarak namaz kıldı. Bana ikramda bulundu ve ziyafet
verdi. Bir de Şemscddin b. Redhani diye bir adamın misafiri oldum. Bunun büyük babası Alaeddin [=İbn Köyük], siyahların
yaşadığı Malll ülkesinde vefat etmiştir. 3

Alaya Sultanı
Cumartesi günü Kadı Celaleddin'le birlikte atlarımıza binerek Alaya [=Alanya] sultanı 4 olan Karamanoğlu Yusuf Bek'le görüşmek üzere yola çıktık. "Bek" hükümdar demektir. Onun konağı, şehirden on mil uzaktaydı. Onu sahilde bir tepenin üzerinde yalnız başına otururken buldum. Vezirleri ve kumandanıarı
daha aşağıda, askerleri ise sağ ve sol taraflarda yer almışlardı.
Saçları siyaha boyalıydı. Kendisine selam verdim. Bana nereden
geldiğimi sordu. Sorularını cevapladıktan sonra yanından ayrıl
dım. Arkadan hediye gönderdi.
[Antalya]
Buradan Antalya'ya doğru yola çıktım. Şehrin adı Şam diyarındaki Antakya isminin ölçüsündedir. Sadece "I" harfi "k" har-
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Bu şehir, genişlik, güzellik ve ihtişam bakı
mından dünyanın en güzel şehirlerinden. Gerek planı, gerek
düzenliliği ile diğer ülkelerdeki benzerlerinden daha üstün bir
durumda.--.
,
finin yerini

almıştır.

Ahali içinoekrtaifeler ayrı ayrı mahallelere yerleşmiş. Hı
ristiyan tüccarlar "mina" [=liman] adıyla anılan semtte oturmaktadırlar. Bu mahallenin çevresini büyük bir duvar kuşat
makta. Cuma vakti ve her gece bu duvarın kapıları kapalı tutulmaktadır.
Şehrin asıl halkı
başlarına

oturuyorlar,

olan Rumlar

başka

bir mahallede kendi
yer de surla çevril-

onların bulundukları

mış.

Yahudilerin de kendilerine ait yerleşim alanları vardır. Buda yine büyük bir duvarla çevrili.
Şehrin beyi, ailesi, devlet erkanı ve kapıkullarının oturdukları semt yukarıda açıkladığımız diğer taifelerden tamamen ayrılmıştır. Onların etrafı da surla çevrili, neredeyse kale gibi.
Müslüman ahaliye gelince bunlar şehrin tam merkezinde
yaşamaktadırlar. Şehir merkezinde bir Cuma Camii, medrese,
pek çok hamam, gayet düzenli planıyla kalabalık ve zengin çarşılar bulunmaktadır. Tüm şehrin etrafını; yukarıda bahsettiği
miz semtleri de içine alan geniş bir sur kuşatıyor.
Buranın bağ ve bahçeleri çoktur, meyveleri lezizdir. Ahalinin "kamaruddin" adını verdikleri bir çeşit kayısı çok nefistir.
Bademi lezzetli olduğu için kurutulur, Mısır'a gönderilir, nadir
ve pahalı kuruyemişlerden biri olarak saygın yerini bulur Kahire çarşılarında. Sıcak yaz günlerinde bile soğuk ve lezzetli olan
gözeleri ise herkes tarafından bilinmektedir. Şehre vardığımda
medresede konakladım. Oranın şeyhi Şihabeddin Hamevi'dir.
Cuma Camii'inde güzel sesli gençlerin her gün ikindiden sonra
Fetih, Mülk ve Amme surelerini okumaları köklü bir adettir.
rası

Genç

Ahılara

Ahıyye,

"ah"
kil

kelimesinin tekili, ahı'dır. Birinci şahıs, Arapça
kelimesini kendiyle ilgili kılarsa [=kardeşim anortaya çıkan kalıp [=ahl], konumuz olan kelimenin te-

[=kardeş]
i.

lamında]

Dair

kalıbıdır~
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Onlar, Anadolu'ya yerleşmiş Türkmenlerin yaşadıkları her
yerde, ~öy, kasaba ve şehirlerde bulunmaktadırlar. s Şehirlerine
gelen yabancıları- misafir etme, onlarla ilgilenme, yiyecekkrini ve
konaklayacaklari yeri sağlama, onları eşkıyanın ve vurguncuların
ellerinden kurtarma, şu veya bu sebeple haydutlara katılanları temizleme gibi konularda bunların eşine dünyada rastlanmaz.
"Ahı~' onlara göre, "sanatının ve zanaatının erbabını toplayan ve işi olmayan genç bekarları da bir araya getire"n adam" dır.
Onlar, ahı'yı başlarına geçirirler. "Fütüvvet" denen şey de budur. Önder olan adam, bir tekke yaptırarak halı, kilim, kandil gibi gerekli eşyayla donatır orayı. Onun arkadaşları geçimlerini
sağlayacak kazancı elde etmek için gün içinde çalışırlar. Kazandıkları parayı ikindiden sonra topluca getirip başkana verirler.
Bu parayla tekkenin ihtiyaçları karşılanır, beraber yaşama için
gerekli yiyecek ve meyveler satın alınır. Mesela o esnada beldeye bir yolcu gelmişse hemen tekkede misafir ederler onu ... Alı
nan yiyeceklerden ikram ederler. Bu iş yolcunun ayrılışına kadar sürer. Bir yabancı ve misafir olmasa bile yemek zamanında
yine hepsi bir araya gelip beraber yerler, türkü söylerler, raks
ederler. Ertesi sabah işlerine giderek ikindiden sonra elde ettikleri kazançlarla önderin yanına dönerler. Onlara "fityan" [=yiğit
ler] deniliyor. Onların önderlerine de demin belirttiğimiz gibi
"ahı" deniliyor. Ben onlardan daha ahlaklı ve erdemlisini görmedim dünyada. Gerçi Şiraz ve İsfahan ahalisinin davranışları
biraz ahı tayfasını andırıyor ama ahılar yolculara daha fazla ilgi
ve saygı göstermektedirler. Sevgi ve kolaylıkta da Şiraz ve İsfa
hanlılardan daha ileri düzeydedirler.
Antalya'ya varışımızın ikinci günüydü; fityan denilen ahı
gençlerinden biri Şeyh Şihabeddın Hamevl'nin yanına gelerek
onunla Türkçe konuştu. O zaman Türkçeyi henüz anlayamıyor
dum. Sırtında yıpranmış bir elbise, başında da keçe külah vardı.
Şeyh bana dönerek:
"Bu adamın ne dediğini biliyor musun?" diye sordu.
"Ne söylediğini bilmiyorum!" dedim. Bunun üzerine:
"Seni ve yanındaki dostlarını yemeğe davet ediyor!" demesiyle hayrete düştüm ama "evetl" dedim hemencecik. Adam
oradan ayrılınca şeyhe döndüm:
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"Bu adam yoksul birine benziyor, bizi ağırlayacak gücü yoktur; onu zor durumda bırakmak istemiyoruz!" dedim. Bu lafım
üzerine şeyh güldü;ju cevabı verdi:
"Bu adam, ahıyiğitlerin önderlerindendir. Kendisi derici
tayfıısının ustaf3.rından cömertliğiyle tanınmış biri. Zanaatkarlar
aras~nda aşağıyukarı ikiyüz adamı var. Onlar kendisini önderliğe seçtiler, birtekke yaptırdılar. Şimdi gündüz kazandıklarını
geceleyin orada harcıyorlar."
Akşam namazını kıldıktan sonra bu adam tekrar yanımıza
geldi. Beraber gittik, muhteşem bir zaviyeyle karşılaştık! Burası Anadolu'nun
güzel halı ve kilimleriyle döşenmiş, Irak
camından mamul sayısız avizeyle aydınlanmış pırıl pırıl bir
mekandır. Oturma salonunda beş tane "beysı1s" vardır. Beysus 6 bakırdan yapılmış üç ayaklı bir şamdan türüdür. Bu şam
danın baş tarafına yine bakırdan yapılma cam gibi parlak ve ince bir kandil yeri açılmıştır. Ortasında fitilin çıkması için bir
boru bulunuyor. Bu tüpçük, süzülmüş saf içyağıyla doludur.
Yanı başında yine yağ dolu bakır kaplar bulunmaktadır. Fitili
düzeltrnek için bir de makas var. Bunun bakımıyla vaiifeli olana "çerağcl" derler. Mecliste sırtlarında "kaba" [=kaban] ayaklarında mest bulunan; bellerine iki arşın uzunluğunda bıçak
asan; başlarını alta yün bir takke, onun üzerinde de bir arşın
uzunluğunda iki parmak genişliğinde uzun serpuşlarla örten
bir grup delikanlı vardı.
Yiğitler burada toplandıkları vakit serpuşlarını çıkarıp önlerine koyarlar. "Zerdanı" cinsinden [=ince, şeffaf sarı ipekten
mamul] güzel bir takke veya buna benzer bir şey kalır başların
da. Meclisin tam ortasında misafirlere ayırılmış bir peyke bulunmaktadır. Oraya geldiğimizde bize çeşit çeşit yemek, meyve ve
tath sundular. Sonra türkü söylemeye, raksetmeye başladılar.
Bunların güzel davranışları ve ikramı hayretimizi bir kat daha artırmıştı. Saatler sonra gecenin bitiminde onları tekkelerinde bı

en

rakıp ayrıldık.

Antaly~ Su1tanı

Antalya sultanı Yusuf Bek [=Yunus Bek] oğlu Hıdır
Bek'tirJ Ora'ya ~lirdığımızda hastaydı. Sarayına giderek yatağın-
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da ziyaret ettik. Bize iltifat etti, gönlümüzü aldı, veda ederek ayrıldıktan sonra da hediyeler gönderdi.
Oradan Burdur'a hareket ettik; etrafı çaylarla, bahçelerle
çevrili ufak bir şehir. Kalesi dik bir dağın tepesinde bulunuyor.
Burada yöre hatibinin evinde konakladım. Ahı yiğitler toplanıp
yanlarında kalmamızı istedilerse de hatip buna razı olmadı. İç
lerinden' birinin bağında bir ziyafet hazırladılar, kurbanlar kestiler. Bizimle tanışmaktan duydukları sevinç gerçekten hayret
vericiydi! Onlar bizim dilimizi bilmiyorlar, biz de onların dilinden anlamıyorduk; aramızda bir tercüman da bulunmuyordu!
Ama onlarla tam bir günümüzü geçirdik hiç sıkılmadan! Sonra
geriye döndük. Oradan Sabarta'ya [=Isparta] hareket ettik. Burası da mamur bir şehir, zengin çarşıları var. Her yanından çaylar akıyor. Bağı, bostanı bol bir belde. Şehir kalesi yüksek bir
tepe üzerinde. Akşam vakti oraya vardık. Yöre kadısının evinde
konuk olduk.

[Ekrfdur

(=Eğridir) Şehri]

Oradan EkridOr'a [=Eğridir] yollandık. S Kalabalık mı kalabalık bir şehir. Çarşıları şirin ve zengin. Şehrin çevresi ağaçlık
tır. Her yanı bahçe. Orada suyu tatlı bir göl bulunuyor. Bu gölde dolaşan teknelerle iki günde Akşehir, Bekşehir [=Beyşehir]
gibi köy ve kasabalara gitmek mümkündür. EkridOr'da Ulucami karşısındaki medreseye indik. Burada hocalık yapan Muslihiddin, Mısır ve Suriye'de eğitim görmüş bir mollaydı. Bir süre
de Irak'ta kalan Muslihiddin gayet güzel ve akıcı Arapça konuşurdu. Zamanı!1ın önde gelen erdemli,nükteli ve bilgin insanlarındandı. Bize çok iltifat etti, mükemmel bir ev sahibiydi.

Ekrldur

Sultanı

Bu şehre hakim olan Dündar Bek oğlu EbO İshak Bek, Anadolu'nun önde gelen hükümdarlarındandır. 9 Babası hayattayken bir süre Mısır'da kalmış, hacca gitmiştir. Bu adam temiz
kalpli, iyi huylu biridir. A.deti üzere ikindi namazını her gün Cuma Camiinde [=büyük cami, ulucamide] kılardı. Namazdan sonra sırtını kıble yönündeki duvara dayar, önünde yüksek tahta bir
peykeye kurulmuş hafızları dinlerdi. Hafızlar Mülk, Fetih ve
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Amme sürelerini öyle güzel okurlardı ki onları dinlerken gönüller coşar, tüyler diken diken olur, gözlerden yaşlar boşalırdı.
Sonra sarayına dön~eıdi hükümQar. Bu yılın Ramazan ayını onun
yanında geçirdik. 10 Ramazan gecelerinde üzerinde minder veya
döşek bulunaiayan bir kilime oturur, büyücek bir yastığa yaslanırd!. Yanında fıkıh bilgini Muslihiddın yer almaktaydı. Ben fı
kıh bilgininin biraz ötesinde oturmaktaydım. Daha ötede ise
beyliğin ileri gelen memur ve kumandanIarı oturmaktaydılar.
Biz böyle otururken yemek getirilirdi; küçük tabaklara konmuş,
şeker ve yağla ezilmiş, mercimekten yapılma "serıd" [=tirit] ilk
servisti. Onlar "uğurlu olur" diyerek oruçlarını tirirle açarlar. Bu
iftarlığın Peygamberimiz -Allah'ın selamı ve rahmeti onu kuşat
sın- tarafından diğer yemeklere tercih edildiğini ileri sürerek
şöyle diyorlar:
"Biz onun güzel adetine uyarak yemeğe tiritle başlıyoruz!"
Bunun arkasından öteki yemeklere geçerler. Ramazan ayı
nın bütün geceleri böyledir. Yine Ramazan günlerinden biriydi.
Beyin çocuklarından biri öldü. Buralılar, Mısır ve Suriye ahalisinin yaptığı gibi ölüye feryadu figan etmezler, hele Lür halkının
hükümdar çocukları öldükten sonra yaptıkları işlerin hiçbirini
yapmazlar. Bunu daha önce açıklamıştık.
Cenaze gömüldükten sonra sultan ve medresedeki öğrenci
ler üç gün arka arkaya sabah namazını müteakiben mezarı ziyaret ettiler. İkinci gün halkla birlikte ben de merasime katılmış
tım. Sultan beni yaya görünce hemen bir at gönderdi, özür diledi! Tören dönüşü medreseye varınca atı geri yolladım ama kabul etmedi. Şöyle dedi:
"Onu sana emanet olarak vermedim, hediye verdim!" Bunun dışında bir kat elbise ve para verdi.
Oradan Kulhisar'a [=Gölhisar] yöneldik. Burası dört yanı
suyla çevrili küçük bir kasabadır. Gölde bol miktarda kamış bulunuyor. Kasabanın tek bir yolu vardır; kamışlık ile suların arasında uzanır. Sadece bir atlının geçebileceği köprü gibi bir geçit!
Kasaba, suyun ortasında yükselen bir tepe üzerine kurulmuş;
ele geçirilmesi güç, sağlam bir kale görüntüsünde ... Burada ahı
yiğitlerinden birinin tekkesinde konakladık.

Kulhisar [=Gölhisar] Sultanı
Kulhisar'ın hükümdan Muhammed Çelebı'dir. ll Çelebi,
Anadolu dilinde "seyyidi" [=efendim] anlamına geliyor. Bu
adam, Ekrıdıır hükümdan Ebııİshak'ın kardeşidir. Şehre indiğimiz vakit orada yoktu. Birkaç gün kaldık, o da bu esnada
döndü, bize çok ikram etti. Yol ihtiyacımızı gördü, binekler
verdi.
Oradan Karaağaç [=Karaağaç] yoluyla aynıdık. Kara Türk
dilinde esved [=siyah] demek; ağaç ise haşeb [=odun] demektir. Burası yeşil bir alandır. Türkmenlerin yerleştiği sahalardandır. 12 Bu ovada Cermiyan [=Germiyan] obalan 13 yol kesicilik ettiğinden, bizim Ladik'e [=Ladik] sağ salim ulaşmamızı
sağlamak için sultan yanımıza cengaverler katmıştı. Cermiyanoğullarının Yezid b. Muaviye soyundan olduklan sÖylentisi
yaygın! Kııtahya [=Kütahya] onlara aittir. Allah onların şerrin
den bizi korusun.
Böylece Uidik'e vardık. Buraya Dııngıızla da [=Dofiuzlu,
Domuzlu, Denizli] deniliyor. 14 Bu kelime "Beldetü'l-Hanazir"
[=domuz diyarı] anlamına geliyor. Burası bölgenin en güzel, en
büyük şehirlerinden biridir. Cuma namazının kılındığı yedi büyük camii, bağ ve bahçeleri, düzenli akan çayları, memba suları
ve şirin çarşıları var. Burada dünyada eşi benzeri olmayan altın
işlemeli pamuk elbiseler dokunur. Yöre pamuğunun kaliteli
oluşu ve iyi eğırilmesi uzun süre dayanmasını sağlıyor. Bu kumaşlar buranın adıyla [Ladikı, Dııngıızli şeklinde] tanınmıştır.
Şehirde Hıristiyan nüfusun çokluğu nedeniyle bu işi yapanların
ekseriyeti Rum kadınlarından oluşuyor. Bunlar sultana cizye ve
benzeri adlarla vergiler veriyorlar. Rum erkekleri, beyaz veya
kırmızı renkteki uzun külahları, kadınları da başlarına doladık
ları koca koca sargılarla tanınırlar. Bu yörenin halkı hatta bütün
yöre ahalisi, çirkin davranışları ayıplamıyor. Kadınlar elde ettikleri kazançların bir,' miktarını sahiplerine veriyor. Hatta güzel
Rum kadınlarının erkeklerle birlikte hamamlarda çekinmeden
eğlendiklerini, günaha daldıklarını işittim. Bana anlatılanlara
göre yöre kadısının bile hamamlarda böyle "çalışan" cariyeleri
varmış!
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[Misafirperverlikte Yarış ve Ahı Tekkesinde
Konaklama]
Şehre girdiğiı:r1iz zaman çilrşıdan geçerken dükkanlardan
çıkan bazı insanların hayvanlarımızı çevirerek dizginlerine sarıldıklarını g6rdiIk. Aniden başka bir grup çıkıp onları durdurdu ve çekişmeye başladılar. Aralarındaki münakaşa uzayınca
bazıları hançerlerini çekip ötekilere saldırmaya kalkıştı. Konuşuyorlar ama hiçbir şey anlamıyorduk. Korkmaya başladık. Bu
adamların yol kesen eşkıya Cermiyanhlar olduğu kuşkusuyla
kaygılandık. Öyle ya, şehi; onlara aitti. Mahmıza, canımıza
kastetmiş olabilirlerdi. Sonra Hak Tdla bize Arapça bilen,
hacca gitmiş bir adam gönderdi. Ona sorduk, bunlar ne istiyor
diye. Şöyle cevap verdi:
"Bu adamlar yiğit ahılardır!" Bizimle ilk karşılaşanlar Ahı
Sinan'ın adamları, sonradan onları durduranlar ise Ahı Tilman'ın gençleriymiş.ls Her iki taraf da bizim kendi yanlarında
konuk olmamızı istiyorlar, bu yüzden çekişiyorlarmış. Gösterdikleri yüksek misafirperverliğe şaşmamak mümkün değil! Sonunda işi kur'a çekmek suretiyle hallettiler, barıştılar. Kim kazanırsa önce o tarafın tckkesine konuk olmamıza karar verildi.
Kur'a, Ahı Sinan'ın takımına düştü. Sinan bunu haber alınca
kendi yoldaşlarından bir grupla bizi karşıladı. Beraberce onun
tekkesine gittik. Hemen yiyecek sundular. Dinlendikten sonra
Ahı Sinan bizi hamama götürdü. Benim bütün hizmetimi o görmüştür. Öteki yoldaşlarından üçü-dördü de bir arkadaşımın hizmetini üzerlerine almışlardı. Hamamdan çıkınca tekrar büyük
bir sofra kurdular. Çeşidi meyveler, tathlar, ikram ettiler. Yemekten sonra Kur'an-t Kerim'den bazı bölümler okuyan hafızla
rı dinledik. Arkasından hepsi "sema" etmeye başladı. Gelişimi
zin haberi hükümdara bildirildi. Ertesi akşam bizimle görüşmek
istedi; aşağıda anlatacağımız gibi onu ve oğlunu ziyaret amacıy
la konağına gittik.
Tekkeye döndüğümüz zaman Ahı Tilman ile yoldaşlarını
karşımızda bulduk, bizi bekliyorlardı. Onlarla birlikte kendi
tekkeleripe gittik. Ötekiler gibi yemek verdiler, hamamagötürdüler, hamamdan çıktığımızda bizlere gülsuyu ikram ettiler!
Böylece tekkeye geldik. Yine ötekiler gibi meyve, tadı ve nefis

yiyecekler ikram ettiler. Ziyafetten sonra Kur'an'dan bazı bölümler okundu, raks ve "sema" edildi. Onların tekkelerinde de
bir süre kaldık.

Laclik [=Denizli]

Sultanı

Ladik hükümdarı Anadolu'nun ileri gelen beylerinden Sultan Yenenc [=Yınanç] Bek'tir. Ahı Sinan'ın tekkesinde konakladığımız vakit bu adam yanımıza erdemli bilgin Fakih Alaeddin
Kastamfini'yi göndermiş, sayımızca da at yollamıştı. Ramazan
ayıydı. Huzuruna giderek kendisine selam verdik. Bu ülke beylerinin adetleri arasında yoleulara ilgi göstermek, onlarla tath
dilli konuşmak, ufak-tefek hediyeler vermek vardır. Bu yüzden
akşam namazını sultanla beraber kıldık. Yemek hazırlanmıştı.
Beraber iftar ettikten sonra yanından ayrıldık. Bize biraz para
verdi. Sonra oğlu Murad Bek bizimle tanışmak istedi. 16 Bu
genç, meyvelerin henüz eriştiği o günlerde şehir dışında bir bağ
da ikamet ediyordu. Babasının yaptığıgibi o da sayımızca at
göndererek çağırdı bizi. Onun bağına gittik, geceyi orada geçirdik. Yanında bulunan bir fakih ikimiz arasında tercümanlık yaptı. Ertesi sabah da oradan ayrıldık.
Mübarek Ramazan Bayramı'nı bu beldede karşıladık,l7 Camie gittiğimizde baktık ki sultan askerleriyle arz-ı endam eylemiş, Ahı yiğitlerden oluşan zanaat erbabı davul-zurna ve boru larıyla, kendi mesleklerini gösteren bayraklarıyla hazırlanmışlar,
tepeden tırnağa silah kuşanarak ihtişam yarışına girmişlerdi.
Her sanat erbabı yanında getirdiği koyun, öküz ve ekmek yüklerini taşıyor; mezarlıkta kestikleri kurbanları ekmekle beraber
fakir fukaraya dağıtıyorlardı. Bayram alayı burada kabristandan
başlamaktadır. Oradan namaz kılınan yere gidilir. Namazı kıl
dıktan sonra sultanla beraber konağına gittik. Yemek hazırlandı.
Fıkıh bilginleri, şeyhler ve ahılar için ayrı bir sofra; yoksullar,
düşkünler için başka bir sofra kurulmuştu. O gün hükümdarın
kapısından zengin, yoksul hiç kimse geri çevrilmedi.

[Tavas ve Muğla Şchrine Doğru]
Yol güvenliği yoktu; bu yüzden şehirde bir süre kalmak
mecburiyetindeydik. Nihayet bir kafile hazırlandı. Biz de ona
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katılarak,

bir gün yarım gece süren yolculuktan sonra Tavas Kalesi'ne vardık. Hakikaten sağlam bir kale burası. 1S Söylentilere
göre Peygamberimizin sahabil~rinden Suhayb l9 bu kale halkın
danmış. Geceyi kalenin dışında geçirdik; ertesi sabah kapıya
vardık. Halk~ sur· üzerinden buraya gelişimizin sebebini sordu;
biz de gerekenleri söyledik. Bu sırada kale kumandanı İlyas
Bek20 davar sürülerinin hırsızlar tarafından çalınmasını önlemt-k
maksadıyla askerleriyle kaleden çıkmış, çevreyi kontrol etmeye
başlamıştı. Bu iş bitince hayvanlar dışarıya çıkarıldı. Orada daima bu şekilde hareket etmek zorunludur. Kale kıyısında yaşa
yan fakir bir adamın misafirhanesine indik. Kale kumandanı ihtiyaçlarımızı karşıladı, yiyecek gönderdi.
Oradan Muğle'ye [=Muğla] hareket ettik. 21 Şeyh efendilerden birinin tekkesinde konakladık. Bu adam iyi kalpli, cömert
bir kişiydi. Bizi sık sık ziyaret eder, yiyecek, meyve yahut tatlı
hazırlamadan yanımıza gelmezdi! Bu şehirde, ileride bahsini
edeceğimiz MlHis hakiminin oğlu İbrahim Bek'le görüştük. Bize çeşit çeşit ikramda bulundu, bir kat elbise ihsan etti. Oradan
Mllas'a [=Milas] doğru yola çıktık. 22 Burası Anadolu ülkesinin
en güzel, en büyük şehirlerinden biridir. Suyu bol, meyvesi bol,
bahçesi bol! Orada ahı yiğitlerinden birinin tekkesine indik. İk
ramı, iltifatı, ziyafeti, temizliğimize gösterdiği dikkati ve ha mama götürme konusundaki ısrarı ile diğerlerini geçti; bize çok
hürmet etti.
Mlliis şehrinde Allah'ın uzun ömür verdiği dindar kişilerden
Baba Şüşteri ile tanıştım. Yaşının yüzelliden fazla olduğu söylenmekte ... Ama gücü kuvveti yerinde, aklı sağlam. Bize hayır dua etti. Onun duasının olumlu etkisi ve bereketi zamanla gerçekleşti!23

Mflas

Sultanı

Bu yüce sultanın adı Menteşeoğlu Şucaeddın Urhan
Bek'tir. 24 Hükümdarlar arasında boyu posu, temiz ahlakı ve
zekasıyla tanınmıştır. Genellikle fakih ve alimlerle bir arada
bulunuyor, onlara büyük değer veriyor. Fıkıh bilginlerinden
oluşan bir grubu daima yanında bulunduruyor. Çeşitli ilimIerde uzman, erdemli insan Fakih Huvarezmı [=Harizmı] de
bunlardan bırıdir. Onunla tanıştığım sırada sultan kırgındı ona;
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Ayasluk'a gitmesi, o bölgenin hükümdan ile görüşüp verdiği
hediyeyi kabul etmesinden ötürü. Bu yüzden Huvarezml, Mllas beyi ile görüşürkenkendi durumunu ona anlatmarnı ve zihninde beliren kuşkulan gidermemi rica etti benden ... Hükümdann huzuruna vardığımda onu methettim, göklere çıkardım.
Erdemi ve sağlam bilgisi konusunda şahsı kanaatimi açıkla
dım. Hakikaten de Huvarezml ile ilgili kuşkuları zail oldu hükümdarın!

Mllas hükümdan bize binek hediye etti, ihtiyaçlarımızı eksiksiz gördü. Onun konağı Ml1as'a iki mil uzaklıkta bulunan
Bercın [=Peçin] kasabasındadır. 25 Burası yeni kurulmuş, yeni
binalara ve mescitlere sahip küçük bir şehirdir.
Bey, tepe üzerine kurulu bu şehirde yeni bir Cuma camii
yaptırmaya teşebbüs etmişse de henüz tamamlayamamıştır. 26
Burada kendisiyle görüştük. Sonra Ahı Ali'nin dergahına misafir
olduk. Ml1as beyinin epey ihsanından sonra KOnya'ya [=Konya]
gitmek üzere bu şehirden ayrıldık.27
[Konya]
KOnya büyük ve güzel bir şehir. Meyvesi boldur. Sayısız
nehir ve çaylan, eşsiz bahçeleri var. Burada daha önce bahsettiğimiz kamaruddln denilen kayısı türü yetiştirilir, Mısır ve
Suriye'ye ihraç edilir. 28 Şehrin caddeleri geniş, çarşıları da
muntazam ve şirin. Her zanaatın erbabı çarşıda belirli bir yerde toplanmıştır. Buranın Büyük İskender tarafından kurulduğuna dair söylentiler var. Şimdi Karamanoğlu Sultan Bedreddın'e ait şehirlerden biridir. Bu hükümdardan ileride bahsedeceğiz. Topraklarının Irak hükümdannın ülkesine yakın olması, zaman zaman onun hakimiyeti altına girmesine sebep olmuştur. Bu şehirde kendisi de ahı yiğitlerinden olan ve büyük
bir tekkenin postnişinliğini yapan İbn Kalemşah adlı belde kadısının dergahında konakladık. 29 Bu adamın kalabalık bir öğ
renci topluluğu vardır. Onlar "Fütüvvet"te kendilerini müminIerin emiri Ali b. EbO Talib'e dayandınrlar. [=Bu silsile, tarikat kütüklerinde mevcuttur.] Allah ondan razı olsun. Sufiler
nasıl hırka giyme töresine sahipse bunlar da şalvar giymektedirler. 30
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İbn Kalemşah'ın misafirperverliği öncekilerden daha iyiydi.
Hamama gideceğimiz vakit oğlunu kılavuz olarak kattı yanımıza, kendi gelmese:d,e..
,
Bu şehirde bilginlerin kutbu, büyük ermiş Şeyh Celaleddın'in türbes! vardır. Bu adam Mevİana adıyla tanınmıştır. 31
Anadolu halkından bir kısmı onun tarikatını tuttuğu için onlara
şeyhin adıyla "Celaliye" denilir; bazı tarikatların Irak'ta Ahme- .
diye, Horaun'da Haydariye şeklinde anılması gibi. Cel1ileddın'in türbesinin yanındaki büyük dergahta gelen giden misafirlerin, yoksulların karınıarı doyurulmaktadır.
Mevıana'nın
Anlatılanlara

Hikayesi

göre Mevlana gençliğinde bir müderris ve fı
kıh bilgini olarak bu şehirdeki medresede talebe yetiştirmek
teymiş. Bir gün tekkeye başında helva tepsisiyle biri geliL Tepsideki helva dilim dilim kesilmiş olup her parça bir kuruşa satıl
maktadır. Helvacı, Mevlana'nın bulunduğu yere geldiği zaman;
"Tepsiyi getir!" der Mevlana. Adam tepsiden bir dilim alır, şey
he sunar. Mevlana onu yeL Bunun üzerine helvacı başka kimseye bir şey vermeden medreseden çıkar gideL Şeyh ise onun ardından koşar; öğrencilerini yüzüstü bırakır. Talebeler bir süre
beklerler; sonra şeyhlerine ne olduğunu araştırmaya başlarlar fakat nereye gittiğini hiç öğrenemezler.
Yıllar sonra Mevlana geri döner, ancak o artık kimsenin anlamadığı Farsça şiirlerden başka bir şey söylememektedir! Bunlar, ikişer dizesi birbiriyle kafiyeli dörtlükler halinde uzun bir
manzumeyi oluşturmaktadır. Eski öğrencileri şeyhlerinin bu halini de benimserler. Ağzından çıkan şiirleri yazıp kaydederler.
Böylece Mesnevı adı verilen ünlü kitap meydana gelir. Bu ülke
halkı Mesnevı kitabına çok-değer veriyor. Onun içindeki dizelere azamı saygıyı gösteriyor, anlamaya çalışıyor; Cuma günleri
tekke ve dergahlarda onu okuyorlar. Bu şehirde ayrıca Mevlana
Celaleddın'in hocası olduğu söylenen Fakih Ahmed'in kabri de
bulunuyor. 32
'
Kı1ny~'dan çıktık. Art arda sıralanan bahçeleri ve gür suları
ile ün,lenen Larende'ye doğru yola koyulduk.3 3

Larende [=Karaman] Sultanı
Onun adı Karamanoğlu Bedreddın'dir. 34 Daha önce öz kardeşi Musa Bek bu diyara hakim bulunuyorken Mısır hükümdarı Melik Nasır'ın verdiği bir bedel karşılığında tahtından inmiş,
yerine Mısır'dan bir orduyla birlikte bir emir gönderilmişti.
Daha sonra Sultan Bedreddın şehri ele geçirerek, bir saray
inşa ettirip: devletinin payitahtı haline getirdi.
Sultan Bedreddın'le av dönüşü şehir dışında karşılaştım.
Atımdan indim; o da bineğinden indi. Selam verdim. Selamımı
alıp beni kucakladı. Bu ülkede hükümdarların şöyle bir adeti
var: Uzaktan gelen biri onunla karşılaştığında beriki bineğinden
iniyorsa o da iniyor! Gelen yolcunun gösterdiği saygı, bu sultanların da saygılı davranmalarını gerektirecek bir memnuniyete
kapı aralar! Selamın at üzerinde verilmesi iyi karşılanmaz.
Memnuniyetsizliğe, ardından da yolcunun felaketine sebep
olur! Yeri gelince anlatacağım gibi onlardan bazıları ile benim
aramda bu tür olaylar geçmiştir.
Sultan selam verdikten sonra atına bindi, ardından ben de
atı ma bindim. Bana nereden geldiğimi sordu. Hal hatır muhabbetinden sonra şehre birlikte girdik. Benim en güzel şekilde
ağırlanmam için çevresindekilere emirler yağdırdı. Gümüş tabaklar içerisinde leziz yemekler, nefis meyveler ve hoş tatlılar
dan başka; mu m, elbise, binek hayvanı ve çeşitli armağanlar
gönderdi. Onun yanında fazla kalmadım.
[Aksaray, Niğde, Kayseri]
Aksara'ya yönelerek çıktık yola. Bu şehir Anadolu'nun en
sağlam ve güzel beldelerindendir. Etrafı akarsu ve bahçelerle
çevrili. Şehri üç kanal bölüyor; bunlar evlerin içinden geçiyor!
Meyve bahçeleri, bağlar, bostanlar şehrin içine kadar yayılmış.3S
Burada koyun yünüyle dokunan halı ve kilimler Aksarayı
diye tanınır ve benzerlerine başka hiçbir yerde rastlanmaz. Ü retilen mallar Suriye, Irak, Hindistan, Çin ve diğer Türk ülkelerine ihraç edilir. Aksara, Irak hükümdarına [=İlhanlı 'ya] bağlı şe
hirlerdendir. Anadolu topraklarında ele geçirilen yerleri Irak hükümdarı adına yöneten Ertena beyinin vekili Şerif Hüseyin bu
şehrin hakimi olduğu için biz onun evinde konakladık. Şerif
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Hüseyin de aslında ahıdır; onun da yoldaşları çoktur. Bize sınır
ikramlarda bulundu, öteki yoldaşları gibi hareket etti.
Sonra Nekde'ye [=Niğde] yöneldik. 36 Burası da Irak hükümdarına bağlıdır: Büyük ve çok kalabalık bir şehir ama bazı
kısımları tamamerrharap olmuş. Nehr-i Esved [=Karasu] adın
daki ırmak şehri ikiye böıüyor. Bu nehir, bölgenin en büyük
akarsularından biri. Üzerinde üç köprü var. Biri şehir içinde, ikisi şehir dışında.
Şehrin içine ve dışına konan dolaplarla ırmaktan alınan su
bağ ve bostanlara götürüıüyor. Burada meyve boL. Nekde'de Ahı
Carfik'un zaviyesine indik. Şehrin büyüklerinden olan Carfik da
bizi ahıların adeti gereğince en güzel şekilde ağırladı. Üç gün
kaldık orada.
Nekde'den Kaysarya'ya (=Kayseri] doğru yola çıktıkY Bu
şehir de Irak padişahının hükmü altındadır. Ülkenin önemli
merkezlerinden biridir. Irak ordu birlikleri burada üsleniyor.
Yukarıda bahsettiğimiz Aliieddln Ertena Bek'in hatunlarından
biri de bu şehirde ikamet ediyor. Bu hatun, Ertena'nın kadınla
rı arasında iyi kalpliliği ve cömertliği ile tanınmıştır. Irak sultanı
ile de akrabalığı var. Kendisine, ulu, yüce anlamına gelen "ağa"
kelimesiyle hitap olunur ki padişahlarla ilişiği olan herkese ağa
denilir. Kadının asıl adı Togay Hatun'dur. Huzuruna çıktığımız
da bizi ayakta karşıladı; güzel sözler söyleyerek selam verdi, hemen yemek hazırlanmasını emretti. Böylece yemeğe kaldık. Ayrılırken bize koşum takımı eksiksiz hazırlanmış bir at, bir kat elbise ve para gönderdi; genç hizmetkarlarından biriyle. Ayrıca
kendi gelemediği için de özür diledi!
Bu şehirde ahılardan Emir Ali'nin tekkesinde konakladık.
Bu adam çevredeki ahıların önde gelenlerindendir. Şanlı bir
beydir aynı zamanda! Şehrin nüfuz sahibi ayan takımından bir
grubu vardır onun. Tekkesİ sağlam yapılı bir binadır; yİyecekle
rinin bolluğu, kandilleri ve döşemeleriyle gördüğümüz zaviyelerin en güzellerinden biri. Dergah mensupları veya başkaları her
gece Emir Ali'nin yanında toplanır, bu yolda olanların gösterdikleri ilginin iki katını gösterirler!
Yöreni~ törelerinden biri de hükümdar bulunmadığı takdirde şehirde ahıların idareyi ellerine almaları, bir nevi hükümet
sız
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etmeleridir. Ahı, gücü ölçüsünde gelen gideni ağırlar, giydirir,
misafirin altınabinek verir. Davranışları, buyrukları ve ata biniş
leriyle tıpkı bir hükümdar gibi hareket ediyorlar!

[Sivas

Şehri, Bıçakçı

Ahmed ve Ertena Bek]

Bundan sonra Sivas'a [=Sivas] yollandık. 38 Bu şehir de
Irak'a bağlıdır. Irak ülkesinin en büyük şehirlerinden biridir.
Tahsildarlar ile büyük kumandanlar orada oturuyorlar. Şehir
pek düzenli ve bakımlı olup geniş caddelere sahiptir. Çarşıları
fevç fevç insanla dolup taşıyor. Burada medrese tarzında inşa
edilmiş "Daru 's-Siyade" [=Seyyidler Konağı] denilen büyük
bir bina var ki sadece Peygamber soyundan gelen misafirler
ağırlanıyor; yani "Nakibüleşriif' bu konakta oturmaktadır. Misafir kalan şerife, konakladığı sürece yiyeceği, içeceği, mu mu
ve kullanacağı eşyası verilir; yola çıkarken de yol harçlığı gönderilir.
Şehre yaklaştığımız zaman bizi Ahı Bıcakci [=Bıçakcı] Ahmed'in yoldaşları karşıladı. Bunlar, kimi yaya, kimi atlı olup kalabalık bir grup halindeydiler. Onlardan sonra Ahı Çelebi'nin
yoldaşları çıktı karşımıza. Ahı Çelebi, ahıların ileri gelenlerinden olup rütbece Bıcakci'dan üstündür. Bunlar kendilerinde
misafir olmarnı istedilerse de ilk gelenlerin önceliği ve ricasın
dan ötürü bu isteği yerine getirmek mümkün olmadı.
Beraberce şehre girdik. Hepsi de misafir ağırlamakla övünüyorlar. Hele ilk gelenler kendi tekkelerinde misafir oluşu
muzdan dolayı sevinç duyuyor, diğerlerine caka satıyorlardı.
Öteki ahı dergahlarında yapıldığı gibi yatacak yerimizi, yiyeceklerimizi ve hamamımızı hazırladılar bize. En güzel şekilde misafir edildik ve aralarında üç gün kaldık. Bu esnada Sivas kadısı
öğrencileri ile beraber yanımıza geldi. Irak sultanının Anadolu
ülkelerindeki vekili Alaeddin Ertena Bek'in gönderdiği atları
getirdi; onlara bindik, hep beraber yola çıktık.
Ertena Bek bizleri sarayın girişinde karşıladı. 39 Selam vererek gelişimizi kutladı, gayet akıcı ve mükemmel bir Arapçası
var! Bana Irakayn, İsfahan, Şiraz, Kirman ve bu yöredeki Atabeklerden, Suriye'den ve Mısır'daki Türkmen sultanlarından
sordu. Amacı cömertleri övdürmek, pinti ve cimrileri de yerdir-
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mektil Ama ben onun istediğini yapmadım, hepsini şükranla
andım. Bu davranışımdan da hoşlandı, bana teşekkür etti. Sonra yemek hazırlanchLyemeğe otlırduk, fakat o diretti:
"Benim misafirim olacaksınız!" diyordu. Ahı Çelebi söze
karıştı:

~-

"Daha bizim tekkeye misafir olmadılar, onları biz tuttuk.
bize gelsinler, lütfederseniz sofranızı gönderirsiniz ... " dedi. H ükümdar:
"Peki, öyle olsun!" cevabını verdi. Böylece Ahı Çelebl'nin
dergahına geçtik. Orada hem ahıların, hem de beyin konuğu
olarak altı gün kaldık. Daha sonra hükümdar bir at, bir elbise ve
bir miktar da para gönderdi. Ayrıca kendi ülkesindeki bütün vazifelilere yazdığı emirname ile bizim yol harçlığımızın karşılan
masını, gereği gibi ağırlanmamızı ve bizimle en iyi şekilde ilgilenilmesini buyurdu!
Şimdi

[Amasya, Gümüşhane, Erzİncan ve Erzurum]
Buradan çıktık, Amasya'ya gittik. 40 Amasya büyük bir ır
mak kenarında, çevresi bağ ve bostanlarla kaplı, meyvelik ve
ağaçlık bir şehir. Irmak üzerine kurulan dolaplarla çekilen su,
evleri ve bostanları sulamaktadır. Cad de ve çarşıları gayet geniş.
Buraya Irak sultanı hükmediyor.
Buranın yakınlarında Sunusa [Sonisa] diye bir belde var. 41
Orası da Irak sultanına ait. Hak dostu Ebu'l-Abbas Ahmed Rifaı'nin torunları burada oturuyor. Onlar arasında Şeyh İzzeddın
şu anda tekkenin postnişinidir. Rifaı [=Küçük] dergahının lideri o. Şeyh Yahya ise Şeyh Ahmed Kuçük'ün soyundan gelir. 42
Kuçük,Türkçede "sagır" [=ufak] demektir. Bu adam da Taceddın Rifaı'nin oğludur. Biz onların tekkesinde kaldık ve diğerle
rinden daha faziletli olduklarını gördük.
Sonra yine Irak hükümdarının hükmü altındaki şehirlerden
birine, Kümiş'e [=Gümüşhane] doğru yola çıktık. 43 Burası gayet
bakımlı ve büyük bir şehirdir, Irak ve Suriye'den tüccarlar buraya gelerek mal alırlar. Burada gümüş madeni var. Şehre iki günlük mesafede sarp ve yüksek dağlar yükseliyor. Ben oralara gidemedim. Kümiş'te Ahı Mecdüddın'in tekkesinde üç gün misafir kaldık. Öteki zaviyelerde karşılandığımız gibi karşılandık.
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Ertena Bek'in vekili ziyaretimize gelerek yol harçlığımızı verdi,
mükellcf bir ziyafet çekti.
Oradan hareketle Erzencan'a [=Erzincan] ulaştık. 44 Irak sultanına bağlı şehirlerden biridir Erzencan. Bakımlı ve büyüktür.
Halkının çoğunluğunu Ermeniler oluşturuyor. Müslümanlar
Türkçe konuşuyor. Gayet muntazam ve canlı çarşıları var. Erzencanı diye ,bilinen nefis kumaşlar dokunur burada. Ayrıca bölgenin
bakır madenIeri de meşhurdur. Bakırdan çeşitli ebatlarda kapkacak ve bizim taraflardaki ayaklı çıradanlıklara benzeyen şamdan
lar yapılır. Bunlara "beysus" denildiğini belirtmiştik. Burada Ahı
Nizameddın'in tekkesinde kaldık. Nizameddın'in tekkesi, benzerleri arasında en güzel olanıdır. Zaten Nizameddın de ahılar
arasında en ileri ve ulu kişi olarak tanınmakta. Bizi iyi ağırladı.
Sonra Erze'r-Rum'a [=Erzurum] geçtik. 4S Irak hükümdarı
nın hükmü altında bulunan bu şehir geniş bir alana yayılmıştır
ama iki Türkmen grubu arasında baş gösteren uzun savaşlar yüzünden her yanı harap olmuştur. 46 Şehri üç ırmak kesiyor. Evlerinin çoğu bağ ve bahçeler arasında bulunuyor. Erze'r-Rum'da
Ahı Turnan'ın zaviyesine indik. Bu adam çok yaşlı; neredeyse
yüzotuzu aştığı söyleniyor lakin hala değneksiz yürümekte ve
hafızası çok güçlü. Her şeyi hatırlamakta, beş vakit namazını da
rahatça kılmaktadır! Ben onun bazen açlığa dayanamayarak oruç
yemekten başka zafiyetine tanık olmadım. Verdiği yemekte
bizlere hizmet etti; sadece hamam hizmetimiz için oğullarını
göndermek zorunda kaldı. Tekkeye indiğimizin ikinci günü yola çıkmak istediğimizde bize gücenerek engel olmaya çalıştı,
şöyle dedi:
"Eğer böyle yaparsanız bizim itibarımızı yok etmiş olursunuz şehirde! Çünkü konukluk en aşağı üç gün olmalı!"
Orada üç gün misafir olmak zorunda kaldık!47
Birkı

[=Birgi]

Oradan ayrılarak Birkı'ye döndük.
İkindi vakti şehre vardık. Yolda halktan bir adamla karşıla
şarak ahılarındergahını sorduk. Bize kılavuz oldu, kendi evinin
bulunduğu bağa götürdü ve da'mda misafir etti. Üzeri dallarlaörtülüydü buranın,
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Yaz mevsiminin en sıcak günlerini yaşıyorduk. Ev sahibimiz bize çeşitli meyvelerden getirdi, güzel yemekler hazırladı,
bineklerimizin ye@ini verdi. Ge,ceyi onun evinde geçirdik. Daha önce tanıştığımız Muhyiddin adlı bir müderrisin bu şehirde
bulunduğunu oğrendimiz için onun yerini sorduk ev sahibimizden. Meğer ev sahibimiz de medresede talebeymiş! Hemen
medreseye gittik. Muhyiddin iyi tımar edilmiş bir katınn sırtın
da; öğrencileri önde, hizmetkar ve köleleri de iki yanında medreseye geldi. Üzerinde altın işlemelerle süslü geniş ve ağır bir
elbise vardı. Selam verdiğimizde daha kibar ve süslü kelimelerle aldı selamımızı. Pek nazik konuşarak elimden tutup yanı ba"'
şına oturttu.
Sonra Kadı İzzeddin Ferişra denen adam geldi oraya. 49 "Ferişta" melek anlamına geliyor. Bu adam temiz ahlakı, saflığı, erdemi ve melek tabiatıyla bu unvanı haketmiş biridir! Onu karşıladık. Müçlerrisin sağ tarafına oturdu. Müderris önce temel
ilimIerde·!! başladı. Sonra branşlara daldı. Ders bitince kalktı,
medrese içinde bir odacığa vardı; burasının benim için döşen
mesi emrini verdi. Daha sonra bana mükellef bir sofra gönderdi.
Akşam namazından sonra bana haber saldı; bahçede birköşede, çardak altında buldum onu. Orada bir havuz vardı. Su, kenarları çinilerle kaplı beyaz mermerden yapılmış bir arktan geliyordu buraya. Müderrisin huzurunda bazı öğrenciler oturuyor,
hizmetçi ve köleler iki tarafta ayakta dikiliyorlardı. Kendisi nakışlı kumaşlarla kaplı bir sedire kurulmuştu. Onu bu halde görünce kendi kendime "padişahlardan birinin huzurundayım galiba!" dedim. Beni görünce ayağa kalktı, elimi tutarak yanı başı
na, sedire oturttu; sofraya buyur etti. Yemeği bitirdikten sonra
yanından ayrılıp medresedeki odama döndüm.
Daha sonra talebelerden bazıları, o gece şahit olduğum tarzda her gece aynı şekilde yemeklerini hocanın huzurunda yediklerini anlattılar bana. Müderris benim oraya gelişimi övgü dolu
ifadelerle bölgenin hükümdarına bildirmiş. Birki hükümdarı o
günlerde şiddetli sıcaklar nedeniyle civardaki yaylalardan birine
çıkmış meğer. so Bu yayla gayet serin olduğu için her yaz oraya
gidermiş.
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Birki Sultanı
Birki sultanı, Aydınoğlu Muhammed'dir. sı Cömerdiği,
erdemi ve asaleti ile zamanının hükümdarları arasında öne
çıkmıştır. Müderris geleceğimi evvdce duyurduğu için sultan
beni hemen alıp götürmek üzere vekilini şehre göndermişti.
Ama müderrisin bana yaptığı tavsiyeye göre hükümdar ısrar
etmeli, ikinci bir çağırıcı daha göndermeliydi yerimden kalkmam için! Öte yandan o esnada ayağında çıkan bir çıban müderrisin ata binmesini engellemişti ve Birki'den ayrıldığı zaman medresedeki derslerine ara vermek zorunda kalacaktı.
Bir müddet sonra Birkı hükümdarı beni ikinci defa huzuruna
çağırdı. Müderris bunun üzerine içinden geçenleri açıkladı,
şöyle dedi bana:
"Hayvana binmeye imkanım yok ama seninle beraber gelmeliyim ta ki senin için yapılacak işleribirlikte kararlaştıralım.
Bu yüzden hükümdarın huzurunda bulunmayı arzu ediyorum!"
Böylece ayağındaki yarayı bezle sardı, hayvana bindi. Topuğunu üzengiye koymadan yola çıktı. Ben de adandım, kayalar arasına oyulup düzlenmiş dar bir patikadan ilerleyerek müderrisin ardında vardım yaylaya. Güneş batarken hükümdarın
kalmakta olduğu yüksek noktaya geldik. Bir ceviz ağacının altına, su kenarına çadırlarımızı kurduk. O esnada küçük oğlu
Süleyman Bek'in, kaynatası Sultan Orhan'ın yanına kaçmış olmasından ötürü endişe içindeydi hükümdar... s2 Yaylaya ulaştı
ğımız haberi kendisine bildirilince diğer iki oğlunu, Hıdır ve
Ömer'i [=Umur Beyi] yanımıza gönderdi. Bunlar önce müderriseselam verdiler. Müderris efendi beni de selamlamaları gerektiğini onlara hatırlatınca döndüler, gereğini yaptılar, hal hatır sordular. Nereden gelip nereye gittiğimi de sual ettiler ve
ayrıldılar. Bana orada "harkah" adı verilen kubbe şeklinde bir
çadır sundular. Harkah, ağaç kalaslarının yan yana getirilmesiyle kurulur, üzeri keçeyle örtüıür. Tepesinde ışık ve hava
girmesi için "badhenç" denilen bir delik bırakılır, istenirse bu
delik kapatılabilir; çadır tıpkı ev gibidir. Gerekli döşek ve eş
ya da getirildi. Ben, müderris ve adamlarıyla beraber ceviz ağa
cının gölgesine oturdum. Soğuk pek şiddetliydi, o gece atım
telef oldu!
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Ertesi sabah müderris efendi erkenden hükümdarın huzuruna çıkarak gayet kibar bir şekilde gerekli bilgileri verdi bana
dair. Döndüğü zamap bana da aQlattı. Aradan bir saat kadar geçtikten sonra hükümdar her ikirniz içi-n adamını gönderdi. Böylece huzura çıktİk. Bizi ayakta karşılayıp selamladı. Müderrisi sağına oturttu. Ben de daha uzak bir yere iliştim. Hal hatır muhabbetinden sonra Hicaz, Mısır, Suriye, Yemen, Irak ve İran hakkında sorular sordu. Biraz sonra yemek sunuldu. Ziyafet bitince
onun yanından ayrıldık. Hükümdar koyun tulumları içinde un,
pirinç ve yağ gönderdi bize. Türklerde böyle bir adet vardır.
Orada kaldığımız süre içinde her gün yanımıza azık gelmekte,
bunlarla yemeklerimizi hazırlamaktaydık.
Hükümdar bir gün ikindiden sonra bulunduğumuz mıntı
kaya geldi. Müderris efendi baş köşede, hükümdar onun sağın
da ben de müderrisin sol tarafında oturuyordum. Bu şekil oturuş, Türklerin fıkıh bilginlerine gösterdiği saygının en açık ifadesidir. Benden, Yüce Peygamber'in hadislerinden bir seçki hazırlamamı istedi. Allah'ın selamı ve rahmeti Peygamberimizi
kuşatsın! Derhal hazırladım. Müderris yazdıklarımı hükümdara
sundu. Hükümdar bu eserin Türkçe açıklamasının yazılmasını
müderrise emrederek ayağa kalktı, dışarı çıktı.
Ceviz ağacı altında hizmetçilerin hazırladığı yemeğimizde
baharat, sebze vesair kullanılmadığını görünce derhal yağ, baharat gibi maddelerin oraya getirilmesini buyurdu, haznedarın cezalandırılmasını emretti ve ayrıldı. Burada ikametimiz uzayınca
canımız sıkılmaya başladı. Artık ayrılmak istiyorduk. Öte yandan müderris de sıkılmaya başladı. Bunun üzerine bir adamın
hükümdara gönderilmesi, yola çıkmak için müsaade istenmesi
icap etti. Ertesi gün hükümdarın vekili gelerek müderrisle
Türkçe bir şeyler konuştu. Henüz bunu anlayacak kadar Türkçe bilmiyordum. Müderris ona cevabını verdi. O da geri döndü.
Adam gidince müderris bana;
"Ne söylediğimi biliyor musun?" dedi. Ben de:
"N ereden bileyim?" dedim. Şöyle anlattı müderris:
"Hükümdar sana ne ikram edilmesi gerektiğini benden
duymak istemiş. Ben de 'Sultanımızın eli altında altın, gümüş,
at, köle her şeyvar. Dilediğini göndersin' dedim vekile!"
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Hakikaten vekil, huzura çıktıktan az sonra geri döndü ve
o günii orada geçirmemiz doğrultusunda buyruk
verdiğini bildirdi. Ertesi gün hükümdarla beraber şehirdeki saraya inecektik.
Ertesi sabah hükümdar bize kendi bineklerinden güzei bir
küheyHin gönderdi. Hep beraber şehre indik. Ahali bizi karşıla
mak için' yollara dökülmüştü. Demin bahsettiğimiz kadı ve diğerleri de kalabalık arasındaydı. Hükümdar şehre girince biz de
arkasından, sarayın kapısına kadar onunla birlikte ilerledik. Orada müderris efendiyle beraber medreseye yöneldik ama sultan
bizi çağırıp saraya gelmemizi emretti. Büyük kapıdan geçip sarayın girişine yanaştığımızda karşımızda yirmi kadar hizmetçi
gördük. Bunlar boylu poslu yakışıklı gençlerdi. Üzerlerinde
ipek elbiseler vardı, saçları ikiye ayrılmıştı. Tenleri kırmızıya çalan bir beyazlıktaydı. Müderris fakihe sordum:
"Bu civan yiğitler de neyin nesi?" Cevap verdi:
"Bunlar Rum delikanlılarıdır." Çıktığımız uzun merdiven bitince ortasında havuz bulunan muhteşem bir salona girdik. Havuzun kenarlarında ağzından su akıtan tunç aslan heykelleri vardı. Salonun çevresi, üzerleri kumaş döşeli sedirlerle kaplanmıştı. Bunlardan J;>iraz daha yüksekte olan bir peyke
ise hükümdar için kurulmuştu. Buraya geldiğimizde kendisine ait peykeyi eliyle kenara itip bizimle beraber sedirlere
oturdu. Müderris fakih sağ tarafına, kadı onun yanına, bense
daha geride bir yere oturdum. Hafızlar sedirin sağ tarafında
yer aldılar. Onlar hükümdarın huzurundan bir an olsun ayrıl
hükümdarın,

mıyorlardı.

Limon suyundan yapılmış, içine büyük tatlı parçaları atıl
mış bir tür şerbetle dolu altın ve gümüş taslar getirildi, yanında
altın ve gümüş kaşıklar vardı. Ayrıca yine şerbet doldurulmuş çini kaseler ve tahta kaşıklar da vardı ortada. Altın ve gümüş eşya
yı, dini kurallar gereği kullanmaktan sakınan kimseler çini kaseleri ve tahta kaşıkları kullanıyorlardı. Ben söz aldım, hükümdara şükranlarımı arzettim. Konuşurken beni buraya kadar getiren
müderris efendiyi de bir hayli övdüm. Eh, böyle tantanalı ve
mübalağalı konuşmam hükümdarı memnur.. etmişti.
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Yahudi Doktorun Hikayesi
Sultanla otururken başında kuyruklu sarığıyla yaşlı bir adam
geldi, selam verdi. Kadıyla müderris ayağa kalkıp selamını aldı
lar. Adam, sultanıi{ önündeki sedire oturunca hafızlar geride kaldı. Müderrisesoroum:
"Kim bu adam?" Güldü, cevap vermedi. Soruyu tekrar ettim. O zaman şöyle anlattı:
"Bu ihtiyar Yahudi bir doktordur, hepimiz muhtacız ona. ,
Gördüğün gibi hükümdar ona çok saygı gösteriyor. Biz de ayağa
kalkar, onu hürmetle karşılarız." Bu tavır beni sinirlendirmişti;
dayanamayıp itiraz ettim:
"Lanetli oğlu lanetli! Sen Yahudisin. Nasıloluyor da Kur'an
okuyanların daha üstünde bir mevkide oturuyorsun?"
Ona kızdım, sesimi yükselttim. Hükümdar bu davranışı m
karşısında hayret etti! Ne dediğimi sordu. Müderris benim. anlattıklarımı tercüme edince Yahudi fena bozuldu, hırslandı, yüzü mosmor meclisi terkedip gitti! Oradan ayrılınca müderris bana teşekkür ederek şöyle dedi:
"Allah senden hoşnut olsun! İyi yaptın. Şımarmıştı. Senden
başkası da ona böyle bir şey söyleyemezdi, haddini bildirmiş 01dun!"S3

[Birki'de Bir Göktaşı]
Yine toplantı esnasında hükümdar bana:
"Hiç gökten düşen taş gördün mü?" diye sordu. Ben de:
"Ne gördüm, ne de işittim!" cevabını verdim. Bunun üzerine Birki şehrinin dışına böyle bir taşın düştüğünü söyleyip
adamlarını çağırttı. Onlara taşın getirilmesi emrini verdi. Biraz
sonra simsiyah, sert ve cilalı gibi gözüken bir kayayı alıp getirdiler. Ağırlığı zannıma göre bir kantar idi. Hükümdar bu defa taş
çıları çağırttı. Bunlardan dört usta gelip vurmaya başladılar. Herkes demir balyozlarla dörder defa vurduğu halde hiçbir şey olmadı, şaşttm kaldım! Hükümdar bu tecrübeden sonra taşın götürülüp yerine konulmasını emretti.
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Birkı Emirinin İkramları

Hükümdarla birlikte şehre girişimizin üçüncü günü büyük
bir davet tertip edildi. Şehrin ileri gelenleri, ordunun yüksek
türbeli subayları, şeyhler, bilginler hepsi bu şölene çağrıldılar.
Ziyafetler çekildi, güzel sesli hafızların okudukları Kur'an-t
Kerim dinlendi. Davet sonunda biz de medresedeki odamıza
dönmek için izin aldık. Burada kaldığımız müddet içinde her
gece hükümdar tarafından gönderilen mumları yakarak aydın
landık. Onun sunduğu meyveleri ve yemekleri yedik. Sonra
yüz miskal ağırlığında altın, bin dirhem gümüş, bir takım elbise, at ve Mıhall adında bir Rum köle hediye etti bana. Adamlarımıza da elbise ve para ikramında bulundu. Bütün bunlar,
Müderris Muhyiddin Efendi'nin gayretlerinin neticesiydi. Allah ona en hayırlı armağanı versin! Her bir dosta ayrı ayrı veda
ederek oradan ayrıldık. Birkı'de ve Birkı yaylasında kalışımız
tam ondört gün sürmüştü.

[Tire, Ayasluk]
Yine Aydınoğlu Muhammed'e bağlı şehirlerden biri olan Tire'ye gitmek üzere yola koyulduk. 54 Burası bağlık, bahçelik sulak bir şehir. Orada ömrü boyunca oruç tutgn Ahı Muhammed'in
zaviyesinde konakladık. Bu adam altır1 kalp li biri. Dünyaya
önem vermiyor, dindarlıkta benzeri yok. Onun tarikatına bağlı
çok mürit var. Bize yemek sunarak hakkımızda hayır dua etti.
Oradan Ayasuluk'a [=Selçuk] geçtik. 55 Burası Rumlar nezdinde kutlu görülen, eski mi eski ve büyük bir şehirdir. İri kesme taşlarla inşa edilmiş muazzam bir kilisesi var. Her taş blok en
az on arşın uzunluğundadır! Hepsi de pek güzel bir şekilde yontulmuş. Buradaki büyük cami de güzellik ve sanat bakımından
dünyada örneği bulunmayan bir eser. Eskiden kiliseymiş. Rumların inançlarına göre mukaddes olduğundan vaktiyle buraya
dört bir yandan ziyaretçi geliyormuş ama şehri Müslümanlar fethedince onu Cuma mescidine [=ulucamiye] çevirmişler. Binanın duvarları renkli mermerden, tabanı ise beyaz mermerden
yapılmıştır. çatı kurşunla örtülü. Çeşitli ebatlarda onbir kubbesi var. Her kubbenin altında suyunu ırmaktan alan bir havuz bulunuyor. Irmağın iki t:::;:-afını cins cins "ğaç, asma çardakları ve
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yetiştirilen tarlalar kaplıyor. Mabede tam onbeş kapı
Bu şehrin hakimi, Aydınoğlu Muhammed'in oğlu Hıdır
Bek'tir. s6 Onu daha önce
Birkl'de babasının yanında görmüş.
tüm. Şehir dışında kendisiyle tekrar karşılaştım. Onu at üzerinde seHimladığİm ıçin benden hoşlanmadı. Bu davranışım, onun
beni hediyesiz bırakmasına sebep oldu. Onların adetince yolcu,
selam vermek için atından inmelidir. O zaman beyler de atların
dan inip selamı alırlar. Bu hareket onların katında pek beğenilir.
Hıdır Bek bana "nah" adı verilen sırma işlemeli, ipek elbise
göndermekle yetindi, başka bir şey vermedi!
Bu şehirde kırk altına baki re bir Rum dilberi satın aldım.
Sonra Yezmır [=İzmir] beldesine yöneldik.

yasemin
açılıyor.

~"--

~

......

[İzmir Şehri, Umur Bey ve Manisa'ya Yöneliş]

Deniz kenarına kurulmuş Yezmır [=İzmir] şehrinin büyük
bir kısmı haraptır. Kalesi üst tarafta bir tepede. Burada Ahmediye tarikatı şeyhlerinden dindar ve kamil bir insanın yanında,
Şeyh Ya'kı1b'un zaviyesinde konakladık. Tekke dışında ise gezgin dervişlerden yüz kadarı ile beraber dolaşan meşhur Ahlatlı
zade ve Şeyh İzzeddın Rimı konaklamışlardı. Şehrin valisi, onlar için çadırlar kurdurdu. Üstat Ya'kı1b da onlara bir ziyafet tertip etti. Ben bu şölende hazır bulundum, beraber yedim. Yezmır
şehrinin hakimi daha önce andığımız Aydınoğlu Sultan Muhammed'in oğlu Ömer Bek'dir. [=Umur Bey]Y Kalede oturur. Yezmır'e indiğimiz zaman o babasının yanındaydı. Gelişimizden
beş gün sonra Yezmır'e döndü ve asaletinden olacak; önce tekkeye uğrayıp bizi selamladı, geciktiği için özür diledi. Kaleye çı
kar çıkmaz mükellef bir sofrayla Nikı1le [=Nikola] adında bir
Rum cüceyi köle olarak gönderdi; "kemha" denen kumaştan
yapılma iki kat elbise verdi. Kemha, Bağdat, Tebriz, Nişabur ve
Çin 'de dokunan bir tür ipekli kumaştır. Beyin imamlığını yapan
hoca efendinin söylediğine göre; cömertliği yüzünden bana armağan ettiği köleden sonra evinde bir tek köle dahi kalmamış
beyin! Allah Teiila ona gani gani versin, rahmet yağdırsın! Ömer
Bey, Şeyh İzzeddın'e de armağan yağdırmış; koşum takımları
mükemmel üç at, içi gümüşle dolu bir "maşrapa" -onlar iri gümüş kaba' böyle diyorlar- "meleff's8, "mer'azz", "kudusı"
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[=aba] ve "kemha"59 cinsinden top top kumaş, bir grup cariye
ve genç bir köle ...
Ömer Bek, dindar olduğu kadar cömerttir de. Bir o kadar da
cihat ehlidir; yiğittir, cesurdur! [Bizim sonradan duyduğumuza
göre] gaza için kurduğu donanmayla İstanbul kapılarına dek.
akınlar yapmakta imiş. Topladığı ganimeti rahatça dağıtır, tekrar gaza niyetiyle denize açılırmış ...
Onun saldırılarından yılan Rumlar sonunda Papaya başvu
rurlar. Böylece Papa Cenovalılara ve Frenklere emir verir; "Savaşa katılın!" diye. Roma'dan da ayrı bir ordu toplanarak gemilere bindirilir. Bir gece vakti denizden gelirler, limana baskın
yaparlar, şehri ele geçirirler. Ömer Bek kaleden inerek şehri
kurtarmaya çalışırsa da askerlerin çoğuyla birlikte şehit düşer.
Hıristiyanlar bu fırsat sayesinde bir aralık Yezmır'i ele geçirmiş
lerse de kale gayet sarp ve sağlam olduğu için saldırılara dayanır,
düşmez.

Yezmır'den Mağnısiye'ye

doğru

hareket ettik. 6o
Bayramdan bir gün önce orada ahılardan birinintekkesinde konakladık. Burası dağ eteğinde güzel ve büyük bir şehir. Kurulduğu ovada zengin su kaynakları, nehirler ve bahçeler var.
Mağnisiye

[=Manisa]

[Manisa] Sultanı
Sarfihan adında biridir. 61 Buraya girdiği
mizde onu birkaç ay evvel ölmüş oğlunun türbesindebulduk.
Bayram gecesi 62 ile sabahını anne baba bu türbede geçirmişler.
çocuğun cesedi yıkanıp hazırlanmış, kalaylı, demir kaplı tahta
bir tabut içine konmuş ve cesetten çıkan kokunun kaybolması
için çatısı açık bir kubbeye asıımıştı. Bir süre sonra çatı örülecek, tabut yere indirilecek, üstüne de ölünün elbiseleri örtülecekti. 63 Pek çok hükümdar için böyle yapıldığını daha önce görmüştüm ben ...
Mağnısiye beyini orada selamladık. Bayram namazını birlikte kıldıktan sonra tekkeye döndük. Bu arada benim kölem atlarımızı sulamak üzere öteki yol arkadaşımızın kölesi ile beraber
gitmiş, fakat gecikmişti. Akşam gelip çattı, onlardan bir iz yok!
Burada Muslihiddın diye iyi kalpli, fazıl bir hoca vardı. Ata bindik. Onunla beraber, halimi bildirmek üzere beyin huzuruna
Şehrin hükümdarı
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çıktık. Hükümdar, köleleri araştırmak için adamlarını gönderdi
ama herkes bayram telaşındaydı, onları bulmak mümkün olmadı. Kaçaklar Mağn1siye'den bir,günlük mesafede deniz kıyısın
da kafirlerin oturduğu Foça'ya firar etmişler! Bu şehir gayet sağ
lam bir surla çevrlli olduğundan Mağnısiye beyi onların her yıl
gönderdikleri hediyeleri kabul etmekle yetiniyar. Ertesi gün
öğleden sonra bir grup Türkmen hem atları, hem de köleleri tutup getirdi. Anlatılanlara göre firariler, dün akşam Türkmenlerin yanından geçerlerken şüpheyi çekmişler. Sıkıştırılınca inkar
etmenin faydasız olduğunu görmüşler ve kaçmak sevdasında olduklarını açıklamışlar! Böylece geri getirildiler.
Sonra Mağnısiye'den hareket ettik. Geceyi orada yayla kuran bir Türkmen abasının arasında geçirdik. Hayvanlarımız için
lazım olan yemi onlarda bulamadık. Bineklerimizi çaldırırız korkusuyla bütün gece nöbet tuttuk sırayla. Nöbet, Hoca Afifüddın Tilzeri'deyken onun Bakara Silresi'ni okuduğunu işittim.
Ben de yatmadan önce:
"Uykum geldiği zaman nöbeti kimin aldığını bana bildir!"
dedim. Yattım va sabahleyin uyandım. O zaman da hırsızların
Ayasuluk'tan aldığım en güzel atımı, bütün koşum takımlarıyla
beraber çaldıklarını öğrenmiş oldum! Bu ata Afifüddın de biniyordu.

[Bergama Şehri]
Ertesi gün yola koyularak Bergama'ya vardık. 64 Harap bir
şehir ama tepedeki kalesi hala sapasağlam. Filozof Eflatun'un
bu belde ahalisinden olduğu, oturduğu evin hala tanındığı şek
linde bir söylenti vardır. 65 Şehirde Ahmediye tarikatına ba;ğlı
dervişlerden birinin tekkesinde konakladık. Sonra şehrin ilreri
gelenlerinden biri bizi aldı; kendi ikametgahına götürdü ve bir
hayli ikramda bulundu.
Bergama

Hükümdarı

Şehrin hakimi Vahşı Han'dır. 66 Han sözü bunlar arasında

sultan anlamına geliyor. "Yahşı" ise güzel ve kaliteli demektir.
Buraya geldiğimiz zaman yayladaydı. Gelişimizi haber alınca bize yemek' sundu. "Kudusı" den [=aba gibi sert bir kumaş] yapıl-
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mış bir elbise gönderdi. Sonra yolu göstersin diye bir kılavuz
tuttuk, yüksek ve sarp dağları aşıp Balıkesrl'ye [=Balıkesir]
ulaştık.

[Balıkesir]
Şehir, kalabalık bir nüfusa, zengin ve şirin çarşılara sahip
ama halkın Cuma namazıarını kılacağı büyük bir camii yok. Bu
yüzden şehir dışında bir mabet inşa etmeye kalkışmışlar. Duvarlarını örmüşlerse de henüz çatıyı örtememişler. Namazı orada kılmakta, ağaçların gölgesinde saf bağlamaktadırlar. Şehrin
ileri gelenlerinden Ahı Sinan'ın zaviyesinde konakladık. Şeh
rin kadılığını ve hatipliğini yapan fıkıh bilgini Musa da bizi ziyaret etti.

Balikesr! Sultanı
Adı Demıırhan'dır. 67

Onda hayır yok. Bu

şehri

kuran da babasıdır. Bu meymenetsiz oğul zamanında şehir gelişmiş ve nüfusu çoğalmıştır. İnsanlar da hükümdarın dinini [=dünya görüşünü] takip ediyor. Onu gördüm. Bana ipekten mamul bir giysi
gönderdi. Bu şehirde Margalıta adında bir Rum cariye aldım.

[Bursa]
Sonra Bursa şehrine vardık. Burası muazzam bir şehir; çarşı
ları güzel, caddeleri geniş. Bahçeler ve gür çaylar çeviriyor şeh
ri. Şehir dışında sıcak akan bir memba var; büyük bir göle döküıüyor. Onun üzerine iki hamam yapılmış; biri erkeklere, diğeri
kadınlara ait. Hastalar uzak diyarlardan gelip bu kaplıcada şifa
bulurlar. Burada yolcuların konaklayacağı bir zaviye vardır; gelen üç gün kalır ve doyuruluro Orayı Türkmen hükümdarların
dan biri yaptırmaş.
Bu şehirde, yiğitlerin büyüklerinden Ahı Şemseddın'in zaviyesinde konakladık. 68 Orada misafirken Aşııre günü gelip çattl. [Zaviye sahibi] akşamleyin büyük bir ziyafet düzenledi, ordunun kurmaylarını ve halkı şölene davet etti. Beraberce iftar edildi. Güzel sesli hafızlar Kur'an okudular. Va iz Mecdüddın Kııne
vı [=Konyalı] halka etkili bir vaaz verdi; sonra sema ve raksa
kalktılar. O gece müthiştil
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Mecdüddin, altın kalpli dindar kişilerdendir. Devamlı
oruç tutar, üç günde bir iftar eder. Sadece kendi kazandığını
yer o. Söylendiğ~ı;ıe göre bugüpe kadar hiç kimseden bir buğ
day tanesi bile almamİştır. Ne evi var, ne malı; sırtına geçirdiği libastan gayrı:-Mezarlıkta uyur, meclislerde öğüt verir, her
vaazında bir grup günahkar tövbe eder önünde. Daha sonra
görüşmek için aradımsa da bulamadım onu. Nihayet kabristana gittim, orada da bulamadım. Söylendiğine göre ortalıkta
kimsecikler kalmayınca; herkes çekilip gidince varırmış kabristana.

Vee d ile Ölen Dervişin Hikayesi
AşGre

gecesi Şemseddin'in zaviyesinde vaız Mecdüddin'in geç bir saatte verdiği vaazı dinliyorduk. 69 Bir derviş feryat edip kendinden geçti! Hemen üzerine gülsuyu döktülerse de ayılmadı; tekrar döktüler yine fayda etmedi. Millet
adam hakkında görüş ayrılığına düştü; kimi öldüğünü, kimi de
sadece kendinden geçtiğini söyledi. Bu arada vaiz de sözlerini bitirdi. Hep beraber, Kur'an-ı Kerim dinledikten sonra sabah namazını kıldık. Güneş doğudan gülümsemeye başlamış
tı. Adamın durumunu yine araştırdılar, dünyadan ayrıldığını
anladılar; Allah rahmetiyle onu kuşatsın. Yıkadılar, kefenlediler. Ben de cenaze namazına katıldım, defin işinde hazır bulundum.
Bu adam Sayyah [=feryat eden] diye çağrılırmış. Anlatılan
lara göre hayatını bir kovukta ibadetle geçirirmiş. Vaiz Mecdüddin'in konuşacağını öğrenince şehre inerek öğüt meclisine katıldığı, kimseden bir buğday tanesi kadar yiyecek kabul etmediği, vaizin sözleriyle kendinden geçip feryadu figana başladığı,
sonra açılıp abdest aldığı ve iki re kat namaz kıldığı bildiriliyor.
Mecdüddin'in sesini tekrar işitince yine bağırıp çağırmaya baş
lamış, geceyi böyle geçirmiş. Bu yüzden ona "feryat eden" lakabı verilmiş. Eli ve ayağı özürlü olduğu için iş görecek durumda
değilmiş. Annesi yün eğirerek bu çocuğa bakarmış. Anacığının
ölümündç;n sonra yerin bitirdiği [=dağda bayırda bulduğu] şey
lerle karnını doyurmaya başlamış.

[Mısırlı Abdullah]
Bu şehirde dervişlerdenMısırlı gezgin Abdullah ile karşılaş
tım. O yeryüzünü epey gezmiş, ancak S'in'e [=Çin], Sercnd'ib
[=SeyHin] adasına, Fas'a, Endülüs'e ve Sudan'a [=siyahlar ülkesi] uzanmamıştır. Ben o bölgelere girdiğim için onu geçtim.

Bursa

Sultanı

Bursa'nın sultanı İhtiyarudd'in Urhan Bek'tir [=Orhan

BeypO Urhan, Sultan OsmancOk'un oğludur. "COk", Türkçede
küçük anlamına gelir. Bu sultan, Türkmen hükümdarlarının
mal, ülke ve askerce en büyüğüdür. Onun kaleleri yüze yakın
dır. Vaktinin büyük bir kısmını buraları dolaşmakla geçirir. Her
kalede bir müddet kalarak etrafı kolaçan etmek, eksikleri tamamlamakla uğraşır. Anlatılanlara göre hiçbir şehirde bir aydan
fazla oturmaz, devamlı kafirlerle savaşır, onları kuşatırmış! Zaten onun babası aldı Bursa'yı RumIarın elinden. Onun kabri, şe
hir mescidinin kenarındadır. Burası eskiden Hıristiyanların kiliscsi imiş. Anlatılanlara göre baba OsmancOk, Yczn'ik [=İznik]
şchrini yirmi scne kuşatmış, fethedemeden vefat etmiş. Sonra
oğlu kuşatmaya devam etmiş ve oniki yıl sonra fethetmiş. Ben
onunla burada karşılaştım. Bana, kese kese dirhem gönderdi.
[İznik Şehri]

Sonra Yezn'ik [=İznik] şehrine yöneldik. 71 Şehre varmadan
önce geceyi Kürle [=Gürle] kasabasında bir ahı yiğidinin zaviyesinde geçirdik.72 Tekrar yola çıkarak iki tarafı tatlı ve ekşi nar
ağaçlarıyla kaplı bir ırmak boyunca tam gün ilerledik. Nihayet
her yanı kamışlarla örtülü bir göl kenarına vardık. Bu noktadan
sonra şehre 8 mil mesafe vardı.
Şehre girmek için evvela köprü gibi bir yolu takip etmek
gerekiyor. Oradan da ancak bir süvari geçebilir. Bu yüzden şe
hir iyi korunmuştur. Gölonu her yandan çeviriyor. Şimdi bomboş olan şehirde saray hizmetkarlarından birkaçı ve sultanın
hanımı BeylOn [=Nilüfer] Hatun oturuyor.7 3 Şehir ahalisine
hükümranlık eden erdemli, iyi yürekli bir kadın ... Şehir üzerinde dört sur bulunuyor. Her iki sur arasında su dolu hendeklcr açılmış. İçeri girmek için tahta köprülerden geçilir. Dilc-

431
dikleri zaman kaldırırlar köprüleri. Şehir içinde bahçeler, tarlalar, evler var. Her insanın evi tarlası ve bahçesi toplu halde,
yan yana. Suyu d~:tıemen yakıpında olan kuyulardan geliyor.
Bu şehirde meyvenin her türlüsü ve ceviz bulunur. Kestane'
gayet bol ve ucuz:'Onlar kestaneyi "n" harfiyle telaffuz ediyorlar. [=Araplar gibi "kastal" demiyorlar.] Cevize de "k" harfiyle
"kôz" diyorlar [=Araplar gibi côz yahut cevz demiyorlar]. Oradaki bekar üzümünün benzerini başka yerde görmedim, kocaman ve çok tatlı! Rengi açık, kabuğu ince. Bir üzüm tanesinin
tek çekirdeği var.
Bu şehirde fıkıh bilgini, Hacı Alaeddın Sultan ÖyOkı'nin
yanında kaldık. O fazilet erbabının ve cömertlerin başıdır. Ne
zaman gelsem ziyaretine; mutlaka bir şeyler hazırlar, sunardı bana. Sureti hoş, ahlakı güzel bir adam. Beni, Beylun Hatun'a götürdü. Bu kadın bize ikramda bulundu, iyi davrandı, yardım etti. Gelişimizden iki gün sonra Sultan U rhan Bek ulaştı şehre.
Ondan bahsetmiştik. Burada kırk gün civarında kaldım, atım
hasta diye! İkametim böyle uzayınca nihayet atı bırakıp üç arkadaşım, cariyem ve birkaç kölemle yola çıktım. Tercümanımız
bu şehre bizden ayrıldığı için yanımda Türkçeyi düzgün konuşan kimse yoktu.
[Hırçın

Sakarya, Geyve]

İznik'ten çıktığımız günün gecesini Mekeca [=Mekece]

köyünde,74 bir fakihin evinde geçirdik. Bize ikramda bulundu,
yemek çıkardı.
Oradan ayrılınca ata binmiş bir Türk hatununun, yanında
hizmetkarlarıyla Yenica [=Yenice]75 şehrine yöneldiğini görünce
onların ardına düştük. Yolu kaybetmemek için yaptık bunu. Deli
bir nehrin kenarına vardık; adı Sakar!' dir. Sanki "Sakar" a [=Cehennem] nispet edildiği için bu ad verilmiş! Allah korusun bizi
ondan! Kadın ırmağı geçmeye başladı. Tam ortada hayvanın ayağı sürçtü; az kalsın sulara gömülecekti, hizmetçiler kurtarmaya ça. lıştılar. Ama nehir azgındı; aldı, götürdü her ikisini. ırmak kenarında bir grup insan derhal atladılar suya, hatunu kurtardılar. Kadının bu dünyadan göçmesine ramak kalmıştı, hizmetkarı bulduklarında"o çOKtan ruhunu teslim etmişti. Allah rahmet eylesin.

Oradakiler nehir salının daha aşağıda olduğunu söylediler.
Söylenen yere yöneldik. Bu araç, halatlarla birbirine bağlanmış,
dört odundan ibarettir. Üzerine hayvanların semerlerini ve eşya
larını koyuyorlar, karşı kıyıdan bir grup adam çekiyor onu! İn
sanlar salın sırtında, hayvanlar ise yüzerek geçerler nehri. Biz de
usfile uyduk.
O gece Kaviye [=Geyve] denilen yere geldik.76 Bu kelime
[Arapça] "keyy" kökünden gelen bir sözcüğün "faile" kalıbına
dökülmesine benzer. Burada ahılardan birinin zaviyesinde konakladık. Ona Arapça şeyler söyledik, bizi anlamadı, Türkçe konuştu; bu sefer biz anlamadık!
"Fıkıh bilginini arayın, o Arapça bilir!" dedi birisi. Böylece
fakih geldi.
[Doğru Konuşmayan Bir Adamın Bize Faydası
Dokunuyor]
Hoca yanımıza geldiğinde bize Farsça konuştu, biz de ona
Arapça konuştuk ama hiçbir şeyanlamadı bizden ve ahı yiğidi
ne dönerek:
"Işan Arabı kfihna mıkuvan! Ve men Arabı nev mıdanem"
dedi.
Gelelim açıklamasına; "Işan", onlar demektir. "Kfihna"
eski demektir. "Mıkuvan", diyorlar anlamına gelir. "Men"
ben demek, "nev" yeni demek, "mıdanem" ise biliyorum anlamına gelir. Hoca bu sözle ayıbını örtrnek istiyordu! Arapça
bilmediği halde ötekiler onun bu dili bildiğini sanıyordu; şöy
le demişti onlara:
"Onlar eski Arapçayı konuşuyorlar, bense ancak yeni Arapça bilirim!" Ahı yiğit, meselenin hocanın anlattığı gibi olduğunu
sandı. Bu iş bize yaradı. Ahı bize bol ikramda bulundu. Şöyle diyordu:
"Bunlara ikram etmek şart, çünkü eski Arap dilini konuşu
yorlar. Bu dil Yüce Peygamberimizin ve ashabının dilidir!"
O sıralarda hocanın hiçbir sözünü anlamamıştık! Ama ben
onun sözünü ezberlemiştim. Fars dilini öğrenince meseleyi anlayacaktım. O gece zaviyede kaldık. Bize bir kılavuz gönderildi,
Yenid'ya varmak için.

[Yenice, Göynük ve Kılavuzsuz Kalışımız]
Yenid şirin ~e büyük bir köy. Orada bir ahı zayiyesi aradık.
Yolda gezgin dervişlerden biriyle karşılaştık. Ona:
"Şu bina ahı zaviyesi mi?" diye sorunca:
"Evetl" cevalTIm vermişti. Ben de Arapça bilen biriyle karşılaşmaktan ötürü sevinmiştim ama laf ilerleyince dervişin Arap
dilinden sadece "ey neam" [=ha, evet] sözcüğünü bildiği ortaya
çıktı! Zaviyeye girdiğimiz vakit orada ahı bulunmadığı için hizmetimize bir taleb e yetişti, yemek çıkardı. Onunla sohbeti koyulaştırdık! Dilimizi bilmiyordu ama elinden gelen misafirperverliği gösterdi, şehir naibi ile konuştu. Onun muhafızlarından
birinin hizmetimize verilmesini sağladı. Hep bareber KeynOk
[=Göynük]77 kasabasına yöneldik. Burası küçük bir yerdir; halkı Hıristiyan RumIardan oluşuyor. Onlar Müslümanların egemenliğini kabuletmiştir. Kasabada sadece bir Müslüman hanesi var; orada da beldenin yöneticisi ve ailesi kalıyor. U rhan
Bek'in ülkesinin sınırları içinde olan bu küçük kasabada yaşlı
bir Hıristiyan kadının evinde konakladık. Kış mevsimi gelmiş,
kar yağmaya başlaf!lj§lLBu yüzden kadına para vererek geceyi
onun_~ind:e-!1i~irdik. Bu kasabanın çevresinde ne meyvelik ne
de bağ var! Safrandan başka bir şey üretilmiyor. İhtiyar kadın da
bizi safran almaya gelen tüccarEırdan sanarak epeyce safran getirdi yanımıza!
Gün doğarken atlandık. Kaviye'de [=Geyve] naip tarafın
dan yanımıza verilen atlı kılavuz burada bizden ayrıldı. Böylece Muturnl'ye [=Mudurnu] bizi götürmek üzere başka bir muhafız görevlendirildi. Geceleyin çok kar yağmıştı; yol kaybolmuş, izler-örtülmüştü. Muhafızın kılavuzluğunda öğleden sonraya değin yol aldık; bir Türkmen köyüne vardık, burada bizi
ağırladılar, yemek sundular; karnımızı doyurduk. Kılavuzu
muz, köylülerle bir şeyler konuştu. Bunun üzerine içlerinden
biri ata binerek kafilemize katıldı. Onunla art arda tepeler aş
tık. Ama yolumuza çıkan bir dereyi belki otuz defa geçip dolaştık!

Dere

yatağından

yine yeni

çıkmıştık

ki

kılavuzumuz

naştı;

"Bana biraz -para verin hele!" dedi. Biz de:

ya-

"Hele bir şehre varalım, seni memnun ederiz; istediğin paveririz, endişelenme!" dedik.
Ama adam cevaptan memnun olmadı, belki anlamazlıktan
gelmişti. Arkadaşlarımızdan birinin yayını kaptığı gibi uzağa fır
lattı ve zabella gibi dikildi karşımıza! Fakat az sonra yayı bulunduğu yerden getirdi verdi. Ona biraz para uzattım. Aldığı gibi
kaçtı! Nereye gideceğimizi bilmediğimiz karla kaplı ıssız bir dağ
başında bıraktı bizi. Her yer bembeyazdı, yol silikti. Herhangi
bir iz araya araya ilerledik; akşam güneşi batarken yolun belirginleştiği bir tümseğe ulaştık. Kayalarla kaplıydı orası. Bu yüzden izler ve yol seçilir hale gelmişti. Ben korkuyordum, yanım
dakilede beraber telef olacağımızı sanıyordum. Gece kar yağ
maya devam edecekti ve sığınacağımız bir tek kulübe bile yoktu! Hayvanlardan inersek ölebilirdik. Yürümeye devam edersek
nereye yöneleceğimizi bilmiyorduk. Benim atım gayet güçlü ve
yörük olduğundan onun sırtında kendimi rahat hissettim, kendi
kendime:
"Ben kurtulursam arkadaşlarımı da kurtarabilirim!" dedim.
Dostlarımı Allah'a ısmarlayıp sürdüm bineğimi.
rayı

[Kulübe Mezarlar, Bir Tekkeyle Kurtuluşumuz]
Bu yörede oturanlar, mezarların üzerine ahşap kulübeler
kurarlar; uzaktan bakanlar onları ev zanneder ama yaklaşınca
karşısında mezar görür. Ben de avare avare gezinirken karşımda
böyle birçok kulübeye rastladım.
Güneş batmıştı. Uzaktan evler gözüküyordu. Kendi kendime şöyle dua ediyordum:
"Allahım! Bari bunlar ev olsun!"
Hakikaten onlar ev çıktı! Allah'ın yardımı ve izniyle bir eve
yanaştım, yaşlı bir adam gördüm, Arapça konuştum, bana Türkçe karşılık verdi, eliyle içeri girmemi işaret etti. Derdimi anlattım, arkadaşlarımın dağda mahsur kaldığını belirttim. Yüce AIlah'ın sonsuz cömertliğinden olacak, bu ev dervişlere ait bir tekke imiş! Yanımdaki de onların şeyhi imiş. İçerdeki dervişlerden
biri şeyhle yaptığım konuşmayı işitince dışarı çıktı. Onunla daha önce tanışmıştık, selam verdi. Arkadaşlarımın durumunu ona
bildirdim. Onları ku~tarmak için den-işlerle beraber ker:disinin
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de gelmesi gerektiğini anlattım. Beraberce arkadaşların bekleş
yere gittik, onları alıp tekkeye döndük; bizleri kurtardığı,
selamete çıkardığıiçin Cenab-ı Allah'a şükrettik!
O gece Cum~- gecesiydi; h'lılk tekkede toplanmış, sabaha
kadar Hakk'ı anmakla, zikirle diriltiyordu geceyi. Herkes hazırlayabildiği kadar yemeği oraya getirmişti. Böylece bizim için
yemek sıkıntısı ortadan kalkmış oldu. Ertesi gün erkenden ayrılıp yola çıktık. Cuma namazı vaktinde Mutumı kasabasına
girerek bir ahıtekkesine indik78 ama yolcusu çoktu buranın;
hayvanlarımızı bağlayacak bir yer bulamadık! Önce Cumayı
kıldık. Bir yandan kar ve soğuk, öte yandan bineklerimizi bıra
kacak bir yer bularnamanın sıkıntısı içinde yöre halkından bir
hoca ile tanıştık; selam verdi ve Arapça bildiği anlaşılınca sevincim bir kat daha arttı! Kendisinden, kira ile de olsa hayvanlarımızı koyabileceğimiz bir yer bulmasını rica ettim, cevap
verdi:
"Buradaki evlerin kapılarının küçük olması sebebiyle hayvanların içeri alınması mümkün değiL. Evlerde barınamazlar
ama çarşıdaki tavlayı tarif edeyim. Aslında çarşıya gelen bütün
yolcular hayvanlarını oraya bırakırlar."
Onun kılavuzluğunda bineklerimizi oraya götürdük, bağla
dık. Arkadaşlar~an birini de bekçilik etsin diye avludaki boş
dükkanıardan birine yerleştirdik.
tiği

[Tuhaf Bir Olay ve

Hırsız Adamın

Hikayesi]

Bize garip gelen olaylardan biri şudur: Hizmetçilerden birini saman, diğerini yağ almaları için çarşıya gönderdim. Saman almaya giden işini gördü ve geldi. Öteki boş döndü ve kahkahayla gülüyordu! Niye güldüğünü kendisine sorduğumuz zaman
şunları anlattı:
"çarşıya gittik, bir dükkana vardık. Adamdan 'semen'
[=Arapça' yağ] istedik. Bize beklememizi işaret etti ve orada duran çocuğu gösterdi. Parayı ona verdik. Aradan bir saat kadar
geçtikten sonra çocuk bir balya "tibn"le [=saman] geri geldi!
Bunları al51cağımızı, ama yağ da istediğimizi tekrarladık. Bu lafım üzerine satıcı:
"İşte s~emen budur!" cevabını verdi!

Anlaşılıyor ki Arap dilindeki "tibn" sözcugunun karşılığı
Türkçe samandırJ9 Oysa Arapçadaki "semen"in karşılığı Türk
dilinde "rilgiin" dır [=yağ]. Biz Arapça "semen" deyince onlar saman getirdiler oysa yağ anlamına gelen rilgiin kelimesini söylemeliydik!80
Daha sonra Arapça bilen adamla tekrar görüşünce bizimle
beraber Kastamilnya'ya [=Kastamonu] kadar gelmesini rica ettik, çünkü Mutumı ile Kastamilnya arasında on günlük bir mesafe vardır. Ona kendi elbiselerimden Mısır işi bir göynek verdim. Ailesini sevindirsin diye biraz para verdim, ona bir binek
ayırdı m; başka yardımlarda da bulunacağımı söyledim. Böylece
bizimle beraber yola çıkmaya karar verdi ama kısa bir zaman
sonra onun zengin olduğunu, çevre halkından birçoğunun kendisine borçlu bulunduğunu anladık! Herif neredeyse tefeciymiş! Yiyeceğimiz için ona para veriyorduk. Ekmekten arta kalan
parayla sebze, tuz ve kuru gıda satın alması gerekirken bunu
kendine ayırıyordu! Ayrıca sırfyiyeceğe tahsis edilen dirhemlerden de bir şeyler aşırıyordu! Türk dilini bilmediğimiz için ona
katlanmak zorundaydık. Nihayet durum öyle bir hale geldi ki
her günün sonunda ayıbını açığa vurarak:
. "Bugün ne kadar götürdün nafakandan?" diye sorardık. O
da gülerek:
"Eh, şu kadarı" derdi.
Onun, cimriliğinden ötürü yolda hayvanlarından biri ölünce
derisini kendi eliyle yüzüp sattığını; köylerin birinde kızkarde
şinin evine indiğimiz vakit getirilen yemeği, kuru erik, elma,
kayısı, şeftalı gibi yemişlerle beraber suda yumuşatıp yediğini
söyleyelim! Kadıncağıza birkaç kuruş vermek istediğimizde bu
namlı cimrinin bize:
"Ona vereceğinize bana verin!" dediğini, kendisine üç-beş
kuruş uzatınca sevinçten havaya fırladığını söylemek yeterlidir
sanıyorum! Kızkardeşine onun haberi olmadan gizlice bahşiş
verdik, ne yapalım!

[Bolu ve Gerede]
BôlI [=Bolu] şehrine yaklaşırken uzaktan zayıf görünen bir
dereyle karşılaştık; ?:1cak şehrin giriş yerinde bu derenin şiddet-
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li akan, coşkun bir ırmak olduğunu farkettik. Yine de kafiledekiler suyu geçebiIdi, sadece küçük bir hizmetçi kız korkuya kapılarak karşı tarafaadayamadı. R~nim atım ötekilerden daha dayanıklı ve atak olduğu için cariyeyi terkime bindirip suya girdim. Tam ortaCıayrlık ki hayvan tökezledi! Arkadaşlar yetişerek
zavallı kızcağızı ölmek üzereyken kurtardılar. Ben kendi başıma
sudan çıkmıştım...
Bôl1'de ahı yiğitlerinden birinin tekkesinde konakladık. 81
Adet gereği tekkenin bütün bölümlerinde ocaklar kış boyuız:a
aralıksız yanar. Dergahın her kısmına ayrı ayrı ocak yapılmıştır.
Hepsinin bacası var, duman çıkıp gidiyor, tekke içine yayı lmı
yor; bu yüzden sıkıntısı yok. Onlara "bahari" ismini vermişler.
Bu kelimenin tekili "bahlri" dir.
İbn Cüzeyy der ki:
Hılleli Safiyyüddın Abdülazız b. Sedya 82 şu dizelerde tevriye yapıyor; bahiriden bahsederken hatırladım:
"Gün doğarken Bahıri'den ayrıldık,
Zirvesini toz duman istila etti!
Onun akşama EbU Leheb olmasını istiyorsanız
Katırlarınız yük yük odunla gelmeli!"
İbn Battlita devam ediyor:
Tekkeye vardığımızda ocakları yanar bulduk. Hemen üstümüzdekileri çıkararak tek kat elbiseyle kaldık; ateşin karşısında
ısındık. Ahı derhal çeşitli yemek ve meyvelerden getirdi. Hak
Teala yabancılara, gariplere şefkat ve merhamet gösteren, her
gelen ve geçene yardımını esirgemeyen, onlara kucak açan, misafirleri kendi akrabalarıymışçasına bağrına basan bu dervişlere
en güzel mükafatı versin! O geceyi huzur içinde geçirdik; içimiz
rahat, bedenimiz dingin... Ertesi sabah yola çıktık, Keredey-i
Bôli [= Geredesi] denen yere vardık. Burası büyük bir düzlük
üzerine kurulmuş şirin bir şehirdir. Caddeleri geniş, çarşılan büyüktür. Buraya civarın en soğuk beldesi diyebilirim! Şehir, birbirinden ayn semtlerden oluşuyor. Her semtte kendi başına yaşayan, ötekilere karışmayan bir taife bulunuyor.
~

-

r

[Gerede] Sultanı
Bu adam Anadolu'nun orta dereceli sultanlarından Şah
Bck'tir. 83 Boyu bo su, davranışları ve huyu güzel ama cömert değil! Cuma namazını bu şehirde kıldık, bir zaviyede konakladık.
Orada Şamlı hatip fakih Şemseddın ile tanıştık. Şemseddın yıl
lardır burada yaşıyor. Çoluk çocuğa karışmış. Beldenin hakimi
olan Şah Bek'in hem hatibi, hem de hocası olmak vasfıyla sözünü herkese geçirmiş, geniş bir nüfuz alanı oluşturmuştur. Bir
gün zaviyeye gelerek Şah Bek'in ziyaret edeceğini haber verdi.
Kendisine bu iyiliğinden ötürü teşekkür ettim. Şah Bek'i kapı
da karşılayarak seHimladım. Yanımıza oturdu, sağlık ve esenlik
diledi, hal hatır sordu; bu ülkeye ne zaman geldiğimi, dönemin
hükümdarlarından kimlerle görüştüğümü merak etmişti. Ben
de başımdan geçenleri anlattım. Bir saat süren görüşmeden sonra yanımızdan ayrıldı. Bizim için koşumları mükemmel bir at ile
bir kat elbise gönderdi.
[Borlu (=Safranbolu) Şehri ve Ali Bey]
Buradan Borlfi'ya [=Safranbolu] gittik. 84 Tepe üzerinde kurulmuş küçük bir şehir. Eteklerinde hendek var. Tam zirvede
sarp bir kale mevcut. Orada bir medresede konakladık. Bizimle
beraber gelen hacı, medresenin müderris ve talebelerini tanıyor,
onların yanında derslere katılıyordu. Talebelerle olan sıkı dostluğundan Hanefi oluğu belliydi.
Şehir emiri Ali Bek bizi huzuruna çağırdı. Bu adam cömert
ve iyiliksever Kastamfinya hükümdarı Süleyman Badişah'ın
[=Padişah] oğludur. ileride ondan bahsedeceğiz. Yanına varmak
için kaleye çıktık; selam verdik. Bize "Merhaba!" dedi, ikramda bulundu. Yolculuklarımı sordu, anlattım. Beni yanı başına
oturttu. Meşhur müelliflerden olup şehrin kadılığını ve Ali
Bek'in katipliğini yapan Hacı Alaeddın Muhammed de teşrif ettiler. Yemek geldi. Bütün davetlilerle beraber yemek yedik.
Sonra hafızlar göz yaşartan yanık sesleri ve hayranlık uyandıran
makamlarıyla Kur'an-ı Kerim okudular. Meclis bu şekilde sona
erdi ve oradan ayrıldık.
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[Kastamonu Şehrine V ar~ş, Müthiş Ucuzluk ve
Derin Bilginler]
Ertesi gün Kastamfinya'ya [=Kastamonu] yöneldik. Bu şe
hir Anadolu'nun en güzel, en büyük beldelerindendir. Yaşamak
için her kolaylik var! Eşya fiyatları çok ucuz.
Kulağı ağır işittiği için Atruş diye adlandırılan bir şeyhin zaviyesine indik. Garip bir olaya şahit oldum. Talebelerden biri
bazen havaya, bazen de yere parmağıyla bir şeyler yazıyorgu, üstat ise buna cevap veriyordu! Hatta bu şekilde ona hikayeler anlatıyor, öteki de her her şeyi anlıyordu! Bu şehirde kırk gün kaldık. İki dirhem vererek iri bir koyun satın alabiliyor, yine iki dirhemle bize yetebilecek kadar ekmek bulabiliyorduk. Bu yiyecek bize tam gün kafi geliyordu. Kafilemiz oniki kişiden müteşekkildi. İki dirhemlik bal alsak hepimiz doyuyorduk. Bir dirhemlik kestane ile ceviz aldık mı hepimiz yesek de artıyordu!
Kış mevsiminin en soğuk günlerini geçirdiğimiz halde bir yük
odun tek dirheme satın alınabiliyordu! Bugüne kadar dolaştığım
bunca ülke arasında bu şehir kadar ucuzunu görmedim! Burada
dönemin önde gelen bilginlerinden Taceddın Sultan Öyfikı ile
karşılaştım: Ders okutan, müftülük eden bu önder alim, Irakayn
ve Tebriz'de okumuş, uzun bir müddet oralarda kalmıştı. Ayrı
ca Dımaşk'ta da eğitim görmüş, Mekke ve Medine'de epey bulunm..ı:ıştu.

Anadolu diyarından Fenikeli Sadreddın Süleyman ile de
Bu adam hatırı sayılır derinlikte bir müderristir. At
pazarındaki medresesinde misafir etti beni. Uzun ömürlü, altın
yürekli Dada Emir Ali ile de burada karşılaştım. Onun at pazarı
yakınındaki zaviyesine vardım. Sırtüstü yatıyordu. Hizmetçilerinden biri onu oturttu. Diğeri de adamın saçlarını kaldırdı, gözleri açıldı! Benle konuşuyorken temiz ve düzgün bir Arapça kullanıyordu. Şöyle dedi:
"Hoş geldin!"
Yaşını sordum, anlattı:
"Ben Halife Müstansırbillah'ın yoldaşlarından idim. Müstansır ölüns:;e otuz yaşlarındaydım. Şu anda yüzaltmışüç yaşında
karşılaştım.

yım!"

Bize dua etmesini istedim, arkamızdan hayır dua etti.

Kastamünya Sultanı
İyiliksever sultan, Süleyman Badişah'tır [=Padişah] 0. 85
Yetmişini aşmış pir-i fani bir adam! Yüzü aydın, sakalı uzun,
heybetli mi heybetli bir sima. Zamanını bilginlerle geçiren,
her daim erdemlilerle dost olan biri. Huzuruna girdiğimizde
beni baş ucuna oturttu, hal hatır sordu. Seyahatime ve Kabe,
Şam, Mısır ülkelerine dair sualler yöneltti. Tek tek cevapladım, gerektiği şekilde. Böylece onun ikamet ettiği yere yakın
bir evde konaklamam için emir verdi. Aynı gün yaman mı yaman bir doru kısrakla giysi hediye etti;86 harcırah ve yulaf göndermeyi ihmal etmedi. Ayrıca Kastamfinya'ya yarım gün uzaklıktaki bir kasabanın buğday ve arpa hasadının tamamen bana
hibe edilmesi hususunda da emir buyurdu! Ne yazık ki, burada fiyatlar pek düşüktü; müşteri bulamadım ve ürünü bize arkadaşlık eden bir hacıya bıraktım!
Kastamfinya hükümdarının adeti ikindiden sonra umumi
meclis kurmaktır. O vakit geldikte sofralar hazırlanır, kapılar
açılır; yolcu, köylü, şehirli ve yabancı kim varsa gelir, kimse geri çevrilmez, herkese bir şeyler ikram edilir. Özel divan ise sabahleyin erkenden kurulur. Burada önce padişahın oğlu huzura
gelir. Babasının elini öptükten sonra kendi dairesine gider.
Onun ardından devletin üst düzey görevlileri çıkarlar huzura;
yemek yerler ve ayrılırlar.
Cuma günleri saraya uzakça bir mescitte Cumayı kılar, oraya at üzerinde merasimle gider. Her zaman böyledir bu.
Kastamfinya'nın büyük camii ahşaptan yapılmış üç katlı bir
binadır. Hükümdar, devletin ileri gelenleri, kadı, fıkıh bilginleri ve kumandanlar alt katta; sultanın "efendi" diye anılan kardeşi, onun hademeleri, yakın adamları ve yöre ahalisinden güvenilir kişiler orta katta; hükümdarın oğlu ve veliahdı olan Şehzade
Cevad ise genç köleleri, hizmetçileri ve ahali ile üst katta Cuma
namazı kılarlar. Hafızlar mihrap önünde halka şeklinde dizilirler. Şehrin kadı sı ile Cuma hatibi de onların yanına oturur. Sultan mihrabın ~izasında yerini alır. Evvela güzel sesleriyle hafız
lar Kehf Sfiresi 'ni okurlar, ayetleri enteresan bir tarzda tekrar
ederler. Kur'an okuma bitince hatip minbere çıkar, Cuma hutbesini verir. Sonra da beraberce namaz kılınır. Farz bitince nafi-
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geçilir. Nihayet hafızlardan biri hühuzurunda aşır okur.
Böylece Padişıı.h maiyetiy!e beraber camiden ayrılır. Bir
başka hafız, bu defa padişahın kardeşinin bulunduğu katta aşır
okur. Onun okuyuşu bitince oradaki şehzade de beraberindekilerle camiden çıkar. Son olarak hafızlardan biri şehzadenin
önünde aşır okur. Onun okuyuşu bittiği zaman merasim memuru ayağa kalkarak Türk dilinde yazılmış bir manzume ile sul tanı ve veliahtı över; her ikisine hayır dualar eder. Böylece şehza
de de camiyi terkeder. Dışarda kendisini bekleyen amcasının
elini öper ve atına binerek babasının bulunduğu konağa gider.
Saraydaki törende padişahın kardeşi ve oğlu huzura beraber
girerler. Amca önden ilerleyerek hükümdarın elini öper ve kendisine ayrılan makama geçer. Oğul babasının elini öptükten
sonra kendi dairesine çekilmek üzere huzurdan ayrılır. Orada
bulunan yakınları ile [bir müddet] oturur, sohbet eder. İkindi
vakti geldiğinde hep beraber namaz kılınır. Sonra hükümdarın
kardeşi huzura çıkar, el öper ve veda eder. 0, ertesi Cuma merasimine kadar huzura girmez. Veliaht [=şehzade] ise daha önce
belirttiğimiz gibi her gün sabahleyin huzura çıkmak zorundadır.
le

rekadarın kılınmasına

kümdarın

[F ahreddfn Bek Zaviyesİ]
KastamOnya'dan ayrılarak yolumuza reva n olduk. Karşımı
za çıkan kasabaların birinde gördüğümüz zaviye ülkenin en güzel ve en büyük zaviyesidir. Burada konakladık. Binayı büyük
beylerden olan ve hayatını Yüce Allah'a adayan Fahreddın Bek
yaptırmış.87 Zaviyenin bakım işlerini ve orada ikamet eden dervişlerin idaresini oğluna vermiş.
köyün gelirini de tamamen
bu zaviyeye vakfetmiş! Zaviyenin karşısında misafirlerin hiçbir
şey ödemeden yunacağı bir hamam yaptırmış. Köyün tam ortasında inşa ettirdiği çarşının gelirini büyük camiin giderlerine
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ayırmıştır.

Onun fermanına göre Kabe, Suriye, Mısır, Irak, İran, Horasan ve diğer beldelerden gelen dervişlere, dergaha vardıkla
rı gün birtakım elbise ile yüz dirhem verilmeli; ayrıldıkları zaman otuz dirhem ikram edilmeli, orada kaldıkları süre boyunca yiyecek ofarak ekmek, et, pilav, yağ ve helva sunulmalıdır.
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Ayrıca

de

Anadolu kökenli

dervişlcrin

ağırlanma hakları vardır.

on dirhem harçlık, üç gün
Buradan ayrıldıktan sonra geceyi

ıssız,

yüce bir dağ başında KastamOnyalı Ahı Nizameddın'in
yaptırdığı tekkede geçirdik. Burada yolcuların yiyecek masrafları bir köyden karşılanmaktadır. Köy tamamen o zaviyeye
vakfedilmiştir.

[Sinop

Şehri

ve Gazi Çelebi]

Ahı Nizameddın'in

tekkesinden ayrıldıktan sonra SanOb'a
[=Sinop] yöneldik. Burası gayet kalabalık ve büyük bir şehir;
güzellik ve sağlamlık bir arada! Qoğu yönü hariç, çepeçevre denizle kuşatılmış! Doğuda bulunan tek kapısından da hükümdarın izniyle girilebilir.
esnada şehrin beyi daha önce andığımız
Süleyman Paşa'nın oğlu İbrahim Bek'ti. 88 Bizim için gereken
izin çıkarılınca şehre girdik; Ahı İzzeddın Çelebi'nin deniz kapısı civarında bulunan dergahında konakladık.
Bizim orada, Sebte'nin Mına'sı gibi burada da denize doğru
bel vermiş bir dağa çıkıldığında eteklerindeki bağlar, bahçeler
ve gürül gürül akan sular görüıür. 89 Bu yüksek mekanda yetişen
meyvelerin çoğu üzüm ve incirdir. Ama sarp olduğu için çıkmak
kolaydeğiloraya. Bu mıntıkada onbir civarında Rum kasabası
var. Hepsi de Müslümanların egemenliği altında. Tam tepede
kurulu zaviye Hıdır-İlyas makamı diye bilinir. Burada her zaman bir zahit vardır. Hemen yakınında bulunan bir kaynak başında yapılan duanın muhakkak kabul edileceğine inanılır. Dağın eteklerinde ise Peygamberimizin mübarek arkadaşlarından
Bilal-i Habeşl'nin kabri mevcuttur. 90 Oracıkta kurulu tekkede
misafirlere ve gelen geçen yemek verilir.
Sinop'un büyük camii, gördüğümüz mabetlerin en güzelleri arasındadır. 91 Tam ortada bir su havuzu var. Bu havuzun üzerine, dört ayağa istinat eden bir kubbe oturtulmuş. Her ayak, iki
mermer sütunla beraberdir. Üst taraftaise ahşap merdivenle çı
kılan bir mahfil bulunuyor. Bu mabedi, Sultan Alaeddın-i ROmı'nin oğlu Pervane yaptırmıştır. 0, Cuma namazıarını bahsettiğimiz mahfilde kılarmış. Ardından oğlu Gazı Çelebi hükümdar
oluyor. Gazı Çelebı vefat ettikten sonra Süleyman Şah, SanOb';]
egemen oluyor. 9Z

°

Gazi Çelebi, cesur ve yiğit bir hükümdarmış. Hak Teala
onu su altında uzun müddet kalma kabiliyeti vermiş; iyi bir yüzücüymüş. Hazırladığı donanmayla RumIara [=Hıristiyanlara]
karşı savaşa çıkar,-iki tarafın askerleri yüz yüze geldikte derhal
demir bir burguyıa suya dalar, kafir teknelerinin diplerini tek
tek delermiş! Düşman o hengamede suya batıncaya kadar bunun farkına varmazmış! Anlatılanlara göre bir zamanlar kiifir donanması Sanfib limanına baskın yaptığında Gazi Çelebi bütün
gemileri bu şekilde batırmış, düşman askerlerini de esir almış.
Onun üstün niteliklere sahip olduğu belli. Ama "haşiş" [=Cannabis Sativa: Kenevir otu, yani onun ürünü olan esrar] kullanmakta ileri gittiği, bu yönde bir zaafı olduğu belirtiliyor. Hatta
esrar yüzünden öldüğünü söyleyenler de var! Anlatılanlara göre
bir gün bu mereti fazla kaçırmış ve ava çıkıp bir ceylanın peşine
düşmüş. Hayvancağız, sık ağaçlı, dallı budaklı bir yere girince o
da hızla dalıyor arkadan ... Ve başını bir ağaca çarpıyor, can veriyor! İşte bu hadiseden sonra Sultan Süleyman, Sanfib'u ele geçirerek oğlu İbrahim Bek'i oraya atamıştır. Bu adamın da önceki gibi fazla esrar aldığı söyleniyor. Hakikaten bütün Anadolu
ahalisi bu maddeyi kullanmakta hiçbir sakınca görmemektedir!
Ben bir gün Sanfib Camii'nin önünden geçerken oradaki peykelerde oturan insanlar arasında kumandanların bulunduğunu gördüm. Hizmetkar, önlerinde kınaya benzer bir maddeyle dolu bir
kabı dolaştırıp duruyor; ileri gelen kumandanlar da kaşık kaşık
götürüyordu bu kaptan! Yedikleri şeyin ne olduğunu bilmiyordum. Yanımdakilere sordum; esrar olduğunu söyledi biri!93
Sanfib şehrinde hem hükümdarın naibi, hem de hocası olan
Kadı İbn Abdürrezzak bizi konağında misafir etmiştir.
[Tavşan

Etiyle İlgili Bir Hikaye]

Şehre geldiğimizde

ahali bizim iki elimizi yana indirerek
namaz kıldığımıza şahit olmuş. Oralılar Hanefi oldukları için
Maliki mezhebini ve onun namaz kılma usfilünü bilmiyorlar tabil... Maliki mezhebince namazda elleri iki yana salmak, mu htar [=seçiJen, uyulan, amel edilen] görüştür. Sanfibluların bir
kısmı Irak ve Hicaz yörelerini görmüş olduklarından, oralarda
yaşayan Şmetin ellerini yana salarak namaz kıldıklarını da bili-

yorlar! Bu benzerlikten ötürü bizi ŞI1likle itham ettiler; art arda
sorular sordular! Onlara Malikı olduğumuzu anlatmaya çalıştık
sa da inandıramadık, yüreklerinde kuşku devam etti. Nihayet
belde naibi [=yöneticisi], hizmetçileriyle bir tavşan gönderdi bize. Bizim ne yapacağımızı izlemesini tembih etmiş adamcağıza!
Tavşanı kestirdim, pişirdim, hep beraber afiyetle yedik!94 Hizmetçi bu duruma şahit olunca efendisine gidip durumu anlatı
yor. İşte o zaman hakkımızda uyanan kuşku yok oldu; ardından
gelsin ziyafetler! Hemen ağırlamaya başladılar bizi! Zira Rafızı
ler tavşan eti yememektedirler.
Şehre gelişimizin dördüncü günü İbrahim Bek'in annesi vefat etti. Onun cenaze törenine ben de katıldım. İbrahim Bek cenazeyi başı açık ve yayan takip ediyordu, öteki kumandanlar ve
memlı1k erler [=kapukuIIarı] ise hem başlarını açmışlar hem de
kaftanlarını ters giymişlerdi. Yargıç ve hatipler ile hocalar ise elbiselerini ters giymişler fakat başlarını açmamışlardı. Sarık yerine siyah yünden yapılmış bir bez dolamışlardı kafalarına. Bu yörede yas kırk gün sürüyor; her gün sofralar kuruluyor, ziyafetler
veriliyor! Bu defa da öyle yapılmıştır. 9S

Notlar
1 İbn Battfita'da Türk ülkesi (=Anadolu) ve Türk Devleti (=Mısır Memliikleri)
terimleri: Seyyah, Kahire merkezli olup Türkmen asıllı memlfiklerce idare edilen ve
iki ana bölgede, Mısır ve Suriye topraklarında hakimiyet kuran devlet için "Devle
Türkiyye" tabirini kullanırken, Anadolu hakkında "Rum diyarı diye bilinen Türk
toprağı" (=Berrü't-Türkiyye el-Ma'riif bi Biladi'r-Rum) tabirini kullanıyor. Demek ki o dönemde --en azından- Arapların bir kısmı nezdinde Memlfik Devleti
Türk idaresini, Anadolu ise Türk toprağını temsil ediyordu. Dönemin klasik coğraf
yacılarının çoğu gibi Ebu'I-Fidil "örfen" Bilild-ı Rum olup artık tamamen Türkmenlerle dolu olan bölgeyi şöyle tarif eder: "Bu diyarı, batı tarafından Rum denizi sarar;
Kustantıniyye Halki ve Kırım denizi bunu (=bu çemberi) tamamlar; güney tarafın
dan Bilild-ı Şam (=Suriye) ve Cezıre (=Arabistan yarımadası) sarar; doğu tarafından
Ermıniyye sarar; kuzey tarafından Bilad-i Kürc (=Gürcistan) ve Kırım denizi sarar."
Bkz.: 7/29. not; Ebu'l-Fidil, Takvım, s. 378.
2 Alaya (=Alaiye Alanya) limanı ve kalesi: Eski ismi Candelore idi; Alileddın Keykubad burayı 1223'te fethedip Akdeniz ticaretinin mühim noktalarından biri haline
getirdi; böylece ona nispetle Aliliye adı verildi buraya. Zamanla Türk söyleyişine uy-

gun olarak bu kelime Aliiya'ya dönüştü; ancak ne hikmetse yüzyıllar sonra buraya
birden Alanya dendi. Selçuklular burada denizle temasa geçtiler. Büyük tersaneyi
625/1228 yılında bitirdiler. Seyyahın bahsettiği kereste herhalde Kastamonu ve
Amasya dağlarından.buraya getiriliyordlh Şehrin kalesi ise 1226'da bitirilmiştir; surlar, burçlar ve kapılar üzerinde Alaeddın namına kitabeler vardır. Seyyahımızın çağ
daşı olan Ebu'I-P"idaburadan bahsederken şöyle der: "Alaya, Anadolu Selçuklu padişahlarından Alaeddın tarafından henüz yeni inşa edilmiş bir şehirdir. Oradan gelen
bir gruptan aldığım haberlere göre Alaya, Rum denizine açılan bir körfez kıyısında
kurulu küçük bir beldeymiş; güneyden Antalya'ya iki gün uzaklıktaymış; üzerinde
sur var imiş ve Antalya'dan küçük olmakla birlikte su ve bahçe bakımından pek zengin imiş." Bkz.: Ebu'I-Fida, Takvım, s. 381; İbrahim Hakkı Konyalı, Alan)'a (A/iii)')'e),
İstanbul, 1946, s. 165-167; Evliya Çelebı, Seyahatname, İstanbul, 1314 h., C. 10,
s. 298; Osman Turan, Se/çuk/ular Zamanında Türki)'e, İstanbul, 1993, s. 337-339.
3 Alaeddi'n b. Kuyük (=Köyükoğlu Alaeddfn) ve İbn Kuyük (=İbn Köyük) ailesi: O dönemde, uluslararası bir Türk taciri olan Alaeddın'in oğlu Şemseddın, Alanya'da ticarı bağlantıları organize ediyordu. Yine bu aileden olan Tkeddın'le İbn Battuta 1327 haccında karşılaşmış idiler. İbn Köyük yani Köyükoğlu ailesi epey şöhret
li bir aile olmalı ki Memluk eşrafı arasında adları geçmekte, Mall1 (=Batı Afrika), İs
kenderiye ve Alaya arasında mekik dokudukları aktarılmakta ve büyük devlet adamlarına kredi verebilmektedirlcr. Mesela o dönemde altın deyince -Avrupa'da bilcilk akla gelen Maııı imparatoru Mensa Musa, hac için yola çıkınca Kahire'de konaklamış ve Köyükoğlu Siraceddın'den büyük miktarda borç almıştır; Siraceddın bu parayı tahsil etmek için daha sonra Afrika'ya gelecek ve burada ölecek; ancak oğlu, parayı alıp Mısır'a dönecektir. İşin ilginç yanı, teracim uzmanı İbn Hacer, Siracüddın
Abdüllatıf adlı bir tacirin Afrika içlerinde vefat ettiğini söyler; herhalde aynı kişi. İbn
Hacer'e göre aile aslen Tikritlidir. Ibnü'I-İmad da İzzeddın Ebu'I-Yemen İbn Kuyük adlı bir alimden bahsederken aslen Tikritli olduğunu, babalarının sonradan Iskenderiye'ye göçüp buranın en namlı taciri haline geldiğini söyler. İzzeddın
790/1389 yılında vefat etmiş. Bkz.: 28/3. not; ıbn Hacer, ed-Durer, Beyrut, 1997, C. 2,
s. 245-246; Ibnü'I-İmad, Şezeratü'z-Zeheb, C. 8, s. 539.
4 Alaya sultanı İbn Karaman Yusuf (?) Bek: Alaya 692/1293 yılında Karamanoğ
lu Mahmud tarafından Frenklerden geri alınmıştır. Ancak 1332'de Alanya hakiminin
Karamanoğlu soyundan gelen Yusuf adlı biri olduğunda~ bahsetmiyor kaynaklar. Sadece şu var; İbn Fadlulluh Ömerı, Alaya şehrinin Yusuftarafından yönetildiğini, Yusurun da Ermenak sahibi Karamanoğlu Mehmed Bey tarafından tayin edildiğini
söylüyor. Bkz.: İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anado/u Bey/ik/eri, Ankara, 1988, s. 8; Yaşar
Yücel, Anado/u Bey/ik/eri Hakkında Araştırma/ar, Ankara, 1991, s. 186.
5 Ahılar meselesi: Ahılık kurumu hakkında ayrıntılı bilgi veren en eski kaynak İbn
Battuta'nın Seyahatname'sidir. "Ahı" kelimesi hakkındaki görüşlerimize gelince
bunları kitabın başına; giriş kısmının sonuna koyduk; Ahılık ve Fütüvvet'in tarihı gelişimi için bkz.: M. Cevdet, ez-Zey/ a/ii Ahl)')'eti'I-Fityan, İstanbul, 1933; Neşet Çağa
tay, Bir Tür! Kurumu O/an Ahi/ik, Ankara, 1989.
6 Beysus: Kelimenin aslı Farsça "Pihsuz"dur. "Pıh" içyağı demektir; "suz" ise yanmak manasındaki s(ihten mastarrndan emir kipidir. Kısaca kelime içyağının yanma-
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sıyla aydınlık veren şamdan demek oluyor. Bkz.: Ferheng-i Ziya, C. 1, s. 539 ve C. 2,
s. 1235.
7 Antalya Beyliği ve Sultan HızIr Bek: Seyyah 1333'te buraya geldiğinde Hamıdo
ğullarının Antalya kolundan Sinanüddın Hıdır Bek hüküm sürmekteydi. Hıdır
Bek'in babası Yusuf değil Yunus Bek'tir. Nitekim ıbn Fadlullah Ömeri de devletlerarası yazışmalara dair klasik kitabı et-Ta'ri/in Ümeraü'I-Etrak bahsinde Antalya beyinin Yunus oğlu Hıdır oldıığunu belirtmiştir. Yunus'un babası ııyas Bek, İlyas'ın babası ise Hamid Bek'tir. O sıralarda seyahatnamemizde de "urgulandığı gibi Hıdır
Bek hastaydı, nitekim kısa bir süre sonra vefa etmiş ve yerine Dadı Bek geçmiştir.
Bkz.: ısmail Hakkı Uzunçarşılı, Anado/u Bey/ik/eri, s. 68; ıbn Fadlullah Ömeri, etTa'ri! bi'/-Musta/ahi'ş-Şerij, Beyrut, 1988, s. 64.
8 Ekrfdur (=Eğridir): Eğridir o dönemde Hamidoğullarından Dündar Bek'in oğlu
Necmeddin ıshak Bek'in elinde idi. Evvelce Feleküddın Dündar Bek bu şehirde
büyük imar faaliyetlerine girişmiş, hatta buraya Felekabad adını dahi vermiş idi.
Bkz.: Uzunçarşılı, Age., s. 63.
9 Eğridir sultanı Ebu İshak Bek ve Hamıdoğullan: ısmi aslında Necmüddin ıs
hak'tır. Dündar Bek'in oğlu olup biraderi Hıdır Bek'ten sonra Hamid ili hükümdarı
olmuştur. Anadolu 'da fırtına gibi esen Çobanoğlu Demürtaş önüne çıkan beyleri temizleyerek kendince bir sulh ve sükun ülkesi kurmak emel iyi e hareket etmiş; bu
arada Dündar Bek'i de öldürmüş idi. ışler sarpa sarınca Çobanoğlu M~sır'a sığınmış
ama orada onun icabına bakıımış idi. ışte Necmeddın ıshak Bek M~sır'a giderek Çobanoğlu'yla Nasır'ın huzurunda yüzleşmiştir. Daha sonra çeşitli siyasi mülahazalarla
Nasır, Çobanoğlu'nu idam etmiş, Necmüddin de 132S'te memleketine dönüp hükümdar olmuştur. Seyyah buraya geldiğinde ıshak Bek'in bi md eri Mehmed de Kulhisar (=Gölhisar) beyi idi. Çobanoğlu için evvelki bölümlerin notlarına bakılabilir;
13/19. not ve 24/14. not. Hamidoğulları ve Necmüddin Ebuıshak için bkz.: Uzunçarşılı, Age., s. 64; Yaşar Yücel, Anadolu Bey/ik/eri Hakkında Araştırma/or, C. 1, s. 196.
LO Yediyüzotuzüç yılının Ramazan ayı: 1333 yılının Mayıs ayına denk düşer.
II Kulhisar (=Gölhisar) hükümdarı Mehmed Çelebıiçin bkz.: bu bölüm 9. not.
12 Kara Ağac (=Karaağaç): Burası Osmanlı zamanında Garbı Karaağaç diye bilinen
yer olmalıdır. Daha sonra burası Acıpayam diye adlandırılır olmuştur. Bkz.: DıA Islôm Ans., C. 9, s. 156.
13 Cermiyan taifesi (=Germiyanoğullan): Ünlü Harizm hükümdarı Celaleddin Harizmşah Mengüberti ile 1200'lerin ilk yarısında Anadolu'ya gelip burada kalarak Selçukluların hizmetrne giren eski bir Türk boyu olduğu kabul edilir. ıık Germiyan reisi, Malatya'da aşiret reisi olan Ali Şir idi. Germiyanlı aşireti 1276'dan evvel Kütahya ve Denizli havalisine geçmiş, bu bölgeyi ellerinde tutmak için Anadolu Selçuklu
Devleti'yle müddelelere girişmiş, nihayet Uşak, Gediz, Armutlu, Tavşanlı, Banaz,
Emed, Simav &ibi geniş bir mıntıkayı yönetir olmuştur. O bölgede geçmişten kalma
Horzom, Horzum gibi soy ve yöre adlarının, Harizm diyarından göçen Germiyanlı
obalarından kalma olduğu belirtilmektedir. Germiyanlılar, seyyahımızın döneminde
Anadolu'nun en kuvvetli beyliği idiler. ıbn Fadlullah Ömerrnin, Karamanoğulları
ile Germiyanoğullarına gönderilecek belge ve fermanları anlatırken diğer Anadolu
beylilderinde görülmeyen UZUl1, tumturaklı ifadelere ycr vermesi Germ:yanoğulları-

nın bölgede hakikaten tesirli olduğuna delildir. Ancak bu güç, çevre beyliklerce tehlikeli görüldüğü için okuduğunuz seyahamame'de de görüldüğü üzre Germiyanlılar
aleyhine garip söylentiler çıkarılmış idi. Bkz.: Ibn Fadlullah Ömerı, et-Ta'rif bi"l-Musta/ahi'ş-Şerij, s. 61; Uzııİ1çarşllı, Age., s. 4()"44.
14 Ladik ve Dunğuzla (=Ladik ve Denizli) adları: Ladik eski Laodicae'den gelme
bir addır. BugünDenizli'nin beş km kuzeyinde bir kazadır. Denizli'nin eski ismi
Donğuzla'dır; bu kelime domuzlu yer manasındadır; demek ki o devirde civarda bu
hayvan çok idi. Domuz kelimesi, Anadolu ağızlarının çoğunda hala "doiiuz (=nazal
"n" li) ş·eklinde telaffuz edilir; Türklerin eski ve aslı seslerinden olan nazal "N" bu
kelimenin de tam ortasını süsler. Ebu'l-Fida, Denizli civarından bahsederken şöyle
der: "Antalya'nın kuzeyindeki Toğurla (=Donguzla yani Denizli) dağlarında ve civar
yerlerde ikiyüzbin Türkmen evi (=oba, çadır) olduğu söyleniyor. Onlara "Uc" deniliyor. Orada Toğurla şehri vardır." Burada bir dilcinin dikkatini çeken husus -eğer
bir istinsah hatası yoksa- ortadaki Z'nin yerine R kullanılmış olmasıdır. Demek ki
Ebu'l-Fida'ya bu ismi veren, belki de uzak Türklerden idi; yani telaffuz itibarıyla
ŞAZ değil de LlR grubundandı; baştaki 12' yi i şeklinde kaydettirdiğine göre Türkmen değil Kıpçaktı; veya bu grubun etkisinde kalmış bir Harezmliydi belki. Bir tarihçi ise bu ifadeden şunu çıkartabilir; 1300'lü yılların başında Batı Anadolu'da Denizli ve civarı nüfus bakımından tamamen Türkleşmiş idi ve bunlar Uc idiler; yani
daimı savaş konumunda (=askerı tabirle, "hazır kıta" halinde) bulunuyorlardı. Bkz.:
Ebu'l-Fida, Takvım, s. 379.
15 Ahı Sinan, Ahı Tuman ve EvIiya Çelebi'nin kaydı: Burada enteresan olan bir
husus, 1671 'de yöreye uğrayan Evliya Çelebi'nin Denizli'den bahsederken bu iki
ismi anması, halkın bu zatlara ait kabirleri ziyaret edişinden dem vurmasıdır. Yalnız,
Evliya Çelebi'de Ahı Sinan kelimesi Ak Sinan şeklindedir. Bu da bizim "ahı" kelimesine dair görüşümüzü güçlendiriyor. Bazı Anadolu ağızlarında kh'ya dönüşen kalın K harfini seyyahımız hınltıh boğazsı H ile vermiştir Ibn Battura Seyahatname
boyunca binden fazla isim anmaktadır ve bu isimlerin ciddı bir kısmı, hem kendi
zamanında yaşayan Ibn Hacer, Ibn Fadlullah gibi tarihçilerce hem de ondan birkaç
yüzyıl sonra yaşayan seyyahlarca belgelenmektedir. Muhteşem bir hafıza! Bize söylemediği küçük notlar mı tutuyordu acaba? Bkz.: Evliya Çelebi, Seyahatname, C. 9,
s.190-198.
16 Denizli sultanı Yenenc (= Yınanç; İnanç) Bek ve oğlu Murad: Germiyan Beyliği gibi güçlü bir devletçiğin kıyısında yaşayan ve ona tabi olan Uidik yani Denizli
beyleri Yınançoğulları diye de tanınır. Yınanç aslen Germiyanh Ali Bek'in oğludur.
Yınanç önce Moğollara itaat etmiş, ardından Germiyanlı Hükümeti'yle bağını biraz
gevşetmiş ve sahip olduğu bölgeyi iyi idare etmeyi bilmiştir. 0, 1334'te vefat ettiğin
de yerine Murad Arslan geçmiştir. Murad'ın kabri Murat Baba namıyla halk tarafın
dan ziyaret edilir olmuştur. Bkz.: Uzunçarşılı, Age., s. 56-57.
17 Yediyüzotuzüç yılının Ramazan bayramı: 1333 yıhnın Haziran ayına denk düşer.
18 Ta""vas (=Davas, Tavaza): Bugün Denizli'nin güneyinde, şehre 40 km uzaklıkta
bulunan Tayas, Ibn Fadlullah Ömerı tarafından bir emirlik olarak yadedilmiştir. Şöy
le diyor: "Tavaza memleketinin sahibi, Ali Özbiye'dir. Burası Germiyan'ın tam doğusuna düşer; buraH;ın sahibinin dört kalesiyle altıyüz köyü vardır; askeri dörtbin at-

h ile onbin yayadan ibarettir. Bu memleket ahalisi çok güzeldir." Bu kısmı Yaşar Yücel'in Mesalik çevirisinden aldık. Yine Ömeri'ye ait olan ancak Kalkaşandı rivayetiyle gelen et-Ta'riJe baktığımızda ise kısacaşu ifadeyi görüyoruz: "(Anadolu ümerasın
dan) beşinci emir, Tavaza'nın sahibidir. Onun yeri, (Memluk İmparatorluğu'nun)
yazışmalarında Tonğuzlu sahibinin benzeridir. Bizim zamanımızda (orayı yönetenin)
adı, Ali Erıne (?) dir." Uzunçarşıh'nın Climiu'd-Düvefden aldığı kayda bakılırsa bu
mınnka l\1enreşe Beyliği'ne ait idi. Paul Wittek ise, Davas'ın eski Tabai Piskoposluğu'nun merkezi olduğunu, burada 1300'lerin başılarında müstakil bir beylik bulunduğunu ancak buranın aşağı yukarı 1365 yıllarında Menreşe Beyliği'ne geçtiğini söylüyor. Wittek, evvelce bulunan beyin ismini ise Aliyazbih okuyor; bu ismi az sonra
okuyacağınız liyas Bek'le aynı görüyor. Bkz.: Yücel, Age., s. 195; İbn Fadlullah Ömerı, et-Ta'rif, s. 63; Uzunçarşıh, Age., s. 71; Paul Wittek, Menteşe Bey/iği, çev.: O. Ş. Gökyay, Ankara, 1986, s. 65.
19 Suhayb b. Sinan (sahabi): Musul'da doğdu; Bizanslıların baskını neticesinde küçük yaşta kaçırıldı ve onların arasında yetişip klasik Hıristiyan dinı terbiyesiyle büyütüldü. Daha sonra bir köle tüccarına satılınca, yolu Mekke'ye düştü. Abdullah b.
CGd'un azat etmesiyle ticarete atılan Suhayb, İslam dinini ilk kabul edenler arasın
da yerini aldı. 38/359 yılında vefat ettiğinde 70 yaşındaydı. Bkz.: EbG Nuaym, Hi/ye,
s. 151-156; Zehebı, Siyer-i A '/limi'n-Nubelli, C. 2, s. 17; Sahilbeden Günümüze, (ilgili kıs
mı çev.: A. Sait Aykut) C. 1, s. 306-311.
20 İlyas Bek (=Tavas Kalesi'nin kumandanı): Bkz.: Bu bölüm 18. not.
21 Muğla: Burası o dönemde kadim Karya bölgesine hakim olan Menteşe Beyliği'ne ait
idi. Muğla ismi daha sonra Osmanlılar zamanında tüm Menteşe Bölgesi'nin ismi olacaktır. Bkz.: Bu bölüm, 24. not.
22 Milas (=Milasj Mylasa): Eskiden Karya bölgesinin idarı merkezi durumundaydı;
659/1261 yılında Selçuklular eliyle Türk topraklarına katıldı; seyyahın geldiği dönemde burası da Menreşe Beyliği'ne ait idi. Mllas, Evliya Çelebi tarafından da dönemin en büyük şehirlerinden biri olarak kaydedilmiş, tütünü, meyvesi ve bahçeleriyle ün salmışn. Bkz.: bu bölüm, 24. not; Evliya Çelebi, Seyahatnlime, (Pertev Paşa
küt. yazması, nr.: 452) yaprak: 51.
23 Baba Şüşterf hakkında Evliya Çelebi'nin kayıtları: Evliya Çelebi tam üç asır
sonra 1671 'de burayı gezerken Baba Şüşteri'den bahsetmiş, bu zatın mezarına halk
tarafından ilgi gösterildiğini söylemiştir. Bkz.: Evliya Çelebi, Age., yaprak: 51.
24 Milas sultanı Şucauddfn Urhan Bek İbn Menteşa (=Menteşeoğlu Orhan Bey)
ve Beyliği: Miladı 13. asrın ikinci yarısında eski Karya bölgesinde (bugün Muğla ve
civarı) teşekkül etmiştir. Megri (=Fethiye) taraflarından içeri girerek sahil ile Denizli dağları arasında yerleşen Türkmenler tarafından kurulan beyliğin atası Menteşe
Bey 681/1282 yılında vefat etmiş olup kabri Fethiye'dedir. Seyyahımızın bahsettiği
Şucauddın Urhan Bek, Menteşe'nin oğlu Mes'ud'un geriye bıraktığı iki oğlundan
biridir, kardeşine galebe çalarak başa geçmiştir. Ömerı'ye göre Urhan Bek'in elli şeh
ri ve ikiyüz kalesi, iyi bir donanması vardı. Bkz.: Ömer!, Meslilikü'/-Ebslir, (Taeschner neşri), s. 21; Paul Wittek, Menteşe Bey/iği, s. 65-68; Uzunçarşılı, Age., s. 73.
25 Bereln (=Peçin): Mııas'ın beş km güneyindeki Beçin de o sıralarda Menteşe Beyliği'nin sınırları içindeydi. Bkz.: Uzunçarşılı, Age., s. 71.

26 Mflas'ta yeni bir Cuma Camii (=Ulucami): Evliya Çelebi bu camiin 732/1333 yı
lında tamamlanarak kitabesinin şu anda mevcut olmayan kıble kapısı üzerine konduğunu belirtiyor. Ayrıca 1330 yılında bir cami yapıldığı ve bu dimiin şu anda Hacı I1yas Bey camii diye bilindiğiniOktay Aslanapa'nın kitabından öğreniyoruz. Bkz.:
Uzunçarşılı, Age., s. 73; Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul, 1984, C. 2, s. 226.
27 Seyahatname'de-ko~kluk: Milas-Konya arasındaki mesafe altıyüz km'yi bulur.
Seyyah burada ciddi bir kısmı unutmuş olabileceği gibi, Beyşehir'den Konya'ya gitmiş de olabilir; bu a~;umda seyahati kağıda dökerken evvelce takip ettiği güzergahı
aktarmada hata etmiş olabilir.
28 Ki'ınya (=Konya): Konya, Çobanoğlu Demürtaş'ın Mısır'a kaçmasıyla birlikte tamamen Karamanoğullarına kalmıştı. İleride Bedreddin'e değinilecek. O dönemin Konyası hem alimleri ve siyasileriyle hem de bağı bahçesiyle meşhur bir yerdi. Ancak
Karamanoğulları zamanında şehir Anadolu Selçukluları devrindeki gibi bir payitaht
değil bir kültür şehriydi. Ebu'I-Fida der ki: "İbn Said'in anlattığına göre Kunya çok
ünlü bir şehirdir; güneyindeki dağdan akan nehir, batı cihetinden şehre girer, bu dağın etrafında bahçe ve yeşillik boldur. Kalesi içinde Eflatun'un kabri vardır. Hükümet konağı da oradadır. Bu şehrin Kamerüddin adı verilen kayısısı pek meşhurdur."
Bkz.: Ebu'I-Fida, Takvım, s. 383; MEB ls/ilm Ans., C. 6, s. 848.
29 Ahı Taceddın ıbn Kalemşah: Eflaki, Mendkıb'da İbn Kalemşah'dan bahsetmektedir.
30 Fütüvvet ve silsile: Fütüvvet cömertlik, yiğitlik, yardımseverlik ve gayretlilik anlamına gelmektedir. Kökü; genç, yiğit, atılgan manasına gelen "feta" kelimesidir. Tasavvufi bir terim olarak "Fütüvvet"ten ilk bahseden belki de İmam Kuşeyri'dir. Ancak daha sonra Abbasi halifesi Nasır Lidinillah'ın (ö. 1225) işe el atıp Sühreverdi'yi
kendine yardımcı yapmasıyla Fütüvvet, ahlaki olgunluk ve sosyal yardımlaşma gibi
gayelerinin yanısıra siyasi hedefleri de olan bir organizasyona dönüştü. Evvelce 24.
bölümün dipnotlarında da kendisinden bahsettiğimiz Şafii kökenli büyük sufi Su hreverdi yeni Fütüvvet anlayışının bir elçisi olarak çeşitli ülkelere seyahatler yaptı;
Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaeddin Keykubad'ın yanına da geldi ve onun Fütüvvet'e girme töreninde hazır bulundu. Böylece Anadolu'daki Fütüvvetnamelerde,
Fütüvvet kültürü ve ilkelerinin umumiyetle Sühreverdi'nin Avilrifü'/-Madrif adlı
eserinden iktibas edilip yeniden düzenlendiğini görüyoruz. Ahılar da ellerindeki Fütüvvet silsilesiyle aynı tarikat gibi Hz. Ali'ye uzanmaktadırlar. Bu silsileye giren biri
çeşitli ahlaki konularda ahitler verdiği gibi hususi Fütüvvet şalvarı da giyerdi. Bizde
ilk Fütüvvetname Çobanoğlu Burgazi'nin Fütüvvetnilme'sidir. Fütüvet kurumu Ahı
lık kurumunun ortaya çıkışında etkili bir model idi; ancak Ahılığın kökleri daha eski
zamanlara dayanmaktadır ve tarihi gelişimi içinde Fütüvvetten çok daha farklı ve özgün bir yapıya bürünmüştür. Şihabeddin Sühreverdi için bkz.: 24/32. not. Fütüvvet
için bkz.: Neşet Çağatay, Bir Türk Kurumu O/an Ahi/ik, s. 20-23.
31 Şeyh Celaleddın (=Mevlana Celaleddın RumI) ve Celaliye tarikatı: Mevlana,
604/1207 yılında Belh'de doğdu, babası dönemin bilgin şahsiyetlerinden Muhammed Bahaüddin Veled'dir. Baba tarafından Hz. Ebubekir'e, ana tarafından Harizmşahlardan Alaeddin Harizmşah'a dayanır. Bahaeddln Veled ailesiyle beraber Belh'i
terkedip Nişabur, Bağdat, Kfife, Hicaz, Şam, Malatya, Erzincan, Akşehir ve nihayet
Larende'ye geldi: Irurada ders okutmaya başladı ve 1231'de vefat etti. Mevlana o sı-

rada 25 yaşlarındaydı; dinı ve tasavvufi ilimIerde yüksek bir seviyeye gelmiş idi. Nihayet Ahmed Şems-i Tebrizı ile karşılaştı ve artık Mevlana'yı dokuz yıl boyunca tam
anlamıyla Şems'e mürit olarak görürüz. Şems'ten sonra Mevlana'nın çok önem verdiği ikinci şahsiyet Salahaddın ZerkOb idi. Onun ardından da kendisini ve fikirlerini
anlayacak bir dost olarak Hüsameddın Çelebi'yi görmekteyiz. Mesnevi adlı manzum
tasavvufi eseri, sanki Hüsameddın'in hatırına yazılmış gibidir. Mevlana 672/1273 yı
lında vefat etti. Celaliye kelimesi, herhalde daha sonra Mevleviyye olarak bilinecek
tarikatın 9 yıllardaki ismidir. Bkz.: Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlônô Celôleddin, İstan
bul, 1957; Sultan Veled,lbtidônôme, s. 195-197; Sahabeden Günümüze, C. 7, s. 160-173
(İlgili kısmı hazırlayan: Selçuk Eraydın).
32 Mevıana'nın hocası Ahmed Şems-i Tebrizi' için bkz.: Bir önceki not.
33 Larende (=Karaman): Şu an Konya'nın 57 km güneydoğusunda müstakil bir il haline gelmiş bulunan Karaman'ın eski ismi Larende'dir. O dönemde Karamanoğulla
rı Konya'ya yerleşecek kadar kuvvetli olmadıkları için Larende'yi başşehir yapmış
lardı. Larende bu devirde zaman zaman Mısır Memlftk idaresine tabi olmuştur. Şe
hir, güney sahillerinden İç Anadolu'ya uzanan büyük ticaret yolları üzerinde bulunduğu için önemli bir kültür ve ticaret merkezi idi. Bkz.: MEB Islôm Ans.; C. 6, s. 309.
34 Larende sultanı Karamanoğlu Bedreddi'n İbrahim Bek: Karamanoğlu Mahmud
Bey'in oğlu, Musa Bey'in kardeşidir. İbn Battftta evvelce Musa Bey'i hacda gördüğünü söylemiş idi; 28/7. notta ondan bahsettik. İşte bu Musa Bek'e karşı 1318'de
muhalefete geçen Bedrüddın İbrahim Bek, Memlftk sultanı Nasır adına hutbe okutup sikke bastırmıştır. Nihayet Naslf'ın kuvvetleri Larende'ye Bedrüddın'i oturttular ve Musa Bek'e de Ermenak'ta beylik verdiler. İbrahim herhalde 1341'den sonra
ölmüş olmalı. Bkz.: Uzunçarşılı, Age., s.9-11.
35 Aksara (=Aksaray): Şehir 2. Kılıçarslan (ö. 1192) tarafından yapılan saraya nispetle Aksarayadını almış idi. Kılıçarslan'ın yaptırdığı dinı, ticarı ve sosyal tesislerle şe
hir yeniden kurulmuş gibi oldu. Anadolu Selçuklularının dağılmasıyla Karamanoğul
larına geçti; ancak seyyahın yaşadığı dönemde herhalde Çobanoğlu Demürtaş faktörü sebebiyle lIhanlı hakimiyetine bağlı gözüküyor; daha sonra tekrar Karamanoğul
larına geçecektir. Seyyahın çağdaş i olan Ebu'l-Fida burayı şöyle vasfeder: "Gayet yeşil, ağacı ve bahçesi bol bir yerdir. Tam ortasından geçen bir nehri ve büyük bir kalesi vardır." Bkz.: Ebu'l-Fida, Takvım, s. 383; DıA Islôm Ans., C. 2, s. 291.
36 Nekde (=Niğde): Şehrin adı ilk defa Nekıda şeklinde geçiyor. Ancak Nıkde yazılı
ŞI Hamdullah Mustavfi'de de görülmektedir. Yakut Hamevı şöyle der eski Niğde
için: "Küçük ama çok eski bir şehir... Kaysariye ile Neklda arasında üç günlük bir yol
vardır. Bura ile Hırakle (=Ereğli; Konya Ereğilisi) arasında da üç günlük bir yol vardır. Hekim Bukrat'ın (=Hipokrat) burada yaşadığı söylenir." Türk tarihinde ilk defa
ne zaman anıldığına gelince; Anadolu Selçuklu hükümdarı 2. Kılıçarslan'ın oğulları
arasında taksimat yapılırken şehrin Melik Arslanşah'a verilişi münasebetiyle Niğde
ismi zikrediliyor. Alaeddın Keykubad zamanında şehir çok gelişti, daha soma İlhan
lı hakimiyetine geçti; lIhanlı namına idareci olan Ertena zamanında şehrin hakimi
Sunkur Bek idi. Nitekim kendi adına bir cami bırakmıştır. Seyyahımızın Niğde'ye
gelişi işte bu Sunkuf Bek zamanına rastlar. Bkz.: Yakftt Hamevı, Mu'cemü'l-Buldôn,
C. S, s. 350, madde m.: 12130; MEB Islôm Am., C. 9, s. 253.

37 Kaysariye (=Kayseri): O dönemde lIhanlı idaresine bağlı bir genel vali iken zamanla müstakilleşecek olan Ertena'nın başşehri Kayseri olacaktır. Ancak seyyahımız
orada iken Ertena'nın başşehri henüz Sivas idi; Ertena o sırada herhalde evvelce bahsettiğimiz lIhanlı variS'i<CeHiyirli (Büyük)' Hasan'a bağlı olarak Orta Anadolu'yu yönetiyordu. Ebu'l;fidlşehir hakkında der ki: "Burası gayet yeşildir; ağacı, bahçesi,
meyvesi, gözelerı çokt~r. Son derece sağlam bir kalesi ve saltanat konağı vardır. Ismi (eski Roma) Kayseri'ne nispetle verilmiştir. Doğusunda "Sıvas" şehri bulunur.
Kaysariye ile Aksara arasında dört menzil vardır." Bkz.: Ebu'l-Fida, Takvim, s. 383;
MEB Islôm Ans., C. 6, s. 486.
38 Sivas: Bu şehir Ertena'nın o dönemdeki payitahtıdır. Daha sonra tamamen istiklal
kazanacak olan Ertena, Kayseri'ye taşınacaktır. O çağın Sivas'ı hakkında Ebu'l-Fida
şöyle der: "Burası ünlü bir yerdir; küçük bir kalesi vardır; pek çok su kaynağı var ise
de yeşilliği fazla değildir; ağacı azdır. Oranın nehri şehirden yarım fersah uzakta akar.
ıbn Saıd der ki: Sivas, bölgenin ana şehridir; ticaret yapanlar orayı iyi bilirler; geniş
bir düzlüğe kurulmuştur. Sürekli gidip gelenlerin aktardığına göre Sivas ile Kayseri
arasındaki mesafe altmış mildir ve yirmidört han vardır bu güzergahda. Bu hanlarda
kimseyle bağlantısı kalmamış yalnız yolcuların dahi ihtiyaç duyacağı her şey mevcuttur. Hele hele kar yağışının hakim olduğu zamanlarda (bunun önemi daha iyi anlaşı
lır). Doğusunda Erzenerrfim (=Erzurum) şehri vardır. Sivas, kış zamanı çok çok soğuk bir şehirdir!" Görüldüğü gibi Sivas'ın soğuğuna karşı idarecilerin, yolcular ve tacirler hayrına han ve kervansaraylar inşa etmek suretiyle nasıl tedbir aldıkları yedi
yüzyıl önce kayda geçmiş bulunuyor ki Selçuklu ve Beylikler döneminde yapılan yatırımlar bugün bile göz kamaştırmaktadır. Bkz.: Ebul'-Fida, Age., s. 384; Doç. Kemal
Göde, Era/nah/ar, Ankara, 1994, s. 152-155.
39 Alaeddfn Ertena Bey: Evvelce bahsettiğimiz Çobanoğlu Demürtaş'ın (Bkz.: 13/19.
not ve 24/14. not) kayınbiraderi olan Ertena, Uygur Türklerindendi. Demürtaş Anadolu'da bir süre fırtına gibi esip işlerin bozulmasıyla 728/1328'de Mısır sultanı Nasır'a sı
ğınınca yerine kaynı olan Ertena'yı bırakmış idi. Ertena da lIhanlı sultanı Ebu Saıd'e
ve ardından lIhanlı varisi Celayirli (Büyük) Hasan'a karşı saygıda ve itaatte kusur etmeyerek mevkiini ve gücünü korumayı bildi. Daha sonra yine gerekli siyası manevraları
yaparak idare ettiği halkı ve arazilerini korumayı bildi. Nihayet 742/1343 yılında istiklalini ilan ederek sultanlığını resmen duyurdu. Onun hükmü altındaki şehir ve kasabaları şöyle saymak mümkündür: Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat, Amasya, Erzincan, Doğu
Karahisar, Niksar, Canik, Develi Karahisar vs. Devlet merkezi evvelce Sivas iken sonradan Kayseri olmuştur. Ertena 753/1352 yılında Kayseri'de vefat etiğinde Köşk adı verilen türbesine defnedilmiştir. Arapça ve Farsçayı iyi bilen alim bir adamdı; dönemin
bütün tarihçilerinin ittifakıyla halkını adaletle yönetirdi. İbn Hacer onun iyi bir Müslüman olduğundan bahseder ve ismini Eretna veya Eratna değil "Ertena" şeklinde kaydeder. Bkz.: Kemal Göde, Age., s. 29-80; İbn Hacer, ed-Durer, Beyrut 1997, s. 203.
40 Amasya: O dönemde Ertena hakimiyeti altındaydı. Seyyahımıza çağdaş olan Ebu'lFida anlatıyor: "Kalesi ve suruyla büyük bir şehirdir; pek çok bahçesi ve büyük bir
nehri vardıL' Sudolapları bahçeleri sular. ıbn Saıd der ki: Sinop'un güneydoğusunda
Amasya diye bir şehir vardır ki hekimlerin, filozofların yatağıdır. Burası güzelliği, suyunun bollu~u ve ıJağı, bahçesi ile ünlüdür. Burayla Sinop arasında altı günlük bir yol
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vardır. Amasya'dan geçen nehir, Sinop'tan denize dökülür. Ofaları gören biri Amasya'da gümüş madeni olduğunu söylemiştir." Bkz.: Ebu'l-Fida, Age., s. 383.
41 Sunusa (=Sonusa): O dönemde Sonisa civarı Taceddinoğulları tarafından yönetilmekteydi. Niksar'ı merkez alarak kurulan Taceddinoğulları Ertena'dan epey önce
müstakil hareket etmeye başlamış idi. Ertena ile Taceddinoğulları arasında kıyasıya
bir rekabet var idi; Ertena, Amasya'ya Tüli Bey'i göndererek hasmı olan Taceddin
Doğanşah'ı kaçırtmayı bilmiş fakat daha sonra Ertena Devleti, Kadı Burhaneddin
Devleti'I)e dönüşürken Can ik ve havalisine hakim bulunan Taceddinoğulları bir süre daha hükümferma olmaya devam etmişlerdir. Eski haritalarda Sonisa şeklinde de
kaydedilen bu şehre yeni haritalarda rastlamasak da Amasya'nın 50 km doğusunda olduğunu okuyoruz Gibb'den. Sonisa ile ilgili bir kaydı da büyük Rumca-Osman!ıca Kamus'ta görüyoruz; burada Sonisa, Erbaa'ya bağlı bir mıntıka olarak kaydedilmiş. Nihayet gayet açık bir bilgiye Osmanlı coğrafyasına dair bir atlasta rastlıyoruz; burası Sivas
vilayetinin Tokat sancağına bağlı Erbaa kazasında bir nahiye imiş. Yine bu kitabın haritalar kısmına baktığımızda Kelkit çayı ile Yeşil ırmakın birleştiği yerde görüyoruz
Sonisa'yı. Yeni haritalarla karşılaştırdığımızda buranın Taşova ile Alpaslan arasında bir
yerde olduğunu söyleyebiliriz. Biraz daha kuzeyinde Hasan Uğurlu Barajı başlıyor.
Bkz.: Uzunçarşılı, Age., s. 153; Kemal Göde, Age., s. 77; Gibb, Travefs, C. 2, s. 90; Yanko Hloros, Türkçe'den Rumca'ya Kamus-i Osmanı, İstanbul, 1899, S. 2075; Memalik-i
Mahriisa-i ŞaMneye Mahsus Mükemmel ve Mufassal Atlas, haz. Binbaşı Mehmed Nasrullah, Kolağası Mehmed Rüşdü, Mülazım Mehmed Eşref, İstanbul, 1325, s. 70-72.
42 Şeyh Ahmed Küçük Rifaf: Daha önce bu şahıstan bahsedilmiş idi; bkz.: 22/7. not
43 Kümiş (=Gümüşhane): Ta Bizans zamanından beri gümüş madenieriyle şöhret
bulmuş bir şehirdir. Selçuklulardan sonra lIhanlılara, onlardan Celayirlilere, onların
elinden de Eretna Devleti'ne geçti. Seyyahın bahsettiği sarp dağlar tıpkı bir duvar
gibi yükselen Zigana dağları olmalıdır. Gümüşe gelince, bu maden 19. yüzyılın baş
larında tükendi geriye sade ismi kaldı. Bu tarihlerden sonra daha çok kaliteli meyve
ve marmelatları ile ünlendiğini görüyoruz; özellikle de armut, elma, kuşburnu, böğürtlen gibi. Bkz.: DıA Is/iim Ans., C. 14, s. 275.
44 Erzencan (=Erzincan): O dönemde Irak lIhanlı idaresine bağlı olan Erzincan'ın
milattan önce kurulduğuna dair deliller vardır. Daha sonra Bizans-Sasani mücadelesinin ana noktalarından biri oldu; İslam ordularının 17/638 yılında buralara gelmesiyle şehir Bizans-Arap, Ermeni ve Gürcü prenslikler arasında mücadele alanı haline
geldi. 1048 ve daha sonraki yıllarda ise Türk akınıarına uğradı; 1142 yılında Mengücük Beyliği'nin ikiye bölünmesiyle Erzincan, Davud Şah'ın idaresi altına girdi; daha
sonra Anadolu Selçukluları, onların ardından da lIhanlılar şehre hakim oldular. Bkz.:
DıA Is/iim Ans., C. 11, s. 319.
45 Erzerrfim (=Erzurum): Aynı Erzincan gibi çeşitli akınıara uğradıktan sonra
1242'de Anadolu Selçuklu Devleti'nin Kösedağ yenilgisiyle beraber şehir lIhanlı
Moğollarına geçti. Ancak lIhanlıların zayıflamasıyla yeniden kargaşanın ortasına düşen şehir uzun bir süre harap ve gayr-i mamur kaldı. İşte seyyah bu dönemde gelmiş
gözüküyor şehre. Bkz.: DıA Is/iim Ans., C. 11, s. 322.
46 Erzurum'da savaşan Türkmen grupları: Özellikle Akkoyunlu-Karakoyunlu
Türkmen aşiretlerinin çekişmeleri olma.!ı bunlar. Bkz.: DıA Is/iim Ans., C. i ı, s. 322.
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47 Erzurum-Birgi arasındaki büyük kopukluk: Seyahatnôme'nin bu kısmında seyyahımız hafızasını tazeleme ihtiyacı duymuş olmalı. Zira "İnsarafna ila Medıneti Birkı" (=Birgi'ye döndük) demesi bundan böyle gezeceği yerlerin daha önce Mılas civarında gezdiği yerlereeyakın olduğunun 'kendisi tarafından da bilindiğini gösteriyor.
Bu durumdaseITahı~_Anadolu seyahatini anlatırken takip ettiği asıl güzergaha göre
değil aklında kalanlaragöre bir düzen tertip ettiğini söyleyebiliriz. Bir diğer ihtimal,
aradaki ibare ve sayfaların kaybedilmiş olduğudur. Ancak çeşidi Rıhle nüshalarında
buna işaret eden özel bir delil yoktur. Son olarak İbn Güzeyy'in bir işgüzarlık eyleyerek özedeme işinde ileri gittiğini ve bazı kısımları tamamen attığını savunmak kalıyor geriye; ama bunu niye yapsın? Üstadına bağlı kaldığını vurgulamamış mıydı en
başta? O halde seyyahın, seyahati yazıya döküp tertip etme aşamasında bir hataya
düştüğünü savunmak galiba orta yol.
48 Birgi: Adı eski Pyrgion'dan geliyor. Bölgeye yönelik ilk Türk akınıarı lL. yüzyılda
Selçuklular tarafından gerçekleştirildi, 13. yüzyıl sonlarında Menteşe Bey'in damadı
olan Sasa Bey'in hücumlarına hedef oldu, onunla fütfihata katılan Aydınoğlu Mehmed Bey burayı 1307'de ele geçirerek kurduğu beyliğin merkezi yaptı. Birgi, Osmanlı döneminde bilginleriyle meşhur idi; hatta bir Birgi ekolünden bile sözedilebilir. Bkz.: DıA Islôm Ans., G. 6, s. 190.
49 Kadı İzzedin FerişW. (=lbn Melek) ve soyu: feriştah, Firişte veya Ferişte şeklin
de de bilinen kelime, Farsçadır ve melek demektir. Bu yüzden bu ailenin adını Osmanlı tarihinde hem İbn Firişte hem de ıbn Melek şeklinde buluyoruz. Muhtemelen seyyahımızın bahsettiği İzzeddın Ferişta'nın oğlu olan meşhur bilgin ıbn Feriş
te; yani ıbn Melek, 821/1418 yılından sonra vefat etmiş; fıkıh, fıkıh usfilü, hadıs, dil
ve lügatçiliğe dair eserleriyle Osmanlı ilim dünyasının en çok tanınan şahsiyederin
den biri olmuştur. ıbn Melek ailesi Birgi'ye çok yakın bir mıntıkada Tire'de yaşadı
ve Aydınoğullarının en güçlü zamanında buranın dinı, edebı ve kültürel bir merkez
haline gelmesine öncülük etti. Bu ailenin ilginç bireylerinden kardeş Abdülmecid
İbn Melek ise Hurfifilik meşrebinde olup bu alanda yetkin bir eser vermiş ama Hanefi fakihi ve dil uzmanı olan ağabeyisi ile aralarında hiçbir ciddı sürtüşme olmamış
tır. Ağabey İbn Melek, Timur'un Tire'ye gelişi esnasında çağın meşhur bilgini Seyyid Şerif Gürciinı ile görüşmüş, geniş kültürüyle büyük takdir uyandırmıştır. İbn Melek kelimenin gerçek anlamıyla deryadır. Onun fıkıh usfilüne dair Nesefi tarafından
telif edilen metin üzerine yazdığı şerhi biz de okuduk 'Ve istifade ettik. Onbeşten
fazla eseri arasında en dikkat çekici olanları herhalde Kur'an'da geçen 1528 kelimenin öztürkçe karşılığını manzum olarak verdiği eser ile Subha-yı Sıbyan ve Tuhfe-i Vehbf gibi kısa Arapça-Türkçe sözlük denemeleridir. Bkz.: DJA 1slôm Ans., C. 6, s. 190.
50 Birgi beyinin çıktığı yayla; Bozdağ: Birgi beyi herhalde 2159 m. yüksekliğe varan
Bozdağ'ın yamaçlarında bulunan yaylalara çıkıyordu. Bkz.: DJA ısıtim Ans., G. 6, s. 189.
51 Birgi sultanı Aydınoğlu Mehmed ve devleti: Aydınoğlu Mehmed Bey, burayı
1307'de aldı ve beyliğinin merkezi yaptı. 1312'de bir cami, türbe ve medrese inşa ettirdi, onun hakimiyetindeki bölge, muasır tarih kitaplarında "Memleket-i Birkl"diye
kaydedilmiştir. Mehmed Bey, ilim ve kültüre ehemmiyet veren biriydi. Seyahatnô~
me'mizdeki tasvirlere ve diğer muasır. kaynakların verdiği ~ilgilere dikkat edilirse
onun son derece-nıtıne zevklere sahip olduğu, hayat tarzı ve kültürüyle küçük bir uç

beyliği değil,

kocaman ve karmaşık bir devleti yönetmeye namzet biri olduğu anlaBu da şunu gösteriyor ki Aydınoğlu Mehmed Bey ve benzeri beyler, öyle sanıl
dığı gibi sadece savaşçı değil; yüzyıllar boyu biriken engin bir siyası ve edebı kültürün o dönemdeki temsilcileriydiler. Mehmed Bey 1334'te vefat ettiğinde yerine oğ
lu efsanevı kumandan Umur Bey geçecektir. Aydınoğulları hakimiyetindeki Birgi ve
havalisi 1391'de İsa Bey tarafından Osmanlı'ya terkediidiyse de Ankara Savaşı'ndan
sonra yeniden Aydınoğullarına geçti ve son olarak 2. Murad devrinde kesin olarak
Osmanlı'ya geçti. Aydınoğulları Beyliği zamanında ilme ve edebiyata çok önem verilmiş, çeşitli Farsça ve Arapça eserler Türkçeye çevrilmiştir. Bkz.: Aştkpaşazôde Tarihi, s. 107; Neşrı, Cihannümil, (Unat neşri), C. 1, s. 313; Uzunçarşılı, Age., s. 104-120;
DıA Is/iim Ans., C. 4, s. 240-241.
Süleyman ve yanına kaçtığı Menteşeli Urhan Bek: Süleyman Şah, Mehmed
Bey'in dördüncü oğludur. Babası ona Tire'yi vermiş idi, babası vefat ettikten sonra
burada müstakil beyoldu ve 750/1349 yılında vefat edince İbn Melek Medresesi diye bilinen yapının avlusuna gömüldü. Yanına kaçtığı Urhan Bek'ten evvelce bahsettik, bkz.: Bu bölüm, 24. not. Süleyman Şah için bkz.: Uzunçarşılı, Age., s. 110.
Birgi Sarayı, İbn BattUta ve Yahudiler: Birgi Sarayı'nın her türlü din ve meş
repten bilgine açık olduğu, dönemin diğer tarihçileri nezdinde de malumdu. Nitekim aynı soydan gelen İsa Bey, meşhur Bizans tarihçi si Dukas'ın babasını himaye
etmiş, Bizans idaresine karşı onu korumuştur. Seyyahımıza gelince o da aslında bilgi, tanışma ve sohbet konusunda muhatabının farklı bir dinden olmasına pek
ehemmiyet vermeyen biridir; öteki görüş ve inançta olan birini tabiı olarak eleştir
se de diyaloğa girmekten, onunla beraber gezmekten asla çekinmez. Peki Yahudiye niçin kızdı? Yahudinin, hafızların önünde yer alması ile beraber herhalde Mağ
rip'te (=Fas) olup bitenler de seyyahın bu tavrına sebep olmuştur. Evvelce Endülüs ve civarında Yahudilere duyulan güven Merınller devrinde önce kırgmlığa,
sonra kızgınlığa dönüşmüş idi; bölge İspanyollar tarafından ilk defa sıkıştırılınca
Yahudiler kendilerini korumak kaygısıyla Müslüman idarecilere ve halka ihanet
ettiler. Bu durum, Merın1ler döneminde had safhaya ulaştı. Dönemin şairi Alviralı
Ebu İshak, "Ve keyfe yetimmü" cümlesiyle başlayan şiirinde Yahudileri kastederek Merını hükümdarı Ebu'I-Hasan'a hitaben şöyle yakınır: "Söyle nasıl alicenap
olacaksın?/Sen inşa ederken bak onlar yıkıyorl/Gırnata'yı gezdim adım adım,/On
ların saygısızlığını gördüm,/Bize verdikleri sözü çiğnemişlerdi,/Hainleri (cezalandırmaktan) ötürü niçin kınanasın?" Bkz.: Uzunçarşılı, Age., s. 104-120; Dukas Tarihi, Bonn bas., s. 19; Tazı, Tarfhu'd-Dib/IJmilsı Ii'/-Mağrib, C. 2, s. 253.
Tire: Baba Aydınoğlu Mehmed Bey burayı Süleyman Şah'a vermiş idi. Bkz.: Bu bölüm, 52. not.
Ayasluk (=Ayasluğ; Selçuk; Efes): Antik Efes'in bulunduğu yerde kurulmuş bulunan bu şehir şimdi Selçuk adıyla bilinmektedir. Şehir 1304'te Sasa Bey tarafından
alındı, 1309'da Aydınoğlu Mehmed Bey'e geçti, Aydınoğlu Mehmed Bey burada ciddı bir deniz gücü, tam bir hücum donanması oluşturarak 1319'da Sakız adasına baskın düzenlemişti. Burası seyyahın geldiği dönemde Hızır Bey'in emrindeydi. Ayasluğ hakkında yeterli bilgi Türkçe kaynaklarda mevcuttur. Bkz.: DıA Is/ilm Ans., C. 4,
s.226.
şılır.
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56 Hıdır Bek (=Aydınoğlu Mehmed'in oğlu Hızır Bey): Hızır Bey, o dönemde
Ayasluğ'u yönetiyordu; ancak daha sonra ağabeyi Umur Bey'in 749/1348 yılında §ehit dü§mesinin ardından Aydınoğlu Beyliği'nin ba§ına geçti, ancak ağabeyi kadar faalolmadığı için bölgede etkili olan La:inlerle ağır bir anlaşma imzalamıştı. Bkz.:
Uzunçarşılı, Age., S. 109.
57 Ömer Bek (=efsahevı kahraman Umur Bey; Aydınoğlu Mehmed'in büyük
oğlu) ve Yezmır (=İzmir): O sıralarda Umur Bey'in yönetiminde olan İzmir Latinleri n her zaman elde tutmak istediği önemli bir limandı. Daha Baba Mehmed Bey
zamanında buraya defalarca saldırmışlar ama başarılı olamamışlardı. 1334'te babası
nın vefatıyla beyliğin ba§ına geçen Gazi Umur Bey, hemen Saruhan Beyle ittifak yaparak büyük bir donanmayla Mora'ya sefer düzenlemiştir. Alaşehir'i de hakimiyeti
altına alarak gittikçe büyüme siyaseti güden Umur Bey, Bizans'ın iç ve dış siyasetine doğrudan müdahale ederek önüne çıkan fırsatları değerlendirmeyi bilmiştir. Hayatı boyunca onlarca deniz savaşına katılan Umur Bey, Papalığı fena ürkütmüş, birleşik Haçlı kuvvetlerine karşı uzun yıllar mücadele vermiş, nihayet 749/1348 yılında
alnından vurularak şehit düşmüştür. Gazi Umur Bey'in savaşları ve kahramanlıkları
daha sonra Enverı'nin Düsturname'sinde bir destana dönü§ür. Bkz.: Le Destan d'Umur
Pacha (Düsturname-i Enveri), metin ve Fransızca çev. İrene Melikoff-Sayar, Paris,
1954; Tuncer Baykara, Aydınoğlu Gazi Umur Bey, Ankara, 1990; Uzunçar§ılı, Age.,
S. 107-110.
58 Mileff, Meleff türü kumaş: !talyanların kadim Amalfi şehrinden alınma bir ad. Herhalde doğu ile ticarı ilişkilerini çok eskiden beri yürüten ailelerce hl~m dünyasına
taşınmış olmalı. Bkz.: Gibb., Age., C. 2, S. 446.
59 Kemha türü kumaş: Aslı Kemhab olan bu kelime F arsçada havı az, renkli ipek kumaş
manasındadır. Zamanla altın veya gümüş yahut parlak tellerle bezenmiş kumaş anlamında kullanılır olmuştur. Bkz.: Ferheng-i Ziya, c. 3, S. 1577; Gibb, Age., C. 2, S. 446.
60 Mağnisiye (=Manisa): Eski adı Magnesia olan bu şehir o sırada -bir sonraki notta
izah edileceği üzere- Saruhan Bey tarafından yönetiliyordu. Saruhan Bey burayı
1313'te almıştır. Bkz.: Uzunçarşılı, Age., S. 84.
61 Manisa sultanı Siirı1hiin ve Beyliği: Eski Lidya bölgesinde teşekkül eden bu
Türkmen Beyliği, Batı Anadolu'da ilieriden Ege sahillerine doğru yayılarak Manisa,
Menemen, Demirci, Nif (=Kemal Pa§a), Turgutlu, Tarhanyat (=I1lca), Akhisar, Urganlı gibi başlıca §ehir ve kasabalara sahip olmu§tur. Beyliği kuran Saruhan Bey'in Hiirizm kumandanı iken Anadolu Selçuklularının hizmetine giren Saruhan adlı bir kumandanın torunu olduğu sanılmaktadır. Saruhan Bey 705/1305 yılında Manisa ve civarına yayılarak fütnhata ba§ladı, 1313'te Manisa'yı aldı, tesis ettiği donanma ile 1<'0ça, Naksos ve Sakız'daki Cenevizlileri vergiye bağladı. Bazen yalnız, bazen Aydıno
ğullarının donanmasıyla müşterek deniz seferleri yapıyordu. Saruhan Bey 746/1345
yılında vefat etmiş ve Manisa'ya gömülmüştür. Bkz.: Uzunçar§ılı, Age., S. 86.
62 Manisa'da bayram: 22 Ağustos 1333'e denk geliyor.
63 Saruhan'ın küçük oğlunun cesedinin yıkanıp kubbeye bırakılması: Altay
Türklerinin, ölüleri ağaca bırakmalarına benziyor. Eski Türklerde, özellikle Altay ve
Sibirya Türklerinde yaygın olan ritüel, ölüyü ağaca bırakmaktır. Bugünkü Kuzey
Amerika KfzllderHilerinde ve Avustralya yerlilerinde de rastlanan bu adette ceset bir

tabut içinde ağacın üstüne asılır; havada çürüyüp tabut yere düşünce kemikler gömülür. Bu adete Türk kabilelerinden Tonguzlarda, Kitanlarda, Yakiltlarda, Kırgızlar
da ve Eski Bulgarlarda rastlanır. Burada maksat ne olabilir? Ya ölüyü göğe yaklaştır
mak veya kemikleri muhafaza edebilmek için çürüyebilen kısımlardan kurtulmak;
zira ruhun kemikte olduğu inancı vardı bazı kadim Türklerde. Bkz.: Jean-Paul Roux, Türk/erin ve Moğo//arın Eski Dini, çev. Aykut Kazancıgil, İstanbul, 1994, s. 220;
Ramazan Şeşen, ıbn Faz/an Seyahatnamesi, İstanbul, 1995, Bedir Yay., s. 122.
64 Bergama: O sıralarda Karesioğullarından Yahşi Han'ın elindeydi; Yahşi Han burayı
1306 civarında almıştır. Bergama'nın Karesioğullarıdan Demirhan tarafından tayin
edilen bir beyin yönetiminde olduğu Ömeri'nin Mesa/ik'inde de belirtilir. Bkz.: Yaşar Yücel, Age., s. 185.
65 Eftiitun mu Galinos mu?: Bergamalı olan meşhur kişi, Eflatun değil diğer mütercim ve şarihlerin de belirttiği gibi Galinos'tur. Bkz.: Gibb, Age., C. 2, s. 449.
66 Bergama hükümdarı Yahşı Han ve Karesioğulları: 13. asrın sonları veya 14. asrın başlarında Mizya'yı (=Balıkesir ve Çanakkale tarafları) yöneten Türk beylerinden
birinin adı olan Karesi, sonraları o mıntıkaya ad olmuştur. Ailenin büyük ceddi 1 ı. asrın ikinci yarısından sonra Orta Anadolu'da bir devlet kuran Melik Danişmend Gazi'dir. Anadolu Selçuklu Devleti'nin çöküşü sırasında bu aileden Kalem Bey ile oğ
lu Karesi Bey, Batı Anadolu'yu istilaya başlamışlar ve takriben 696/1296 yılında Mizya mıntıkasına girmişlerdir. Karesioğullarının başşehri Balıkesir'di. Balıkesir'in pek
yakınında eski adı Akiros olan bir şehirle beraber Bergama, Sındırgı, Bigadiç, İvrin
di, Aydıncık, Edremit, Ayvacık gibi bazı şehir ve kasabalar bu beyliğin hakimiyeti altındaydı. Karesi Bey'den sonra beylik bölünerek biri Bergama'da diğeri Balıkesir'de
iki hükümdar ortaya çıktı; Bergama emiri Yahşi Han lakaplı Şucaeddin idi ki, Arap
kaynaklarında Marmara Memleketi'nin sahibi olarak gösterilmektedir. Yahşi Han'ın
onbeş şehri, bir o kadar kalesi; bunun yanında yirmibin süvarisi ve donanması olduğu belirtilir. Büyük parça yani Marmara ve Çanakkale'ye kadar olan mıntıka ise Demür Han'ın elinde kalmıştı. Karesi Beyliği kısa bir zaman sonra Osmanoğullarına geçecektir. Bkz.: Uzunçarşılı, Age., s. 98-99.
67 Balıkesir ve Demdr Han: Deminki notta da belirttiğimz gibi Demür Han'ın arazisi daha çok idi; Balıkesir'i merkez edinmişti; Ömer!, Mesalik'te Akira Memleketi sahibi Demür Han'dan bahsederken hem asker hem de şehir sayısı bakımından komşusu olan Osmanoğlu Orhan Bey'den daha kalabalık olduğunu ve RumIara karşı şid
detli deniz muharebesi yürüttüğünü söyler. Karesioğullarının toprakları ı. Murad
devrinde, 763/1361 yılında Osmanlı tarafından zaptedilmiştir. Bkz.: Uzunçarşılı, Age.,
s. 100-101.
68 Ahı Şemseddın: Bu zatın oğlu olan Ahı Hasan, Sultan Orhan'ın hocasıdır. Bkz.:
Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara, 1982, C. 1, s. 106.
69 Aşdre günü: 1333 yılının 21 Eylülü.
70 İhtiyaruddın Urhiin Bek (=ürhan Gazi) ve devri: Orhan Gazi, Tanpınar'ın deyişiyle birbuçuk asır boyunca Osmanlı'ya model olmuştur. Osman Bey'in vefatından
sonra devletin ileri gelenleri ve ahıların desteğiyle 1324'te başa geçti; babasının fetih
siyasetini devam ettirerek Bizans'ı her yandan kuşam; 1326'da Bursa'yı fethetti; Pelekanon Savaşı'nda Bizans imparatoru 3. Andronikos'u yenerek Bitinya bölgesinde
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idareyi aldı; 1337'de İzmit'i alarak Kocaeli yarımadasını tamamen Osmanlı'ya geçirdi; 1345'te Balıkesir, Manyas, Kapıdağ gibi Karesilere ait yerleri aldı; 1345'te Üsküdar, Kadıköy ve havalisine kadar yaklaştı; oğlu Süleyman Paşa onun zamanında Ankara'ya kadar bütün1İ1.ıntıkayr Osmanlı<ya bağladı; 1357'de Gelibolu teslim olunca
Rumeli'ye kesi~geçj başladı ve daha nice hızlı hadiseden sonra 1362'de ruhunu teslim etti Orhan Gazi. 37 yılda Osmanlı'yı aşiretten çıkarıp bilginleri, tecrübeli devlet
adamları, kumandanıarı ve kurumlarıyla tam bir devlete dönüştürdü. Bkz.: UzunçarŞılı, Osmanit Tarihi, C. 1, s. 117-173; Mehmed Neşrı, Kitilb-ı Cihannüma (Neşri Tarihi), yay.: Faik R. Unat - Mehmed A. Köymen, Ankara, 1987, C. 1, s. 147-149; İbn Kemal, Tevarih-i AI-i Osman il. Defter, yayına haz.: Şerafettin Turan, Ankara, 1991, s. 3188; Osmanit Ansiklopedisi, İstanbul, 1994, "Orhan Gazi" (makale: Mustafa Armağan)
C. 1, s. 76-77.
Yeznik (=lznik): Orhan Gazi 1331'de İznik' i almıştır. Bkz.: bu bölüm 70. not.
Kürle (=Gürle): Şimdiki Gürle, Bursa ile İznik arasında; Umur Bey ile Gülyaka'nın
tam ortasında gözüküyor. Batıda Gemlik ile doğuda İznik gölü arasında bir yerde.
Bkz.: Grosser Welt Atlas, s. 97.
Beyelun Hatun (=Nilüfer Hatun): Osman Gazi 1299'da Yarhisar Rum Beyi'nin
kızı Holofira'yı (=Nilüfer) Orhan'a nikahlamıştır. Tarihı belgelerde Nilüfer denilen
bu hanımdan Şehzade Süleyman Paşa ile ileride sultanlığa geçecek olan Murad Hudavendigar doğmuştur. Beyelun ile Nilüfer arasında imla benzerliği olduğu için Gibb
gibi bilginler burada bir istinsah hatası olma ihtimalinden sözetmişlerdir. İbn Battuta ileride Uzbek (=Özbek) Han'ın Bizanslı hatunu için de klişe bir isim olarak Beyelun'dan bahsedecektir. Tarihçi Neşrı, Nilüfer Hatun'u şöyle anlatır: "Bu ol hatundur
ki, Bursa'da Kapluca Kapusu'na yakın yirde hisar dibinde tekyesi vardur; Nilüfer
Köprüsi'n dahi ol yapdurdl. OL hatunı ahirete intikal edicek Bursa Hisarı'nda Manastır'da Orhan ile bile defn itdiler." Bkz.: Neşrı, Age., s. 105; Uzunçarşılı, Age., s. 107.
Mekeea (Mekeee): Mekece, İznik'in 30 km doğusundadır. Buranın tekfuru Osman
Gazi zamanında itaat yoluyla Osmanlı'ya katılmıştır. Neşrı anlatıyor: "... Andan Mekece'ye vardılar; anın dahi tekfuru itaat edip Akhisar'a bile geldi .. " Mekece 1313'te
Osmanlı'ya girdi. Bkz.: Neşrı, Age., s. 121; Uzunçarşılı, Age., s. 111.
Yenica (= Taraklı Yenicesi): Taraklı Yenieesi olarak bilinen bu mıntıka Geyve'nin
20 km güneydoğusundadır. Osman Gazi, 1292'de Köse Mihal kılavuzluğunda Göynük, Sorkun ve Taraklı Yenicesi'ni almıştır. Bkz.: Neşrı, Age., C. 1, s. 93; Osmanlı Ansiklopedisi, C. 1, s. 65.
Kaviye (=Geyve): İznik'in batısında Adapazarı'nın güneyinde, Sakarya nehrine kı
yısı olan bir ilçedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi 1313'te Osman Gazi'nin sadık
dostu olan Harmankaya hakimi Köse Mihal Müslüman oldu ve beraberce Lefke
(=Osmaneli), Mekece, Akhisar, Geyve ve Gölpazar tarafındaki Leblebici kaleleri
alındı. Bkz.: Uzunçarşılı, Age., C. 1, s. 111; Grosser Welı Atlas, s. 97.
Keynuk (=Göynük): Taraklı'nın 20-25 km doğusundadır. Evvelce de belirttiğimiz
gibi Osman Gazi burayı Taraklı ve Sorkun'la beraber 1291 ya da 1292'de almıştır.
Bkz.: Uzunçarşılı, Age., s. 107; Grosser Welt Atlas, s. 97.
Muturnf (=Mudurnu): Mudurnu, Göynük'ün 35 km doğusundadır; yol gerçekten
dağlık bir araziden geçer. 1326'da Orhan Gazi zamanında Bursa'nın fethinden he-
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men sonra meşhur kumandan Konur Alp Gazi Mudurnu, Bolu ve Konurapa'yı aldı.
Bkz.: Osmanlı Ansiklopedisi, C. 1, s. 79.
79 Semen ve Saman: Sin, mim, nun ile Arapça "semen" kelimesi katı yağ anlamına
gelmektedir. Ta, ba, nun ile "tibn" kelimesi ise bildiğimiz "saman" anlamına gelir.
Allah'tan hizmetçilede beraber yola çıkmışlar! Hiç olmazsa seyyahın işlerinden biri
görülmüş.

80 Rugan kelimesi: Kelimenin aslı Farsça "revgen" şeklinde söylenir; yağ demektir.
Revgenzeban da yağcı, dalkavuk demektir. "Rugan" günümüz Türkçesinde ayakkabı yapımında kullanılan parlak sahtiyana denir. "Ruganlı" ise cilalı, parlak demektir.
Muallim Niici bu kelimeyi "revgan" şeklinde kaydetmiş ise de herhalde Türk teliiffuzunu değil aslı okunuşunu tercih etmiş olmalı. Redhouse ise umumi söyleyişin "rugan" şeklinde olduğunu kaydederek rugan sürme, ruganlatma, ruganlama ve ruganlu olmak üzere dört kelime veriyor bu kökten. Bkz.: Muallim Naci, Lugat-ı N/Jcı, s.
395; Redhouse, Kitôb-ı Melini-yi Lehçe (A Turkish and English Lexikon), İstanbul,
1890, s. 994; Ferheng-i Ziyli, C. 2, s. 1034-1035.
81 Btilf (=Bolu): Seyyahımızın güzergilhını takip edersek Bolu, Mudurnu'nun 45 km
doğusundadır. O sıralarda llhanlılara bağlı küçük bir beyliğe ait idi; 1354'te Süleyman Paşa komutasındaki Osmanlı askeri, Bolu ve Gerede ile beraber Ankara'ya kadar o havaliyi toptan almıştır. Bkz.: Osmanlı Ansiklopedisi, C. 1, s. 90.
82 Şair Safıyyüddın Abdülazız Seraya Hillı: Bkz.: 27/15. not.
83 Keredey Btilf(=Bolu Geredesi} ve sultanı Şah Bek: Gerede, Bolu'nun 37 km doğusundadır. Ömeri, o sıralarda bu yörede hükümdarlık eden beyin beşbin süvarisi olduğunu söylüyor. Ancak bu beylik hakkında net bir mallimat yoktur. Bkz.: Yaşar Yücel, Age., C. 1, s. 185.
84 Borlti (=Safranbolu): Safranbolu seyyahımızın bir önceki menzilinden; Gerede' den 65 km kuzeydoğudadır. Eski metinlerde adı Za'feranboll şeklindedir. Zira
orada "Zaferan" yani safran ekimi yapılırmış. Bugün ise kendine özgü tarihi evleriyle meşhur. O sırada Candaroğlu Süleyman Paşa'nın oğlu Ali Bey tarafından idare
edilmekteydi. Bkz.: Yaşar Yücel, Age., C. 1, s. 58-59.
85 Kastamonu sultanı Şucauddın Süleyman Şah ve Candaroğulları Devleti: Kastamonu, Sinop ve civarında bir beylik kurmuş olan Candaroğulları aslen Türkmendir. Beyliğin ilk atası Şemseddin Yaman Candar'dır. 1292'de bu havali llhanlı Keyhatu tarafından Şemseddin'e verildi; o öldüğünde yerine geçmek isteyen eski Kastamonu sahibi Yavlak Arslan'ın oğlu ortaya çıktı; derhal Kastamonu'yu işgal etti;
Şemseddin Candar'ın oğlu olan Şudieddin Süleyman ise Eflani taraflarına çekildi;
ancak 709/1309 Temmuz'unda ansızın ortaya çıkan Süleyman, Kastamonu'ya baskın
yaparak Yavlak Arslan'ın oğlunu öldürdü ve bu şehri kendine merkez yaptı. Kendisine padişah da denilen Süleyman Paşa, otuz sene başta kaldı; Ömeri onun kırk şe
hir ve kaleye sahip olduğunu yirmi beş-otuz bin civarında askeri bulunduğunu belirtir. Süleyman Paşa, 1340'ta vefat etti. Bkz.: Uzunçarşılı, Age., s. 122.
86 Kastamonu atları (=lgdiş cİnsi atlar): Germiyanlı atları gibi Kastamonu atları da
meşhurdu. lbn Fadlullah Ömeri, Meslilik'de Kastamonu atlarının 19diş tabir edilen
cinsten olduğunu söylüyor: "Rum diyarına mahsus bu atların bazıları Arap atlarından
daha kalitelidir; onların da şecereleri vardır; bir tanesi bin altın dinara veya daha ziya-
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deye satılır." Iğdiş kelimesi, terbiye edilmiş, melezlenmiş insan ve hayvan için kullanılırdı; Arapça karşılığı "muvelled"dir. Zamanla sarayda kalmaya ehil hale getirilmiş
hadımlar için de kullanılınca bugün bildiğimiz iğdiş tabiri ortaya çıktı. Bkz.: Türk Dünyası Araştırmaları Derg;si, Faruk Sümer, ~Selçuklu Tarihinde Igdişler" Nisan, 1985, sayı: 35, s. 9-23; Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, s. 250; Yaşar Yücel, Age., C. 1, s. 186.
Fahreddfn Bıi v;--medresesi: Burası herhalde evvelce Taşköprü'de Muzafferüddin Yavlak Arslan tarafından yapılan ve 729/1329 yılında Süleyman Paşa tarafından
tamir gören Muzafferiye Medresesi'dir. Bkz.: Uzunçarşılı, Age., s. 123.
Sanub (=Sinop) ve Candaroğullanndan İbrahim Bek: Seyyahımızın güzergahı
nı takip edersek Taşköprü'den çıkıp 95 km kuzeydoğuya gitiğimizde Sinop'a gelmiş
oluruz. Süleyman Paşa gittikçe güçlenmiş ve 722/1322 yılında Gazi Çelebi ölünce
Pervaneoğullarından Sinop'u alarak oğlu Ibrahim Bey' e vermiş idi. Ibrahim Bey, küçük kardeşi Çoban'ı kayırıp başa geçirme niyetinden ötürü babasına isyan etmiş ve
740/1340'ta Sinop'ta istiklalini ilan etmiştir. Ne zaman öldüğünü bilmiyoruz. Sinop
Deşt-i Kıpçak'tan gelen malların Anadolu'ya oradan da Arap dünyasına gönderildiği
çok önemli bir liman şehriydi. Bkz.: Uzunçarşılı, Age., s. 124 ve 248.
Denize belvermiş dağ: Herhalde Boztepe olmalı. Boztepe burnu, Sinop'un güney
limanını bilhassa yıldız ve karayelden korur. Bkz.: Sami Öngör, CoğrafYa Sözlüğü,
s. 115; MEB ls/Ilm Ans., C. 10, s. 684.
Bilal-ı HabeşfKabri: Şehir dışında Seyyid İbrahim Bilal Türbesi bulunur ki seyyah
burayı sahabeden Hz. Bilal'in türbesi sanmıştır. Bkz.: MEB lsflim Ans_, C. 10, s. 688.
Sinop'un Büyük Camii: Sinop camiieri arasında en mühimi AI1ieddın Camii diye
bilinen Ulucami'dir. Şehrin ortasında yüksek duvarların çevirdiği avlusuna üç kapı
ile girilmekte, minarenin yakınında kuzey kapısı üzerindeki kitabeden camiin Muınüddın Süleyman Pervane tarafından 666/1268 yılında inşa edildiği anlaşılmaktadır.
Seyyahımız bundan bahsediyor. Cami 1385'te Candaroğlu Celaleddın tarafından; 18.
ve 19. yüzyıllarda da Osmanlılar tarafından birkaç defa tamir edilmiştir. Bkz.: MEB
ls/Ilm Ans., C. 10, s. 688; camiin ismiyle ilgilij karışıklığı izah denemesi için bkz.: bir
sonraki not.
Pervaneoğullan, Gazi Çelebi ve bu kısma yapılan bazı itirazlar: 1214'te Trabzon Rum Imparatorluğu'nun elinden alınan Sinop, asır sonra Anadolu Selçuklu ları
nın iç çekişmelerinden ötürü Trabzon Rum imparatoru tarafından geri alınmıştı. Bunun üzerine Anadolu Selçuklu Devleti vezirlerinden Muınüddın Süleyman Pervane,
Sinop'u iki senelik bir kuşatmadan sonra aldı; daha sonra burada müstakil hale gelen
Süleyman, Sinop ve civarını oğlu Muınüddın Mehmed'e verdi; kendisi Anadolu Selçuklu Devleti'nin Atabek-i Saltanat mevkiinde bulunduğu için buraya gelemedi; nihayet Abaka Han 676/1277 yılında Muınüddın Süleyman'ı idam ettirinee oğul Mehmed istiklalini ilan etti. Onun oğlu Mühezzebüddın de lihanlılarla iyi geçindi, bir ara
Cenevizliler tarafından esir ediidiyse de geri alındı ve 1300'de vefat edince yerine
oğlu Gazi Çelebi geldi. Gazi Çelebi donanmasıyla Trabzon Rum İmparatorluğu'na
ve Cenevizlilere başarılı saldırılar düzenlerdi; o 1322'de vefat edince Sinop doğrudan
Candaroğullarına geçmiştir. Bkz.: Uzunçarşılı, Age., s. 148-149. Seyyahımız bazı isimleri karıştırıp farklı şeyler söylese de hadiselerin gelişimi bizim anlattığımız gibidir.
Seyyahın'bu kısımdaki açıklamalarını ise şöyle tevil edebiliriz: Herhalde halk mü-

hayyilesinde Anadolu Selçukluiarını en iyi temsil eden kişi Alaeddın Keykubad idi;
ona, Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarı olduğu için Aliieddın-i Rumı de denilirdi; durumu, Osmanlı'daki Osman Gazi gibiydi; böylece onunla Muınüddın Süleyman Pervane gibi Selçuklu'yu temsil eden bir şahsiyet arasında bağ kurulmuş olmalı. Bu durumda Süleyman Pervane, Alaeddın soyundan gelen biri olma vasfıyla
camii inşa ediyor; seyyahımız da "Aliieddın-i RumI'nin torunu bu camii yaptırmış"
diyor. DJA Jsllim Ansiklopedisi'nde gördüğüm bir açıklamaya göre camiin en eski temellerini Y"lptıran hakikaten Aliieddın Keykubad'dır-ve halk arasında bu ad öylece
yayılmıştır. Daha sonra şehir Trabzon Rum Imparatorluğu'nca alınmış ise de yeniden şehri ele geçiren Süleyman Muınüddın Pervane, bu camiyi eski temelleri üzerine tekrar inşa eder gibi restore etmiş ve ketebesine de tabiı olarak kendi adını koydurmuştur. Ancak halk camiyi eski adıyla Aliieddın Camii diye bilecektir. Bkz.: DJA
Jsllim Ans., C. 2, s. 329.
93 Anadolu'da esrar kullanımıyla ilgili bir ayrıntı: Metinde "haşış" kelimesi var.
Bunun karşılığı; kenevir otu ve bu ottan yapılan esrar. .. O dönem Anadolu'sunda
hem ümera tabakasındhhem de_ halk, yani cami cemaati arasında esrarı'n "maruf'
(=bilinen/onaylanan) olmasının sebebi nedir? Bu otun kaynağı neresidir? Kuşkusuz
eski Anadolu ahalisi içinde bazıları Türkler gelmeden önce de k~nevir otundan haberdardı; Yunanca yazılmış tababet ve farmakoloji kitaplarında kenevir otundan bahsedilmektedir. Ancak o dönemde; -Türklerin gelişinin arefesinde- karmakarışık
olan ve Bizans'ın "sınırları savunma" ihtiyacıyla binbir ırktan insanı doldurduğu Anadolu'da halkın yoğun olarak bu bitkiyi tanıdığına dair bir kayıt yok. O halde Türkler, ya buraya gelişleri esnasında (özellikle burayı vatanlaştıran Türkmen kitlelerini
kastediyorum; çok önce gelen ve zamanla eriyen Kıpçak, Bulgar ve Peçenek gibi unsurları kastetmiyorum) yahut geldikten sonra belli bir kullanıcı grubun yaygınlaşma
sıyla esrarı tanıdılar. lmdi birinci ihtimali ele alalım; Türkmenlerin buraya ilk yerleş
meleri esnasında yanlarında hürmet ettikleri derviş tavırlı kişiler, babalar var idi.
Bunlar çeşitli dinı ritüellerindevecd u istiğrak için esrar kullanıyor olabilirler; dolayısıyla o dönem Türkmenleri arasında esrara dinı açıdan kötü gözle bakılmıyor olabilir. Zira bu kişilerin kültürel gelenekleri geçmişe uzanmaktadır; dolayısıyla eski
Orta Asya'nın, Hint'in ve İran'ın ruhı konsantrasyon ve esrime metotlarının bir kı smından haberdar olmaları gayet tabiıdir. lkinci bir ihtimal ise Türkmen kitlelerinin
Andolu'da epey bir süre kalıp burayı vatanlaştırdıkları hicrı 7. (=miladı 13.) yüzyıl ortalarında ortaya çıkan mistik hareketler içinde bazılarının esrar kullanmayı prensip
- haline getirmeleri ve zamanla Beylikler döneminde esrarın iyice yaygınlaşmış olmasıdır. Daha sonra, miladı bindörtyüzlü yılların başlarında esrarın Mısır'da katettiği
mesafeye ve verdiği ağır tahribata tanık olan azılı esrar düşmanı Makrızı, kenevir
otunun faziletlerine (1) dair "es-Seviinihu'I-Edebiyyejf Mediiihi'I-Kınnabiyye" adlı bir kitap yazan Hasan b. Muhammed'in eserinden bir rivayet aktarıyor; belki de konumuza ışık tutacak olan rivayetin özeti şu: "Daha az yeme, dünyadan el çekip ruhl olgunlaşma ve her şeyden geçme gayesiyle Şeyh Haydar'a bağlı (ö. m. 1221) Haydariye taifesi önce Horasan ve civarında kenevir otunun kullanımını yani esrarı yaygınlaştır
mış; ardından bu gruba mensup dervişler İran, Irak, Hürmüz ve Yemen yoluyla Suriye, Mısır ve Anadolu'ya gelerek esrarı tanıtmışlardır." Ancak Makrızı tek bir riva-
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olan Muhammed Şırazl'yi dinlediğini, onun bu
ekliyor sözlerine. Kalenderı şeyhi Muhammed Şıriizı, MakrIzI'ye şöyle der: "Şeyh Haydar ömrü boyunca esrar içmedi, Horasan'ın avam halkı bu
esrar çekme işini onaenispet ettiler; zira--Haydar'ın ardından gelen Haydariye taifesi
esrarkeşlikle ünlendi! Esrarın ortaya çıkışı pek eskidir. Hindistan'da kadim zamanlarda yaşayan bir ad-;m vardı; Pir Ratan diye, işte o kişi ilk defa esrar çekti ve Hint
halkına bunu öğretti; sonra Yemenliler bunu onlardan öğrendi; arkasından İranlılar,
derken Irak ahalisi, Anadolu ahalisi, Suriyeliler ve Mısırlılara yayıldı bu iş, o söylediğin yıllarda (miladı 13. asrın ortaları)." Makrızı daha sonra kenevir otunun türleri,
kapsül veya toz hiilinde muhafaza biçimleri ve tedavi amaçlı kullanımına dair çeşitli
tıp kitaplarında yer alan açıklamaları aktarıyor; kendi döneminde bu mereti kullananların pek reziliine davranışlar sergilediği ni anlatıyor; yetkili makamların ceza olarak esrarkeşierin azı dişlerinin kırılması yönünde ferman çıkardıklarını ekliyor. Bu
bahis, büyük boy 38 satırlık sayfalarla üç sayfaya yakın bir bölüm işgal etmiş Makrı
zı'nin kitabında. Bkz.: Makrızı, Kitôbü'/-Mevaız ve'I-I'tibdr bi Zikri'I-Hıtat ve'ı-Asar
(Hıtat-ı Makriziyye), Bulak baskısından ofset: Dar-ı Sadır, Beyrut, C. 2, s. 125-128.
94 Tavşan etinin yenmemesi: İmiimiye Şıası'nda tavşan etinin haram olmasından dolayı onlardan bu adeti alan Alevı gruplar tavşan yemekten imtina ederler. Bu yüzden
onlara tarihte Tavşanyemezler dendiği de olmuştur. Bazıları tavşan yememe olgusunu İslam öncesi çok eski bir kültürel anan eni n devamı olarak görürler. Bkz.: MEB Islam Ans.; C. 6, s. 789-790 (maddeyi haz.: Abdülbaki Gölpınarlı).
95 İbrahim Bek'in annesinin cenaze merasimi ve yuğ: Bu merasimde dikkat çekici unsurlardan baş açma, kaftanı ters giyme adeti, eski Türk cenaze merasimlerinde
saçını yol ma (veya saçını kesme), üstünü başını ve elbiselerini parçalama iidetlerininin yumuşatılmış hali gibi. Ölü yasında yemek verme iideti ise bugün bile çeşitli
Sünnı veya Alevı Türk topluluklarında görülen "ölü aşı" adetini hatırlatıyor ki bunun eski ismi "yuğ"dur. Yuğ töreninde cenazeye katılanlara ciddı bir ziyafet verilirdi; bu ziyafetin ölüyü memnun edeceği düşünüıürdü. Ancak benim çevremde şahit
olabildiğim ölü yemeği uygulamalarında cenaze evi yemek yapmıyor; komşular cenaze evine yemek getiriyor; galiba cenaze evinin ziyafet düzenlemesinin dinen
mekruh görülmesinden dolayı. Son bir ayrıntı; cenaze vesilesiyle yemek verme adeti sadece Türklere has değil; Ermeniler, Kürtler vs. halklarda da görülüyor. Bkz.: Jean-Paul Roux, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, İstanbul, 1994, s. 223-227; Ramazan
Şeşen, ıbn Fad/an Seyahatnamesi (çev. ve notlandırma), s. 144-146; DıA Islam Ans.,
C. 7, s. 357.
yet verip geçmiyor;

iddiayı reddettiğini

Kalenderı şeyhi

OTUZÜÇÜNCÜ BÖLÜM

lDEŞT=I KKPçAırçA ı
UZBEK HANıliN ÜLKESINE AçırLliş

Deniz yoluyla Kırem'e [=Kırım] gitme imkanı doğsun diye bu şehirde [=Sinop] kırk gün kadar kaldık. Sonunda bir
Rumun gemisini kiralayabildik ama uygun rüzgarı bulmak
için onbir gün daha eğleştik ve nihayet denize açıldık. Üçüncü gün denizin tam ortasında müthiş bir fırtına bastırdı, ölümle burun buruna geldik. Ben, Faslı Ebabekir'le geminin kıç
kamarasında idim. Ona denizin durumunu anlaması için güverteye çıkmasını söyledim. Çıktı ve biraz sonra aşağı inerek
şöyle dedi:
"Sizi Allah'a emanet ediyorum; dışarıda benzeri görülmemiş bir kasırga var! Hepimiz telef olacağız!" Biraz sonra rüzgar
tersine döndü, gemi Sanab [=Sinop] limanı civarında karaya
oturdu. Bazı tacirler tekrar limana girmeyi istedilerse de gemi
sahibiyle konuşarak bunların karaya çıkmasını önledim. Bir süre sonra hava düzeldi. Tekrar yelken açarak deryanın ortasına
vardık. Yine hava bozdu ve dehşetli anlar yaşadık! Bu sefer rüzgar yavaşladı, az da olsa mesafe katetmeye başladık. Ta uzaklarda karadaki dağları görerek Kirş [=Kerç] boğazına yöneldik.
İskeleye girme niyetindeydik ama yamaçta bulunan bazı insanlar elleriyle işaret verdiler; girmeyin anlamında. Limanda düş
man gemilerinin bulunduğunu sandık, kıyıyı takip ederek geri
döndük. 1
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[Kınm' da

Bir Kilise ve Kefe

Şehri]

Sahile yaklaşınca gemi sahibine:
"Beni buraya~lkar!" dedifQ. Kırem toprağına ayak basarak
az ileride bulunan kiliseye yöneldim. Mabette sadece bir rahip
vardı. Duvarda b'a-şında sarığı, belinde kılıcı, elinde mızrağıyla
bir Arap tasvir edilmişti. Resmin önünde yağ kandili vardı. Rahibe dönerek;
"Bu resim kimin?" dedim. Şu cevabı alınca hayretten donakaldım:

"Bu, Peygamber Ali'nin resmidir!"z
O geceyi bu kilisede geçirdik. Akşam yemeği için tavuk pişirdik ama bunları Sanfib'dan getirmiştik ve gemideki bütün eş
yalarımıza olduğu gibi buna da deniz kokusu sinmiştil Dolayı
sıyla tadamadık bile!
İndiğimiz yer, büyük bir ülkenin limanıdır. Burası Deşt-i
Kafcak [=Deşt-i Kıpçak] diye bilinir. "Deşt" Türk dilinde bozkır,
alan, sahra anlamındadır. Bu geniş saha bir uçtan bir uca yemyeşilse de ağaç, tepe, bina ve odun görmek mümkün değil; sade meraP Orada kuru gübre yakarlar. Buna "tezek" diyorlar. İşin ilginç
yanı, ileri gelen, saygıdeğer kimselerin dahi etekleri gübre doludur; teze k toplamaya çıkarlar daima! Yolculuk arabayla yapılır. Bu
bozkır, bir uçtan bir uca altı ay tutar. Üç aylık bölümü Sultan Mu. hammed Uzbek Han'ın ülkesinin sınırları içindedir. Öteki üç aylık kısmıysa başka hükümdarların arazileridir.
Limana varışımızın ertesi günü, arkadaşlarımızdan olan bir
tüccar; yörenin yerli halkından Hıristiyanlığı benimsemiş Kafcaklara [=Kıpçaklar] başvurarak ada çekilen bir araba kiraladı. 4
Arabaya bindik, Kefa [=Kefe] şehrine ulaştık. Bu şehir deniz kı
yısına kurulmuştur. Planı dikdörtgen şeklinde ve ahalinin ekseriyeti Hıristiyanlardan oluşuyor. Onların büyük bir kısmı aslen
Cenevizlidir. 5
Şehrin hakimi Demdır adlı biridir. Oraya ulaşınca, Müslümanlara ait bir mescide inmeyi uygun bulduk.

[Ürküten Çan Sesleri ve Muhteşem Kınm'ın Merkezi]
Mescide inişimizden bir saat sonra ansızın ortalığı kaplayan
çan sesleriyle irkildik! Şimdiye kadar hiç işitmediğim bu sesler

her yandan geliyordu. Endişelendim; yol arkadaşlarıma mescidin üst kısmına çıkarak Kur'an ve ezan okumalarını, Allah'ı anmalarını salık verdim. Onlar söylediklerimi yapınca biraz sonra
mescide zırhlı ve tepeden tırnağa siHihlı bir adam geldi. Bize seHim verdi. Ona kim olduğunu sorduk. Bu şehirdeki Müslümanların kadısıymış meğer! Ezan ve Kur'an seslerini duyunca bize
bir şeyoldu sanarak buraya geldiğini söyledi; biraz sonra ayrılıp
gitti.
[Burada] hep iyilik gördük, kötü bir muamele ile karşılaş
madık. Ertesi gün [şehrin hakimi olan] ahı geldi, bize ziyafet
verdi. Yemek yedikten sonra şehri dolaştık. Zengin ve büyük
çarşılar tıklım tıkhmdı. Halk tümüyle Hıristiyandı. Gezintimiz
esnasında limana da indi k; insanı hayrete düşüren bir düzeni
vardı! Yük ve savaş gemilerinden, küçük-büyük en az ikiyüz
tekneyi alacak genişliğe sahipti!
Burası, dünyanın en ünlü limanlarındandır. Yolumuza devam ederek bir araba kiraladık ve Kırem'e yöneldik Ulu sultan
Muhammed Uzbek Han'a bağlı, şahane bir belde!6 O sıralarda
hükümdarın saygın bir emiri olan Tülük Tümür Bey'in yönetiminde bulunuyordu. Yolculuğumuzu bu beyin hizmetçilerinden biriyle yaptığımızdan oraya varışımızı hemen beye haber
verdi o adam. Tülük Tümur, hocası olan Sa'deddın'le beraber
yanımıza bir at gönderdi. Burada Şeyhzade Horasanı diye bilinen bir adamın tekkesinde konakladık. Şeyh, gelişimizden
memnun oldu, bize ikramlarda bulundu. Halk onu çok seviyordu. Yörenin kadısı, hatibi ve alimlerinin onun huzuruna çıkarak
elpençe divan durduklarına tanık oldum.
Şehir dışında Hıristiyan bir rahibin tüm ömrünü manastırda
ibadetle geçirdiğini, durmadan oruç tuttuğunu, hatta aralıksız
kırk gün oruçlu kaldıktan sonra bir bakla tanesiyle iftar ettiğini,
gaipten haber verebildiğini anlattı Şeyhzade Horasanı bana.
Hatta birlikte o adamın yanına gitmeyi dahi teklif etti ama ben
kabul etmedim. Sonradan onu görmediğime ve gerçekte ne olduğunu anlamadı ğı ma pişman olmuşumdur.
Kırem kadılarının başı olan Hanefi kadısı Şemseddın Saylı ile ŞafiI kadısı Hıdır'ı, hoca Alkddın Asl'yi, ŞafiI hatibi Ebübekir'i görmek, onlarla görüşmek fırsatına eriştim. ŞafiI hatibi
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Ebubekir, [Memluk hükümdarı] Melik Nasır'ın burada inşa ettirdiği büyük camiin hatipliğini yapıyordu. Ayrıca Hıristiyanken
İsHimiyeti kabul e. derek ulu mertebelere çıkmış bulunan Rum
asıllı bilge zahit Şeyh Muzafferüddın ile de görüştüm. Salih
amel peşinde Koşal'ı; erdemli insan Muzhirüddın de buranın büyük fakihlerindendir.
Bu yöreye ulaştığımız sırada Tülük Tümur Bey hastaydı.
Onu ziyaret ettiğimizde bize ihsanda bulundu, güzel muamele
etti. Onun, Sultan Muhammed Uzbek Han'ın payitahtı olan Sera [=Saray] şehrine gideceğini öğrenince seyahati beraber yapmak için derhal yol ihtiyaçlarını görmeye, arabalar satın almaya
--c__

.

......

başladım.

Burada Arabalarla Seyahat Edilir
Onlar [Arapça tekerlekli araç anlamına/gelen] "acala"ya
"araba" diyorlar. Bu araçların her birinin dört tekerleği olup iki
veya daha fazla ada çekiliyor. Ağırlığına göre bazen öküz veya
develer koşuluyor önüne. Arabacı, hayvanlar arasında semerli
olana biner, elindeki kamçıyla hayvanları idare eder. Eğer yoldan ayrıldıklarını görürse büyük bir övendere ile onları yola sokar. Arabanın üzerine ince ağaç çubuklarından yapılmış ve birbirine kayışlarla kenedendirilmiş kubbeyi andıran hafifbir iskele bindirilir. Bunun üzerine keçe veya çadır bezinden mamul bir
örtü konulur. Kubbenin kafesli pencereleri vardır; içeride bulunanlar etrafı seyrederler ama dışarıdan görühnezler. Arabanın içi
uyumaya, yemek yapmaya, kitap okumaya elverişlidir seyahat
boyunca! Yiyecek, içecek, eşya ve yüklerin taşındığı arabalar da
üzerindeki evceğizlerden dolayı yolcu arabalarına benziyor ama
onların kapısına kilit asılmıştır'?
[Teşrifat,

Türklerin Yol Töresi, Hırsızlığın Cezası]
seyahat için keçe ile tentelenmiş bir arabayı
güzelce donattım. Cariyemle beraber ona bindim. Arkadaşım
Af1füddın Tuzerı'ye de küçük bir araba ayarladım. Diğer arkadaşlar için ;Uç deve ile çekilen büyük bir araba tahsis ettim; develerden birine arabacı biniyordu. Yola çıktığımızda yanımızda
Tülük Tümur Bey, kardeşi İsa, çocukları Kutlu Dümur ve Saru
Arzu!adığım
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Bek vardı. Ayrıca kafilemizde Tülük Tümur'un hocası Sa'deddın, Hatip Ebubekir, Kadı Şemseddın, Fakih Şerefüddın Musa
ve "Muarrif' [=tanırıcı, teşrifatçı] Alaeddın bulunuyordu. Muarrif Alaeddın'in vazifesi kabul dairesinde beyin yanı başında dikilrnek; mesela kadı geldiği zaman ayağa kalkıp yüksek sesle:
"BismiHah! Efendimiz, üstadımız, kadılar kadısı, fetvalan
açıklayan, davaları çözen geldi; Bismillah!" demektir. Eğer ulu
bir fıkıh bilgini veya parmakla gösterilen saygın bir adam gelirse teşrifatçı şöyle der:
"Bismillah! Efendimiz falanca adam!" Böylece mecliste
bulunanlar yeni geleni ayakta karşılayarak yer açarlar.
Hacılar Hicaz yolunda nasıl seyahat ederlerse Türkler de
bu bozkırda öyle yolculuk ediyorlar; sabah namazından sonra
yola çıkıp kuşluk vaktinde konaklıyorlar. Öğleden sonra tekrar
yola koyulup akşamüzeri istirahat veriyorlar. Bir menzile varıldı
ğında at, deve ve öküzler arabalarından çözülerek otlamak için
bırakılıyor. Sultan veya bir başkası; hiç kimse hayvanına yem
yedirmez. Zira yeşil mera, sabah akşam hayvanlar için yem ve
arpa yerine geçer. Böyle gür ota başka bir ülkede rastlanmaz. Bu
yüzden bölgede pek çok yük hayvanı beslenmektedir. Şunu da
belirtmek gerekiyor; Türklerin hırsızlıkla ilgili cezaları çok ağır.
Hayvan sürüleri bekçisiz, çobansız otlayabilmekte. Yanında çalınmış bir hayvan bulunan, onu iade etmeye ve çalınan hayvanın
türünden dokuz adet bulup sahibine vermeye mecburdur! Eğer
bunu ödeyecek gücü yoksa çocukları alınır! çocuğu da yoksa
koyun boğazlanır gibi öldürüıür!

[Türklerin

Yemeği; Tatlıya Karşı Tutumları

ve

İçtikleri Şıra]

Türkler ekmek ve katı yiyecek yemezler; "dukı" [=düğ, düği; bulgur] adını verdikleri, bizim "anll"ye b.enzeyen bir yemek
yaparlar. 8 Önce suyu ateşin üzerine koyarlar. Kaynayınca dukı
den bir parça içine atarlar. Yanlarında et varsa onu lime lime edip
tencereye koyarlar ve beraber pişirirler. Yemek pişince herkesin
payınıtabaklara koyup servis yaparlar. Ve nihayet tabaklardaki
yemeğin üzerine yoğurt dökerler. Yemekten sonra kısrak sütünden yapılan ve "kımızz" [=kımız] adı verilen nesneyi içerler. 9
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Türkler iyi karakterli, kuvvetli ve cesur insanlardır. Bazı
vakitlerde "burhani" [=borani] denilen hamur işini yerler. Bu
yemek, küçük küçük kesilmiş hamur parçalarıdır aslında. Bunlar, ortalarından bırer delik açılarak tencereye oturtulur. Pişiril
dikten sonra Uzerine yoğurt dökülüp içilir. lO Ayrıca bir çeşit şı
raları daha var ki demin bahsettiğimiz dııkı tanelerinden yapı
lıyor.

Tatlı yemek, onlar nezdinde ayıp karşılanır! Ramazan ayı
içinde Sultan Uzbek'in huzurunda bulunuyordum. Sık sık yenmekte olan kısrak ve koyun eti vardı sofrada. Ayrıca "rişta"
[=erişte] denilen ve şehriyeye benzeyen; piştikten sonra sütle
karıştırılarak bir çorba da hazırlanmıştı. 11
O gece arkadaşlarımın yaptıkları tatlıdan bir tabak sundum
sultana. Sultan sadece parmağıyla dokunup tatmakla yetindi, bir
daha elini sürmedi! Tülük Tümıır'un anlattığına göre sultan bir
gün çocuk ve torunlarının sayısı kırkı bulan saygın bir kapıkulu
na şöyle demiş:
"Bu tatlıyı yersen cümlenizi azat ederim!" Ama adam şu
cevabı vermiş:

"Beni öldürsen de yemem!" 12
Kırem'den çıktıktan sonra Tülük Tümıır'un otağının bulunduğu Sicican'a [=Sıcgan] indik. Tülük Tümıır adam göndererek beni huzuruna çağırdı. Arabacının yedeğinde her zaman
hazır binek bulunduğundan hemen atlandım ve otağa gittim.
Bey, çeşit çeşit yemekler hazırlatmıştı. Bunlar arasında ekmek
de vardı. Servis yaparken önce küçük kaselerde beyaz bir su getirdiler, herkes onu içti. Şeyh Muzafferüddın, Tülük Tümıır
Bey'in ön tarafına oturmuş, ben de onun yanında yer almıştırn ...
"Bu içilen nedir?" diye sordum. Cevap verdi:
"Dühn suyudur!"13 Ama onun söylediğinden hiçbir şey anlamamıştım. Tattığımda ekşilik hissettiğim için hemen bırak
tım. Yemekten çıktığım zaman bunun ne olduğunu araştırdım;
anlattılar:
"Dııkı [=düğ] tanelerinden yapılan bir "nebız" dir bu. Onlar
Hanefi mezhebindendir ve nebız onlar nezdinde heliUdir." Buralılar dııkıden yapılmış bu nebıze "bııza" [=boza] adını veriyorlar.
Şeyh MuzMferüddın bana "maiddühn" [=dühn suyu] dediğinde
if,
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dilinde biraz tutukluk ve yabancılık bulunduğu için "yağ suyu"
demek istediğini sanmıştım! [Dühn, Arapça yağ demektir.]
[Bıçakçı Ahı'nın

ve Azak Beyinin MisafırperverliğiJ
Kırem'den itibaren onsekiz konak yol aldıktan sonra büyük
bir suya geldik. Orayı geçmek bir günümüzü aldı. Yük hayvanları ve arabalar suya hep beraber girmiş olduğundan çevre baş
tan başa çamur ve batak haline gelmiş, geçiş iyice zorlaşmıştı.
Emir geçişimi kolaylaştırmak için önce bana yol verdiği gibi hizmetkarlarından bir bölümünü de yardımımıza göndermişti. Aynca sultanın huzuruna çıkmak istediğimi; bana ihtimam gösterilmesi gerektiğini bildiren bir mektup yazarak Azak beyine yolladı. Böylece diğer bir suya ulaşıncaya kadar yola devam ettik.
Vardığımız suyu da yarım günde geçtik. Üç gün daha giderek
Azak şehrine vardık. 14
Burası deniz kenarında kurulmuş, düzenli, mükemmel bir
şehirdir. Cenevizli ve diğer milletlerden gelen tacirler oraya ticaret amacıyla hücum ediyorlar. Ahılardan Bıçakçı Ahı şehrin
nüfuz sahibi kişilerindendir. O, gelen giden yolcuya zaviyesinde yemek ikram eder. Tülük Tümur Bey'in mektubu, Azak
emiri olan Muhammed Havace Huvarezmı'ye ulaşınca yanında
şehir kadısı ve öğrencileri ile bizi karşılamaya çıktı, ziyafet düzenledi. Onu selamlayıp ziyafetin hazırlandığı yere yöneldik.
Yemekten sonra şehre yönelerek kale dışında Hıdr-İlyas'a
[=Hızır İlyas] nispet edilen bir ribatta konakladık. Azak halkın
dan Şeyh Receb Nehr-i Melikı geldi, bizi aldı ve kendi tekkesinde hazırladığı mükellef bir ziyafete çağırdı. Nehr-i Melik aslında bir Irak kasabasıdır. Bizim Azak'a varışımızdan iki gün
sonra Tülük Tümur Bey şehre gelmişti. Azak Beyi Muhammed
Havace, yine yanında belde kadısı ve öğrencilerle onu karşıla
maya çıktı, görülmemiş bir şekilde ağırladı. Birbiri peşine üç çadır kuruldu. Bunlardan biri parlak renklerle süslü ipekten, diğer
ikisi de ketenden yapılmıştı. Çevresi "seraçe" denilen çitlerle
çevrilmişti. Bizim orada bunlara "efrac" denilir. Otağın dışında
kalan giriş yeri bizim ülkemizdeki burçları andırıyor. Bey, otağ
önünde atından inince yere serilen ipek yaygılar üzerinden yürüyerek çadıra girdi. Tülük Tümur, -misafirperverliğinden ola-
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cak- kendi nezdinde ne kıtdar değerli olduğumu göstermek için
beni önüne kattı. Böylece ilk çadıra girdik. Burası Tülük Tümur
Bey'e tahsis edilmişti. Ortasına, beyin oturması için altınla süslenmiş büyük bir ~hşap taht kur~lmuş, üzerine güzel bir minder
kondurulmuştu. Irey beni ve Şeyh Muzafferüddın'i ileri geçirdikten sonra kendisi ilerledi, ikimizin arasında tahta oturdu.
Kendi kadısı, hatibi ve belde kadısı ile öğrencileri tahtın sol tarafında yere serili kıymetli yaygılara oturdular. Tülük Tümur
Bey'in oğluyla kardeşi, Azak beyi Muhammed Havace ve çocukları hizmette bulunmak için ayakta kaldılar. Daha sonra at
eti ve diğer etlerden yapılmış yemekler getirildi. Arkasından
kısrak sütü ve boza sunuldu.

[Yemekten Sonra Kur'an ve ılahi Okunması]
Yemek bitince güzel sesle okunan Kur'an dinlendi. Bir minber kurularak vaiz buraya çıktı. Hafızlar önde yerlerini aldılar.
Biz cemaat olarak fevkalade iyi hazırlanmış bir hutbe dinledik.
Hatip, sultan ve Tülük Tümur Bey için dua etti. Orada hazır
bulunan cemaat için de ayrı ayrı dualarda bulundu. Vaiz duayı
önce Arapça söylüyor, arkadan Türkçesini açıklıyordu. Onun
sözlerinin ara yerlerinde ise hafızlar Kur'an'dan ayetler okuyorlar, bu ayetleri güzel bir nağme ile tekrarlıyorlardı. Sonra ilahı
söylemeye başladılar. Arapça söylediklerine "kaval" diyorlardı. 15 Daha sonra Farsça ve Türkçe okumaya başladılar. Bu bölüme ise "mülemma" adını veriyorlardı. 16 Bunların ardından yine
yemek getirildi, meclis böylece akşama kadar sürdü.
Oradan ayrılmak için ne zaman izin istesem bey razı olmuyordu. Tören sonunda beye, çocuklarına, kardeşine, bana ve
Şeyh Muzafferüddın'e birer takım elbise; beye on, çocukları ve
kardeşlerine alrışar, beyin ileri gelen adamlarıyla bana da birer
at getirildi.
[Yaygın

At Ticareti]
Bu memlekette attan bol bir şey yok. Fiyatları hakikaten
ucuz. En iyi at bu ülke parasıyla elli veya altmış dirheme alınır.
Bizim diyarımızda bir dinar civarında bir para demektir bu! Bu
atlar Mısır'aa "ekadış" denilen cinsten olup halk bunlarla geçi-
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niyor.17 Bizde koyun neyse burada at o! Belki bizdeki koyun sürülerinden daha çok. Her Türkün elinde bunlardan binlercesi
vardır. At sahibi olan Türkler arasında ülkede yerleşmiş şöyle
bir adet vardır:
Kadınların bindikleri arabaların bir köşesine bir arşın boyunda ince bir değnek asılıyor. Ucuna da bir karış uzunlukta keçe parçasİ bağlanıyor ve her bin at için tek parça bağlıyorlar. Ben
gezi sırasında on civarında keçe asılmış arabaya tesadüf ettim.
Yetiştirilen atların çoğu Hindistan'a gönderiliyor. Her at kervanı altıbinden az ya da çok attan oluşuyor. Her tüccarın yüz-iki
yüz civarında atı var. Tacirler her elli at için bir sürücü tutarlar;
sürücüler atları koyun sürüleri gibi meralara salarlar. Sürücüye
[=çobana] "kaşi" adı veriliyor. IS Elinde ucuna ip bağlanmış
uzun bir değnekle at üstünde görevini yapar. Eğer bir atın yakalanması isteniyorsa hemen koşturmaya başlar, elindeki ipi [=kemendi] atın boynuna atarak yakalar. Çevik bir hareketle tuttuğu
hayvanın sırtına geçerek ötekini çayıra bırakır! At sürüleri ancak
Sint arazisine girdikten sonra yemle beslenirler. Çünkü bu ülkedeki çayırlar arpanın yerini tutacak kalitede değildir. Sürülerdeki hayvanların çoğu Sint'te çalınır ya da telef olur. Burada Şışn
kar denilen yere ulaşıldıkta at başına yedi gümüş dirhem ödenir. 19 Sint'in merkezi Multan'a gelindiği vakit ise ayrı bir vergi
verilir. Daha önce at sürülerinin dörtte biri haraç alındığı halde
Hint sultanı Muhammed Şah bu vergiyi kaldırmış ve Müslüman
tacirlerden zekat, Müslüman olmayanlardan da öşür [=onda bir]
alınmasını emretmiştir. Her şeye rağmen tacirler iyi kazanıyor.
Zira onlar bu atlardan en ucuza sattıklarını yüz dinara vermektedirler! Bu para bizim Mağrip altını ile yirmibeş dinar ediyor.
Çoğu kez bunun iki katı fiyata satmaları da imkan dahilindedir.
Hatta bir at demin verdiğimiz rakamın dört katı fazlasına bile gidebilir! "ciyad" tabir edilen kaliteli küheylanlar ise beşyüz dinara gider. Hindistanlılar yük taşıtma veya yarış için bu taraftan at
satın almazlar; savaşta hem kendileri hem de hayvanları zırha
büründüğünden dayanıklılığa ve adımların genişliğine önem
verirler. Yarış hayvanlarına gelince; bunları Yemen, Uman ve
Fars eyaletinden getirtirler ki bu cins hayvanların biri bin ila
dörtbin dinar arasında alıcı bulur!
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[Macar Şehri, Dervişlerin Gördüğü İlgi ve
Gezgin Bir Yahudi]
Tülük TümuLBey'in bu şehirden ayrılışındansonra Muhammed Havace'nin yol ihtiyaçlarımızın tedariki vesilesiyle
orada üç gün 'kalTIıak zorundaydık. Hazırlıklar bitince Macar
şehrine doğru yola koyulduk. ZO Burası büyük bir ırmak [=Kuma,
Kuban] kenarında geniş bahçelere sahip bir şehirdir. Türk ülkelerini~ en bakımlı, en güzel şehirlerinden! Burada Irak'ın Bataih beldesinden gelen yaşlı, erdemli, ibadete düşkün Şeyh Muhammed BataiM'nin zaviyesinde konakladım. Bu adam Ahmed
Rifal'nin halifesidir. Allah ondan razı olsun. Onun tekkelerinde
Arap, !ranlı, Türk ve Rum dervişlerden oluşan evli ve bekar yetmiş kadar mürit bulunmaktadır. Onlar kendilerine verilen sadakalarla geçiniyorlar. Bu ülkede halk dervişlere çok yakınlık gösteriyor. Herkes at, öküz, koyun ne bulursa tekkeye gönderiyor;
sultan ve hatunları da ahaliden geri kalmıyor. Bereketlenmek
için şeyhleri sık sık ziyaret ediyor, ihsanlar yağdırıyor, hediyeler
takdim ediyorlar. Hele hele kadınlar bu konuda aşırı bir tutum
içindedirler!
Cuma namazını Macar şehrinde kıldık. Namaz bitince Buhara'nın sayılı bilginlerinden olan İzzeddın çıktı minbere.
Önünde öğrenci ve hafızlardan oluşan geniş bir takipçi kitlesi
vardı. Bu vaizi, şehrin hakimi ve ileri gelen kişiler de dinlemekteydiler. Va azın sonunda Şeyh Muhammed Bataihı ayağa kalkarak şöyle dedi:
"Vaiz efendi artık yola düşmek niyetindedir. Biz de onun
yol gereklerini görmek istiyoruz!" Bu sözlerinden sonra keçi yününden dokunmuş feracesini çıkartarak;
"İlk olarak bu benden!" dedi ve uzattı. Onun ardından kimi
at, kimi para verdi. Kısa zamanda pek çok şey toplanmış oldu!
Bu şehrin büyük çarşısında bana selam veren ve Arapça konuşan bir Yahudiye rastladım. Hemen sordum:
"Sen nereden geliyorsun?" Cevap verdi:
"Endülüs'ten geliyorum ama denizyolu yerine karayolunu
kullandım;,İstanbul üzerinden Anadolu'yu [yahut Rus ülkesiİıi]
bir baştan bir başa geçtim, Çerkes ülkesine uğrayarak buraya
ulaştım. Eridülüs'ten çıkalı dört ay oluyor."
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Onu

tanıyan

doğru olduğunu

ve beraber seyahat eden tüccarlar da sözlerinin
bildirdiler.

Kadınların Erkeklerden Üstün Tutuluşu

Bu yörede gördüğüm ilginç tutumlardan biri de erkeklerin
gösterdikleri aşırı saygıdır. Bu memlekette kadınlar
erkeklerden üstün sayılıyor! Emirlerin hanımlarına gelince bu
konuda ilk müşahedem Kırem'den çıktığımda vuku bulmuştu.
Emir Saltiye Bey'in hanımını baştan aşağı pahalı mavi kumaşlar
la kaplanmış, pencere ve kapıları açık bırakılmış arabasına bindiği sırada seyretmiştim. Yanında şahane elbiseler giymiş, fevkalade güzel dört cariye bulunuyordu. Arkasından gelen bütün
arabalarda da cariyeler bulunmaktaydı. Beyin konağına yaklaşınca o arabadan iniyor, onunla birlikte en aşağı otuz cariye de
inerek hatunun eteklerini tutuyordu. Onun elbiselerinde [kuşa
ğımsı] uzantılar vardı; cariyeler buralardan tutuyor ve eteği yerden kaldırıyorlardı. Hatun böyle ihtişam ve gururla ilerleyip beyin huzuruna oturmuştu. Cariyeler ise hatunun çevresinde
ayakta duruyorlardı. Az sonra getirilen kımız tulumlarından bir
kadeh dolduran hatun, iki dizi üzerine çökerek eliyle beye sunmuş, bey bunu içtikten sonra hatun aynı tarzda bir kadeh içkiyi
de kayınbiraderine takdim etmişti. Nihayet beyin bizzat kendisi bir kadeh kımızı kendi eliyle hatununa içirmişti. Sofra hazır
lanınca yemeklerini bir arada yediler. Bey, eşine bir takım elbise takdim ettikten sonra Hatun kibarca huzurdan çıktı. Beylerin
hatunlarına gösterdikleri ilgi burada böyle! Sultanın eşlerini ise
daha sonra anlatacağız...
Pazar esnafının ve satıcıların eşlerine gelince, bunların da
durumu diğerlerinden aşağı değil! Onlardan birini atlarıri çektiği muhteşem bir arabada gördüm. Yanında eteklerini tutan üçdört cariye vardı; başında mücevherlerle donatılmış, ön tarafın
da tavus tüyünden bir sorgucu bulunan ve "buğtak" adı verilen
bir hotoz vardı. Arabanın pencereleri açık olduğu gibi kadının
yüzü de örtülmemişti. Zira Türk kadınları yüzleri açık dolaşır~
lar. Bir başka kadını da aynı şekilde gördüm. Yanındaki köleleriyle pazara süt, yoğurt getirip satıyor, karşılığında esans satın
kadınlara

alıyordu.

Öyle olur ki bazen kadınlara erkekleriyle beraber rasdarda "Şu adam bu hatunun hizmetkarı olmalı!" dersiniz.
Zira kocası, koyunpostundan ~ir kürk ile başında da buna uygun "küla" [=külah] denilen şapkadan başka bir şey taşımasınız

maktadır!

---.-

[Beş Dağ Kaplıcaları,

Yürüyen

Çadır Şehir,

Zengin ve

Cömert Hatunlar]
Hükümdarın karargahına gitmek üzere Macar şehrinde gereken hazırlıkları yaptık. Karargahı buradan dört gün uzakta Biş
dağ [=Beşdağ] denilen yerdedir. "Biş" Türkler nezdinde beş
demektir; "dağ" ise tepe, yükseklik anlamına geliyor. Bişdağ
denilen mıntıkada sıcak su kaynakları var. 21 Türkler buralarda
yıkanıyor ve bu sulara girenin her türlü hastalıktan korunacağı
na inanıyorlar. Ramazanın ilk günlerinde karargaha geldiğimiz
vakit etrafın boşalmış olduğunu gördük. Geçtiğimiz konakları
bir kez daha katedip geriye döndük.
Daha yakınlara götürülmüş olan orduya ulaşarak çadırımı
bir tepenin üzerine kurdum. Önüne de bayrağımızı diktirdim.
Araba ve adarı çadırın arkasına bırakıp "ordu"ya yöneldim.
Türkler karargah kurdukları yere "ordu" diyorlar. 22
Orduyu gördüğümüz zaman camii, çarşıları, halkı, mutfak
bacalarından yükselen dumanlarıyla kocaman bir yürüyen şehir
le karşı karşıya olduğumuzu anladık! Ordu denilen bu büyük
karargah şehir, adarla çekilen arabalarda taşınıyor. Konaklamak
üzere seçilen yere varılınca hafif malzemeden yapılan evler, çadırlar ve eşya arabadan indiriliyor. Çok kısa bir zamanda çarşılar,
mescitler ve obalar kuruluyor.
Sultanın hanımlarının her biri, kendi çadır [=otağ] malzemeleri ile önümüzden geçti. Bu hanımların dördüncüsü İsa
Bey'in kızıydı; yolda ilerlerken tepe üzerinde bir yabancının
geldiğini belirten bayraklı çadırı görmüş, yanımıza cariyelerini
göndermişti. Onlar geldiler, bizi selamladılar ve hatunun selamı
nı bildirdiler. Hatun ise aşağıda, yolda bekliyordu; ona Tülük
Tümur'un teşrifatçıbaşısı olan adamla hediye gönderdim, bir arkadaşım eşliğinde. Lütfederek hediyelerimi kabul etti. Benim,
kendi çadırı civarına kondurulmamı emir buyurarak arabacısına

hareket işareti verdi. Onun ardından sultan geldi. O da kendisi
için ayrılan otağa doğru gitti.

Ulu Sultan Muhammed Uzbek Han
Adı

Muhammed Uzbek'tir. 23 Han, onların dilinde hükümdar, sultan anlamındadır. Onun geniş bir üLkesi, kuvvetli bir ordusu, şanh şöhretli bir devleti vardır. O, Tanrı düşmanı Kustantıniye halkıyla cihat etmekte, onları kahretmektedir. Onun ülkesi çok büyüktür, muazzam şehirlerle donanmıştır. Kefa [=Kefe], Kırem, Macar, Azak [=Azak], Surdak [=Suğdak], Huvarezm
ile taht şehri olan Sara [=Saray] bu beldelerin en ünlüleridir.
Muhammed Uzbek Han dünyanın yedi ulu hükümdarından biridir. Onları şöyle sıralayabiliriz:
Hak Teala onu desteklesin ve zaferlerle yüceltsin; müminlerin emiri, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, kıyamet saatine kadar hakkı ve hakikati savunacak muzaffer topluluğun önderi
[Fas hükümdarı] efendimiz; Mısır ve Şam bölgesinin sultanı;
Irak bölgesinin sultanı; şimdi bahsetmekte olduğumuz Sultan
Uzbek; Türkistan ve Maveraü'n-nehr'in [=Seyhun-Ceyhun arası] hükümdarı; Hint hükümdarı ve Çin hükümdarı. ..
Sultan Uzbek bir yere seyahat etmek isteyince beraberinde
sadece devlet erkanı ile kapıkulları yer alır. Kadınların her biri
ayrı bir halayık tayfasıyla yolculuk yapar. Sultan bunlardan birinin yanına gitmeyi arzularsa teşrif edeceğini önceden haber verir. Hatun ona göre hazırlıklarda bulunarak hükümdarı karşıla
mak üzere bekler. Sultanın seyahati, bir menzilde konaklaması,
herhangi bir işe koyulması; bunların hepsi kendine özgü adetler
içinde cereyan eder. Mesela adetlerinden biri Cuma günleri namazdan sonra altın kubbede oturmasıdır. Burası mükemmel bir
şekilde düzenlenmiştir ve altın levhalarla kaplı ahşap direkler
üzerine kuruludur. Orta yerde yine altınla süslenmiş, gümüş
kaplamalı ahşap bir taht vardır. Tahtın ayakları halis gümüşten
dir, başları da gümüşle bezenmiştir. Sultan tören esnasında bu
tahta oturunca sağ yanında Taytuğll Hatun oturur. 24 Onun yanında Kebek Hatun bulunur. Sol tarafta da sırasıyla Beyelun
[=Bllun] Hatun ve Urduca [=Orduci] Hatun otururlar. Tahtın
sağ alt kenarında hükümdarın oğlu Tın Bek, solunda ise öteki

oğlu Canı Bek ayakta beklerler. Ön tarafta sultanın kızı İt Kucücük [=İt Küçücük] oturur. Bu kadınlardan biri içeri girince
sultan ayağa kalkı:ır,onun elindç:n tutar, tahta kadar götürüp yerine oturtur. Ama Taytuğlı Hatun teşrif ettikte; "melike" [=baş,
kraliçe] olduğu ve en beğenilen hatun olma niteliğini kazandığı
için sultan onu köşkün ta kapısında karşılar. Oracıkta elinden
tutarak içeriye getirir. Tahtın bulunduğu yere kadar onunla yavaş yavaş ilerler, kibarca yerine oturtur ve kendi makamına geçip kurulur. Kadınların hiçbiri kaç-göç yapmadıkları için bu tören halkın önünde cereyan eder.
Merasimin bundan sonraki bölümünde saygın ve nüfuzlu
emirler [=ordu erkanı] içeri girerler. Tahtın her iki yanına konmuş iskemlelere otururlar. Sultanın otağına giren her ziyaretçi
iskemlesini kölesiyle beraber getirmek zorundadır. Hükümdarın yakın akrabaları, amca ve kardeş çocukları ön tarafta yerlerini alırlar. Onların tam karşısında, köşk kapısının yanında büyük
kumandanların çocukları durur. Onların arka tarafına sağlı sollu,
yüksek rütbeli subaylar dizilir. Sonra derecelerine göre halktan
bazı kimseler üçer üçer içeri girerek sultanı selamlar ve dönüp
uzağa otururlar.
İkindi namazı kılındıkta önce başhatun kalkar. Kumaları,
otağına kadar ona refakat ederler. Başhatun kendi çadırına girinceye dek orada beklerler. Sonra her biri kendi arabasına binerek
kaldığı çadıra yönelir. Her hatunun yanında elli kadar atlı cariye
bulunur. Arabaların önünde yirmi civarında yaşlı kadın yer alır.
Onlar da ata binmektedirler. Bunlar "fıtyan" denilen yiğit hizmetkarlar ile araba arasındadırlar. Hepsinin arkasında yüz kadar
genç köle bulunur.
Fityan denilen hizmetkarların önünde yüze yakın yüksek
rütbeli kapıkulu bulunur. Onlar da ata binmişlerdir. Yüz kadar
da yaya köle ·vardır. Yayalar bellerinde kılıç, ellerinde değnek,
atlılarla genç hizmetkarlar arasında yer alırlar. Bütün hatunların
geliş ve dönüş tertipleri böyledir.
Sultanın Canı Bek adlı oğluna yakın bir yerde konaklıyor
dum. Geli.şimin ertesi günü ikindi namazından sonra hükümdarın huzuruna çıktrm. Yanında şeyhler, kadılar, fakih efendiler,
seyyidler, 'şerıffer ve dervişler toplanmıştı. Çeşit çeşit yemek ya-
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pılarak

zengin bir sofra kurulmuştu; ziyafete katıldık. Bu arada
yapan Seyyid Şerif b. Abdülhamıd ile Kadı
Hamza hakkımda övgü dolu sözler söylediler, sultana güzelce
takdim ettiler beni! Ayrıca ikram görmem için telmihte bulundular!
Buradaki Türkler, gelen yabancıları nasıl ağırlayacaklarını,
onlara ne gibi yiyecekler sunacaklarını bilmiyorlar! Kesip yemeleri için koyunlar ve adar; içecek olarak da kımız tulumları gönderiyorlar! İkramları budur işte! Birkaç gün geçmişti, ikindi namazını sultanla beraber kıldık; ben çadırıma gitmek için kalktı
ğımda derhal oturmamı emretti. Önce "dükı"den yapılma meş
rubat [=boza] sonra haşlama at ve koyun etinden oluşan bir yemek çıkarıldı. Ben o gün sultana bir tabak tadı götürmüştüm; sadece parmağını tatlıya değdirip ağzına götürdü, hiç yemedi!
nakıbüleşraflık

Hatunlar ve Tertiplerine Dair
Her hatun bir arabaya biner. Hatunun araba içindeki odası,
altın havası veren gümüşten veya mücevherada bezeli ahşaptan
mamul bir kubbedir. Arabayı çeken adar, sırmalı ipekten mamul
perdelerle örtülüdür. Koşı [=Koşcı] denilen genç sürücü adardan
birinin üstüne binerek arabayı sürer. Hatun arabada yerine oturduğu vakit, veziri gibi olan kocamış bir kadını sağ tarafına alır. Bu
kadına "Ulü Hatun" denilir. Yine yaşlı olup teşrifatçılık ve perdedarlık yapan "Küçük Hatun"u sol tarafına oturtur. Ön tarafta
zarafet ve güzellikte eşsiz altı cariye vardır. Onlara "benat" [=kız
lar] deniliyor. Arkada da bu kızlardan ikisi durur; hatun onlara
dayanır ve başına "buğtak" denilen, mücevherle bezeli küçük
bir hotoz takar. Bunun üzerine tavus tüyünden bir sorguç kondurur. Sırtında Rum prenseslerinin giydikleri tarzda inciyle bezenmiş "minut"a [=manto] benzer bir elbise vardır. Ulu ve küçük
hatunların başlarında da kenarları inci ve altınla işlenmiş yazmalar vardır. Kızlara gelince; "küla" [=külah] denilen hotozlar vardır başlarında ... Bu başlığın tepesine mücevherle süslü altın bir
halkayla tavus tüyünden sorgu çı ar takılmıştır. Her birinin elbis~
si "nah" adı verilen bir ipek cinsinden mamuldür.
Hatunun önünde Rum yahut Hint asıllı on onbeş hizmetkar
bulunur. Bunlar da altın ve mücevher işlemeli ipek elbise giyer-

"il
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ler, yanlarında altın yahut gümüşle kaplı değnekler bulunur.
Hatunun bindiği arabanın arkasında yüz kadar araba ilerlemektedir; her birinde küçüklü büyüklü üç dört cariye vardır. Bunlar
da aynı şekilde
elbise ve küHihlarıyla alaya katılmışlardır.
Onların ardıncta deve yahut öküzlerle çekilen üçyüz kadar arabada ise hatunun hazinesi, süs eşyası, elbiseleri ve yiyecekleri
taşınmaktadır. Her araba demin bahsettiğimiz cariyelerden biriyle evlendirilmiş bulunan bir genç kölenin zimmetindedir.
Çünkü böyle bir evlilik yapmamış kölelerin cariyelere yaklaş
maları; onların işlerini görmeleri yasaktır! Hatunların düzenleri
böyledir işte ... Her birini aşağıda ayrı ayrı anlatacağız.

ipek

B üyük Hatuna Dair
Büyük hatun, "melike"dir [=kraliçe]. İlerde bahs edeceği
miz Canı Bek ile Tın Bek'in anası odur. Sultanın kızı it Küçücük'ün annesi ise bu kadından önce melikelik yapan Taytuğlı
Hatundur. Sultanın en çok hoşlandığı ve saygı gösterdiği kadın
odur. Hükümdar gecelerinin çoğunu onun yanında geçirir. Halk
bu ilgiden ötürü Taytuğll'ya fazla saygı gösterse de onun hatunlar arasında en cimri olduğunu herkes bilir! Sultanın, bu kadını
"özel bir vasfından" ötürü sevdiğini söylemişti bana güvenilir
bir dostum! Sultan her yaklaştığında onu bakire gibi buluyormuş! Bir başkasının bildirdiğine göre o kadın Hz. Süleyman'ın
saltanatının çökmesine sebep olan hatunun soyundan geliyormuş! Süleyman Peygamber yeniden iktidara gelince; "O hatunu tek canlının dahi bulunmadığı bir bozkıra atın!" diye emir
vermiş. Böylece kadın Kafcak [=Kıpçak] bozkırına bırakılmış. O
kadının rahmi halka şeklinde yaratılmış; onun neslinden gelenlerde de öyleymiş! Gerçi Deşt-i Kıpçak yöresinin dışında, herhangi bir kadının rahminin böyle yaratıldığına dair ne bir söylenti duydum ne de gören veya duyanla karşılaştım. Allah biliyor ya sadece Çin'de böyle kadınların bulunduğunu bir Çinli
söylemişti bana. Elime böylesi geçmedi, yalan yok! İşin hakikatini de bilmem ...
SultanJa görüşmemizden bir gün sonra bu hatunun huzuruna çıktım; çocuk yapma zamanı geçmiş on kadar yaşlı hizmetçi
arasında ottıruyor, önünde neredeyse elli cariye bulunuyordu.

"Benat" [=kızlar] diye çağrılan bu cariyeler altın ve gümüş tabaklara konmuş kirazları ayıklıyorlardı. Hatun da önündeki altın
siniden bir şeyler ayıklıyordu. Ona selam verdik. Bizim grupta
Mısır usfilü Kur'an okuyan bir hafız vardı, tatlı sesiyle bir aş ır
okudu. Büyük hatun derhal "kımızz" servisi yapılmasını emretti, bizzat kendi eliyle oradaki süslü tahta kadehlerden biriyle kı
mız sundu bana! Onlar bu hareketi en yüksek taltif olarak görürler. Ben evvelce kımız içmemiştim ama kabul etmekten başka
çare de yoktu! Nitekim tattım ve hiç beğenmedim! Yanımdaki
arkadaşlardan birine uzattım. Büyük hatun yolculuğumuzla alakalı epey soru sordu, biz de etraflı cevaplar verdik.
Sonra huzurundan çıktık; sultan nezdinde en kıymetli hatun oydu, bu yüzden ziyaretlere ondan başlamıştık.

Büyük Hatunu Takip Eden İkinci Hatuna Dair
Adı

Kebek Hatun'dur. "Kebek" Türkçede ayıklanan şey;
kepek anlamına gelir. Babasının ismi Nagatay'dır. Nagatay'ın
halen sağ olduğunu fakat "nıkris" [=damla] hastalığından mustarip bulunduğunu öğrendik. Büyüğü ziyaretimizden bir gün
sonra Kebek Hatun'a vardık. Huzuruna girdiğimiz vakit bir döşek üzerine oturmuş Kur'an okuyordu; yanında yaşlı kadınlar
dan on, kızlardan da gergef işleyen yirmi cariye vardı. Onu selamladığımızda bize daha kibar ve güzel bir karşılık verdi. Hafı
zımız hemen Kur'an okudu; Kebek Hatun memnun oldu ve kı
mız getirilmesini emretti. O da kraliçe gibi kadehi bana kendi
eliyle sundu. Onun yanından da ayrıldık.

Üçüncü Hatun
İsmi Beyelfin'dur. Büyük Kustant1niye hükümdarı TekfUr'un kızıdır. 25 Huzuruna girdiğimizde gümüş ayaklı, altın bezeli tahtında oturuyordu; Rum, Türk ve Nfiba ırkından yüz kadar cariye de önünde bekliyordu. Bunların kimi çömelmekte,
kimi ayakta dikilmekteydi. Genç hizmetkarlar, hatunun baş
ucunda bekleşmekteydiler. Onun perdedarları [=teşrifatçılar]
Rumiardandı.

Hal hatır sordu; oraya ne zaman geldiğimiz, vatanlarımızın
ne denliuzak olduğu vs. sualler yöneltti. Şefkatli ve yumuşak
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kalpli idi; hemen ağladı ve elindeki mendille gözyaşlarını sildi.
Yemek hazırl atılmasını emretti. Sofra kurulunca onun huzurunda yedik; bizi seyrediyordu.
Ayrılmak istediğimiz zaman' şöyle dedi:
"Bizimle ataKanızı kesmeyiniz! Tekrar uğrayınız yanımıza
ve herhangi bir şeye ihtiyaç duyarsanız hemen bize bildiriniz!"
Böylece cömertliğini, erdemini göstermiş oldu. Arkamızdan [bir
öğünlük hazır] yemekle birlikte ekmek, yağ, koyun, para, yepyeni elbiseler ve üçü asil cinsten tam onüç at yolladı. İstanbul
seyahatimiz aşağıda anlatacağım gibi bu hatunun himayesinde
olmuştur.

Dördüncü Hatun
Onun ismi Urduca'dır. "Urdu" [=ordul onların dilinde karargah demektir. Karargahta doğduğu için bu ad verilmiş ona.
Bu kadın "ulus" [=ulus; büyük kabileJ26 başı Emir İsa'nın kızı
dır. Biz geldiğimizde İsa sağdı ve sultanın kızı İt Küçücük'ün
kocasıydı.

Urduca hükümdar eşleri arasında simaca en tatlı, huyca en
merhametli ve erdemli olandır. Daha önce de açıkladığımız gibi, ordu yerine ulaştığımız vakit beni tepede çadırın önünde görünce adam gönderip halimi hatırımı ilk soran da bu kadındır.
Huzuruna geldiğimiz vakit yüksek mizacına, iyiliksever ruhuna
bir kez daha tanık olduk. Bize yemek çıkarttı. Huzurunda yedik
içtik, kımız sundu, yoldaşlarımız aldılar; [biz almayınca] durumumuzu anlamak istedi, gereken izahatı verdik. Onun yanın
dan ayrıldıktan sonra Emir Ali b. Erzak'la [=Erzen] evli olan kız
kardeşini de ziyaret ettik.

Ulu Sultan Uzbek'in

Kızına

Dair

Adı İt Küçücük'tür. Adının karşılığı "Kelb-i Sağır" dir. Çün-

kü ıt'in Arapçası kelb, "kucücük"ün Arapçası ise sağırdir. Daha
önce de belirtmiştik; Türkler aynı Araplar gibi fal ile isim veriyorlar. Babasının atağından altı mil uzaklıkta kendine ait bir
yerde oturşlll bu hatuna yöneldik. Bizim ziyaretimizde hazır bulunmaları için kadıya, fakihlere, Seyyid Şerif b. Abdülhamıd'e
ve onun öğrencilerine emir verdi; nihayet kocası İsa da geldi.
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İsa'nın kızı sultanın eşidir. İsa, İt Küçücük Hatunla aynı sedire
oturdu. Bu adam damla [=nıkris] hastalığı çektiği için ne ata binebiliyor ne de yürüyebiliyor. Hükümdarın huzuruna çıkması
gerektiği vakit hizmetkarları onu arabadan indirip koltuğuna girerek taşıyorlar. İkinci hatunun babası Nagatay Bey'i de aynı
hastalıktan mustarip buldum. Bu meret, Türkler arasında çok
yaygın! Sultanın kızı İt Küçücük Hatun, cömertlik ve erdem bakımından bir benzerini görmediğim kadındır. Hak Teala ona en
güzel mükafatı versin.

Sultanın İki Oğlu

Daha önce de belirttiğimiz gibi bu iki kardeşin anası Melike Taytuğll' dır._ Büyüğünün adı Tın Bek'tir. "Bek"; emir, kumandan anlamına geliyor. "Tın" ise beden demektir. Böylece
bu ismin karşılığı Emırü'l-cesed [=tenİ yöneten] oluyor. Kardeşinin adı Canı Bek'tir.27 "Can", ruh anlamına geliyor; o sanki
Emiru'r-ruh [=ruhu yöneten] diye isimlendirilmiş oluyor. Onların her birinin kendilerine ait otağları vardır. Tın Bek görünüş
ve endam bakımından Allah'ın en hoş kullarındandır. Babası
onu tahtına varis kıldı; veliaht yaptığını duyurdu. Onun üzerine
eğildi; ilgisini tamamen onda yoğunlaştırdı ama bu tavır Yüce
Hakk'ın iradesine uygun değildi. Baba vefat edince o kısa bir
müddet hükümdarlık yapmış lakin çirkin işlerinden ötürü öldürülmüştür. Onun yerine başa geçen Canı Bek ötekinden daha
erdemlidir. Seyyid Şerif b. Abdülhamıd, Canı Bek'in terbiyesini üstlenen hocadır. Buraya geldiğim zaman Canı Bek'in otağı
na inmemi tavsiye eden kişiler Kadı Hamza, İmam Bedreddın
Kıvamı, İmam Mukrı Hüsameddın Buharı vs. ile beraber Seyyid Şerif'tir. Canı Bek'in faziletinden ötürü bu tavsiyeyi yaptı
lar; ben de uydum.

Bulgar

Şehrine

Seyahatime Dair

Bulgar şehrini daha önce duymuştum. 28 Oraya yönelmek istedim. Çünkü orada bir mevsim boyunca gecenin, diğer mevsim
boyunca da gündüzün kısaldığı gibi enteresan şeyler anlatılıyor
du; tüm bunlara tanık olmak niyetindeydim. Sultanın otağ kurduğu yer ile Bulgar şehri arasında on günlük mesafe vardı. Bu
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yüzden oraya ulaştıracak birini istedim ondan; o da Bulgar şeh
rine götürüp getirecek kılavuzu yanıma kattı derhal! Ramazanda oraya vardım. l\!,:şamı kılarkçn iftar ettik. Yemek esnasında
yatsı eza nı okundu; yatsıyı kıldık, ardından teravih ve vitir derken şafak söküverôi! Orada mevsimi gelince günler de kısa olur.
Ben üç gün kaldım Bulgar şehrinde.
Karanlık Ülkesine [=Sibirya] Dair
Karanlık

ülkesine girmek istiyordum ve oraya Bulgar şeh
rinden giriş yapılıyordu. Bulgar ile Karanlık diyarının birbirinden uzaklığı kırk gündü fakat faydası az, yorgunluğu çok olduğu için bu kararımdan vazgeçtim.
Karanlık ülkesine büyük köpeklerin çektiği küçük arabalarla seyahat edilir. Bu arazi baştan aşağı buzlarla kaplı olduğundan
insanların ayakları kayar, diğer hayvanların toynakları tutmaz.
Köpeklerinse tırnakları vardır; bu yüzden ayakları buz üstünde
sabit kalır, kaymaz. Bu arazide ancak kuvvetli, zengin tüccarlar
seyahat edebilir. Orada ne taş, ne ağaç, ne de toprak var! Dolayısıyla yiyeceğini, yakacağını ve içeceğini, en azından yüz civarında arabaya doldurmayan kimse bu yola düşmemeli! Arazinin
kılavuzları oraya çok gidip gelen köpeklerdir. Bu yüzden fiyatları bin dinar civarındadır! Arabanın ipi kılavuz köpeğin boynuna bağlanır; üç köpek daha vardır ona eşlik eden. Kılavuz konumundaki en öndedir, ötekiler onun ardındadır. O durunca ötekiler de durur. Bu lider hayvana sahibinin vurması yahut eziyet
etmesi söz konusu olamaz. Hatta yemek hazır olunca insanlardan önce köpeklerin doyurulması gerekiyormuş! Çünkü köpek
bir şeye kızıp da kaçarsa sahibini ölüme terketmiş demektir.
Bu uçsuz bucaksız alanda kırk menzil ilerleyen yolcular
Karanlık [ülkenin] sınırında dururlar. Herkes getirdiği eşya ve
malı oraya bırakır. Ve her zamanki menzillerine geri dönerler.
Ertesi gün tekrar oraya geldiklerinde bıraktıklarının alındığını,
onların yerlerinde samur, sincap ve kakum kürklerinin bulunduğunu görürler. Eşya bırakan kişi oradaki kürkleri yeterli görürse alışveriş tamamlanmış demektir. Kendi malına karşılık
bunları az bulursa her şeyi olduğu gibi oraya bırakır. Meçhul
alıcılar ya kurkldin sayısını artırırlar yahut tamamen kaldırıp en
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başta aldıkları eşyayı geri bırakırlar oraya! Alışveriş hep böyle
cereyan eder. Onlar kimdir, nereden gelirler bilinmez; in midirler cin midirler şimdiye kadar hiç kimse onlardan birini görmüş
değildir. 29

Alınan kürklerin en kalitelisi "kakum" dur. Bu cins bir kürk
Hindistan'da bin dinara satılır; bizim paramızIa ikiyüzelli altın
eder. Rengi son derece beyazdır; bir karış boyunda olan bir hayvanın postundan yapılır. Hayvanın kuyruğu uzun olup kürkle
beraber alınır, atılmaz! Kakumdan sonra "samur" gelir. Bunun
derisi dört yüz dinara veya daha aşağı bir fiyata alınabilir. Kuş
kusuz bu kürklcrin başlıca özelliği bit kapmamalarıdır. Çin ülkesinin asilleri ve ileri gelen kumandanıarı bu derileri yakaları
na koyuyorlar. Irak ve Fars tüccarları da böyle yapıyorlar.
Sultanın rehber olarak verdiği bey ile Bulgar şehrinden geriye döndüm. Hükümdarın otağını Bişdağ diye bilinen yerde
buldum. Ramazanın yirmisekiziydi. Onunla bayram namazı kıl
dım; bayram Cuma gününe rastlamıştı. 30

Onlann Bayram Düzenlerine Dair
Bayram sabahı olunca sultan beraberinde kalabalık bir asker
topluluğu ile ata bindi. Bütün hatunlar yanlarındaki askerle beraber arabalarına çıktılar. Sultanın kızı başına bir taç koyarak arabasına çıkmıştı; çünkü o asıl melikeydi; anasından miras almıştı
bu makamı. Hükümdarın tüm evHitl~rı yanlarındaki askerlerle
atlarına bindiler. Kadı Şihabeddın Saylı, yanında üstatlar ve fı
kıh bilginleriyle at sırtında bayram namazına gelmişti. Kadı
Hamza, İmam Bedreddın Kıvamı ve Seyyid Şerif İbn Abdülhamıd de atlara binip geldiler. Fakihlerden oluşan bu atlı grubu,
sultanın veliahdı TIn Bekle yan yanaydı. Yanlarında davullar ve
bayraklar vardı.
Namazı Kadı Şihabeddln kıldırdı ve güzel bir hutbe verdi.
Namazdan sonra sultan ata binerek "köşk" dedikleri yüksek bir
ahşap yapıya girdi, kadınlarıyla sohbete oturdu. İkinci bir köşk
de bunun hemen alt tarafına kurulmuştu. Veliaht TIn Bek'le taç
sahibi İt Küçücük buraya oturmuşlardı. Onun alt ucunda sağlı
sollu kurulan iki köşkte hükümdarın öteki çocukları ve akrabaları yerlerin almışlardı. İleri gelen kumandanlar ve onların ço-

cukları için bu son köşkün her iki yanına "sandaliye" denilen
oturaklar konmuş, herkes rütbesine göre kendi oturağına çökmüştü. Davetliler bu tarzda yerlerini aldıktan sonra ortaya nişan
tahtaları konuldu: <"Emir-i Tfi~an", [=tümen beyi] rütbesine
sahip her kumanaanın kendine ait bir nişan tahtası vardı. Türkler nezdinde onbin atlıyı yöneten kumandana Emir-i Tfiman
denilir. Bu merasimde hazır bulunan onyedi emir, yüzyetmişbiıı
atlı savaşçının kumandanıarı idiler. Fakat sultanın ordusu bundan daha kalabalıktır.
Her emir için minber benzeri bir oturak getirildi; askerler
yeteneklerini gösterirken onlar da yerlerinde oturarak seyrettiler. Sonra hil' atler [=özel giysiler] getirildi ve bütün kumandanlara dağıtıldı. Her emir bu giysileri giydikçe sultan köşkünün alt
tarafına geliyor, sağ dizinin üstüne çökerek ayağını uzatıyor, sol
dizini ise dik tutarak bağlılığını arzediyordu. Sonra eğerli ve dizginli bir at getirilerek toynağı kaldırılmakta, emir bu toynağı
öperek atı oturduğu yere götürmekte, sonra da orada at sırtında
askerleriyle beraber dikilmekteydi. Bu törene bütün kumandanlar katıldılar.
Merasim bitince sultan, köşkten inip atına bindi; sağ tarafında veliaht oğlu ile it Küçücük Hatun, sol tarafında ikinci oğ
lu, önünde ise sırmalı ipek örtülere bürülü atların çektiği ve sır
malı ipek kumaşların süslediği arabalara binmiş dört hatunu ile
otağına doğru yola koyuldu. Bu kafilenin önünde küçük ve büyük beyler, beyzadeler, devlet ricali, vezirler, teşrifatçılar yayan
gidiyorlardı. Nihayet "vıtak" [=otak; otağ] denen yere vardılar.
Vıtak etrafı çevreleyen tente demektir. Burada kocaman bir
"barka" kurulmuştu. Barka büyük bir çadır odadır. Altın kakmalı, gümüş kaplamalı dört ahşap direğe dayanmakta ve her direğin ucunda altın ve gümüşten mamul pırıl pml parlayan, çevresine ışık saçan bir nişan bulunmaktadır. Barka uzaktan bakılın
ca bir tepeyi andırıyor; sağ ve sol yanında ise ya pamuk ya da ketenden yapılmış çardaklar bulunuyor. İçerde her yer ipek kumaşla örtülü. Barkanın ortasına onların "taht" dediği büyük bir
sedir kondprulmuş. Gayet sanatkarane bezenmiş bu ahşap tahtın ayakları altın kakmalı, gümüş plakalarla kaplıydı; üzerine de
muhteşem bir halı serilmişti. Tahtın ortasındaki minderlere sul-

tanla büyük hatun oturdu. Sağ tarafta lt Küçücük ile Urduca
Hatun, soldaki mindere ise Beyelun Haturi ile Kebek Hatun
oturdular. Tahtın sağ tarafına konan iskemleye veliaht Tın Bek,
sol yandakine ikinci oğul Canı Bek, bunların iki yanına dizilen
iskemlelere ise emirler ve onların çocukları oturmuşlardı. Onların ardında küçük rütbeli beyler yer alıyordu. Bunlara "Ümerayı Hezare." denilir. Yani bin kişilik birliklerin kumandanlarıdır
lar. Bu şekilde protokole göre herkes yerini aldıktan sonra altın
ve gümüş sofralar üzerinde yemekler sunuldu. Her sofrayı dört
veya dörtten fazla kişi taşıyordu.
Buranın yemeği ya haşlanmış at, yahut koyun etidir. Her
emirin önüne bir sofra getirilir. İpekli elbiseler giyen, ipekli bir
önlük takan, belindeki kında koca bıçaklar ve satırlar taşıyan
"Barucı" [=barıcı; parçalayıcı] gelir. Barucı, et parçalayan demektir. 3ı Her emirin bir barOcısı var. Sofralar kurulunca evvela
onlar hücum ederek efendileri önünde yerlerini alırlar; arkalarında tuzlu su ile dolu altın yahut gümüşten mamul minik kaplar getirilir. Barudlar eti küçük parçalara bölerler; kemikle karı
şık eti ayıklamada ustalık kazanmışlardır. Buralılar kemikle yan
yana pişmiş eti tercih ederler yemeklerinde.
Onların ardından yine altın ve gümüş kaplarda içecekler getirilir. Meşrubatın büyük bir kısmını ballı şıralar oluşturuyor.
Hanefi mezhebinde olduklarından dolayı "nebız"i [=hurma, arpa, üzüm vs. nin küpe basılarak yapılan ve sarhoş etmeyen şıra
sı] helal sayıyorlar. Sultan şıra içmek isteyince kızı ayağa kalkar,
kadehi alır, dizini yere koyup babasına sunar nazikçe; babası içtikten sonra kız ikinci bir kadeh alarak büyük hatuna sunar. Büyük hatun içtikten sonra diğere hatunlara sırayla uzatır. Onların
ardından veliaht kadehi alır ve babasına sunar; aynı şekilde o da
içtikten sonra hatunlara ve kızkardeşine sunar. Hepsinin önünde reveransla yapar bu işi. Onun ardından ikinci oğul kalkar, kadehi alır, kardeşine sunar. Onların ardından büyük beyler kalkar. Her biri veliahda sakilik ederler.
Nihayet bey çocukları kalkar, bu ikinci oğula kadeh sunarlar, önünde eğilirler. Bu arada şarkı söylemektedider. Ben mescidin avlusunda kadı, hatip, şeyh ve fakihler için kurulan çadır
da bulunuyordum. Bize de her birini Türklerin ileri gelenlerin-

den dört beyin taşıdığı altın ve gümüş kaplamalı sofralar çıkarıl
dı. Bugün huzurda sadece nüfuzlu beyler hizmetkarlık yaptığın
dan hükümdar kigı ne arzu ediyorsa bu beylere emrediyordu,
hizmeti görülsün diye. Şeyhlerin bir kısmı altın ve gümüş sofralardan yemek -yeaT. Bir kısmı ise bunları kullanmaktan sakına
rak yemek yemedi.
Sağımda ve solumda kımız tulumlarıyla dolu göz alabildiği
ne uzanan arabalar gördüm. Hükümdar yemek sonunda bu içkilerin orada bulunanlara dağıtılmasını emretti. Bundan bana tam
bir araba düştü ama komşum olan Türklere hediye ettim!
Cuma namazını kılmak üzere camie gittiğimizde vakit gelmişti lakin sultan gecikmişti. Cemaatten bir kısmı onun sarhoş
olduğunu ileri sürerek namaza gelemeyeceğini, diğer bir kısmı
da ne olursa olsun namazda hazır bulunacağını savundular.
Vakit epeyce ilerledikten sonra hükümdar sallana saHana
gelmeye başladı. Seyyid Şerif e gülerek selam verdi. Ona "Ata"
diye hitap ediyordu. Türk dilindeki atanın Arapça karşılığı
"eb"dir [=baba]. Cumayı kıldık. Herkes yerine gitti. Sultan barkaya dönerek ikindiye kadar orada kaldı. Tören son bulunca insanlar kendi çadırlarına döndüler; sultan o geceyi kızı ve hatunlarıyla geçirdi.
[Hacı

Tarhan Şehrine Gidiş ve Beyellin Hatun]
Bayram bitti, ordu hareket etti, ben de Sultanla beraber Hacı Tarhan [=Astrahan] şehrine gittim. 32 "Tarhan" Türkler nezdinde her çeşit vergiden muaf olan yer demektir. Bir zamanlar
sufi bir Türk hacı oraya yerleşmiş, Sultan da onun bulunduğu
mekanı bütün vergilerden muaf kılmış. Böylece hocanın çevresinde bir kasaba kurulmuş, büyümüş ve şehir haline gelmiş.
Çarşıları muhteşem olan bu şehir "İtil" nehrinin kenarına
kurulmuştur. 33 Gördüğüm şehirlerin en güzellerindendir. İtil
nehri de dünyanın en büyük nehirlerindendir. Sultan, soğuk
bastırıp nehir donuncaya kadar Hacı Tarhan'da kalır, nehrin bitişiğindeki sular [=delta; denize kavuştuğu yer] donduğunda
emreder; ,ahali binlerce yük saman getirerek donmuş ırmağın
üstüne döker. Burada hayvanlar saman yemiyor! Çünkü saman
onlara zarar verıyor, Hint diyarında da böyle! Sürülerin yiyeceği

yeşil çayırlardır. Ülke bereketli ve otlanmaya elverişlidir. Halk

bu donmuş nehir ve ona bitişik suların üzerinde üç konak gider
arabayla! Kış mevsiminin sonunda bazı kafileler bu yolu tercih
ederse boğulurlar, buzlar çözüldüğü için.
Hacı Tarhan şehrine vardığımızda Bizans hükümdarının kı
zı olan Beyelun Hatun hem çocuğunu doğurmak hem de babasını ziyaret edip dönmek amacıyla İstanbul'a seyahat için Sultandan izin istedi; isteği kabul edildi.
Bunun üzerine ben de sultandan rica ettim; İstanbul'u görmek fırsatını bana kazandırsın diye! Yolculuğunda beni hatuna
yol arkadaşı yapmasını istirham ettim. Sultan başıma bir şeyler
gelir diye korktuğu için evvela engel olmak istedi ama onu rahatlatıcı sözlerle ikna ettim ve şöyle dedim:
"Senin himayen ve dostluğunun gölgesinde İstanbul'a girersem hiç kimseden korkmama gerek kalmaz!"
İzin almıştım!

Sultana veda ederken binbeşyüz dinarın yanında bir takım
elbise ve sayısız at hediye etti bana! Hatunlar ise "suvm"
[=som]34 dedikleri gümüş taslardan verdiler; bu kelimenin tekili "savme" olmalı. Hükümdarın kızına gelince o hepsinden cömert davrandı, beni giydirdi ve atlandırdı. Böylece elimin altın
da elbise, at, sincap ve samur kürklerinden müteşekkil bir servet toplandı!

Notlar
(=Kerç) limanı: Karadeniz'i Azak denizine bağlayan Kerç boğazının batı yakaliman. Bu boğaz, kadim çağlarda Amasyalı Strabon tarafından Bosfor Kimmeri (=Kimmerya boğazı) diye ünlenmiş idi. Ebu'l-Fida, Kirş şehrinin "Kefe ile Azak
arasında Azak denizinin ağzında küçük bir yer" olduğunu söylüyor. Ona göre "bu
şehrin halkı Kıpçak asıllı olup gavur" idi. Bu topraklar ve Azak çevresi o dönemde
Altın Ordu İmparatorluğu'nun hakimiyeti altındaydı. lS78'de bölgeyi gezen M. Bronevskiy, şehrin Tatar hanlarının elinde olduğunu belirterek o dönemde buranın fazla önemi kalmadığını söylüyor. Bkz.: Ebu'l-Fida, Takvim, s. 217; Martin Bronevskiy,
Kırım, çev. KemalOrtaylı, Ankara, 1970, s, 37; W. Heyd, Histoire du commerce du Levant au moyen age, Leipzig, 1886, C. 2, s. 184.
2 Kerç'teki kilise ve Hz. Ali'nin resmi meselesi: Kerç, Cenevizlilerin de tesiriyle o
bölgenin Hıristiyanlık merkezi haline gelmiş idi. Nitekim 1332'den itibaren metro1

Kirş

sındaki
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politan oldu. Seyyahımız herhalde İlyas Peygamber' i Hz. Ali ile karı~tırmı~ burada.
Zira Gibb'in de belirttiği gibi Yunancada Eliya diye söylenir İlyas Nebi. Seyyahımız
Eliya kelimesini Ali'ye benzetmiş olmalı. Ancak yine de buna aykırı tezler geli~tir
rnek ve bu malzeme)'i-o dönem hetorodoksisiyle ilgili olarak kullanmak mümkündür. Bkz.: Gibb, The Travels of ıbn Battuta, C. 2, s. 469.
3 Deşt-i Kafcaki=D~şt-i Kıpçak) ve Kıpçaklar: Kıpçak sahrası diye çevrilen bu
kavramla Kıpçakların ve onlardan önce buraya gelip yerleşen yüzbinlerce Kumanın
yaşadığı ve zamanla eriyip yerli kavimlere karıştığı Ukrayna bozkırları, Güneybatı
Rusya ve biraz da bugünkü Doğu Avrupa kastolunur.İşte, dar manasıyla Deşt-i Kıp
çak 11. yüzyılortalarından 13. yüzyılın ilk yarısına; yani Moğol istiHisına kidar olan
devredeki Kıpçak nüfusunun yayıldığı sahayı ifade etmektedir. Daha sonra Altın Ordu'nun büyümesiyle Deşt-i Kıpçak terimi Yukarı Bulgar Hanlığı'nı, Kuban ve Terek
ırmaklarından Derbend'e kadar uzanan Kuzey Kafkasya'yı ve Harizm ülkesini içine
alır olmuştur. Önce Kumanlar, Peçenekler, daha sonra Kıpçaklar iüzyıllar boyunca
çok büyük bir nüfus kesafetiyle bugünkü Ukrayna, Kırım, Kuzey Kafkasya, Güney
Sibirya ve Doğu Avrupa'nın bir kısmında yaşadılar ama diğer coğrafyalarda yaşayan
Oğuzlar gibi kalıcı devletlere ve tarihı üne sahip olamadılar; ya Macarlar ve Romenler gibi civar halk ve ülkelerin tarih sahnesine çıkıp krallık kurmalarında ve millet 01malarında yardımcı unsur haline geldiler; yahut güneye inip Oğuz kökenli Müslüman imparatorluklarda kumandan, idareci ve bilgin oldular. Zira Kumanların ve daha sonra Kıpçakların tümünü birden kucaklayan ortak bir dint-(-veya Haldunyen tabirle asabl) bağ yoktu; onları bir araya getirecek cihangirleri de yoktu. Orada Ruslardan ve diğer yerli ahaliden fazlaydılar fakat ötekilerin arasında eridiler; geriye bölge
halkının genlerine sinmiş uzun boyluluk, düzgün en dam, açık renk ten ve açık renk
göz bıraktılar; çevre halkların nesillerine renk kattılar. Eğer bu bityük grup, egemen
bir millet olma halini yaşayabilse ve çevre kültürlere direnebilseydi bugünkü Rusya
ancak küçük bir prensiik; Litvanya benzeri minik bir devlet olarak varlığını devam
ettirecekti. Zira Kuman-Kıpçakların torunları, Güney Sibirya'dan Kafkasya ve Karadeniz'e uzanan bu muazzam alana hakim tek güç olarak Avrupa devletlerini korkutmaya devam edeceklerdi. Bkz.: MEB lsıilm Ans., C. 6, s. 713;- A. Nimet Kurat, Karadenizin Kuzeyinde Türk Kavimleri ve Devletleri, Ankara, 1972, s. 69; Laszlô Rasonyi, Tarihte Türklük, Ankara, 1993, s. 136-155; Mustafa Safran, Yaşadıkları Sahalarda Yazılan
LOgatlara Göre Kuman/Kıpçaklar, Ankara, 1993, s. 6-25; V. V. Barthold, Orta Asya Türk
Tarihi Hakkında Dersler, Ankara, 1975, yayına hazırlayanlar: Kazım Yaşar KopramanAfşar İsmail Aka, s. 217-245; Murat Adji, Kaybolan Millet (Deşt-i Kıpçak Medeniyeti),
çev. Zeynep Bağlan Özer, Ankara, 2001, s. 117-169.
4 Hıristiyan Kıpçaklar ve bu münasebetle Kuman Sözlüğü'nün hikayesi: Moldovya'daki Kumanların 1223'te Hıristiyanlığa geçmelerinden ötürü öteki Kuman kitleleriyle bunlar arasındaki kültürel bağlar koptu. Onların büyük bir kısmı Romenler,
Macarlar ve Lehler arasında eriyip asimilasyona uğradı; geriye yer adları, birkaç şahıs
adı ve bazı kelimeler kaldı. Bugün, cümle ögelerinin yerleri bizden farklı olmakla
birlikte bizim lehçemize en yakın Türk lehçelerinden biriyle konuşan Hıristiyan
Türklerin, yani Gagavuzların onlarla bir ilgisi olabilir. İşte o dönemde Kumanlara Hı
ristiyanlığl' öğretmek, onlarla ~icarı ve kültürel bağlar kurmak isteyen parazlar ve ta-
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cirlerin yoğunlaşan çabaları, Codex Cumanicus adıyla bilinen Kuman Sözlüğü'nü doğur
du. Bazılarına göre Codex Cumanicus, Divôn-t Lügôti't-Türk'ten sonra en önemli Türk
dili yadigilrıdır. Bkz.: İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Istanbul, 1989, s. 175;
Ahmet Caferoğlu, Türk Dili Tarihi, İstanbul, 1974, C. 2, s. 161-186; K. Grönbech, Kuman Lehçesi Sö'zlüğü, çev. Kemal Aytaç, Ankara, 1992.
5 Kefil (=Kefe; Teodosya; Rus söyleyişiyle Feodosiya) ve Cenevizliler: Kefe 13.
yüzyılda Cenevizliler tarafından ticari bir merkez 0larak kuruldu; 1308'de Moğollar
tarafından, tahrip ediIdiyse de stratejik önemi sebebiyle daha sonra yeniden bayındır
hille getirilmiştir. Seyyahın çağdaşı olan Ebu'l-Fidil da Kefe'nin bir ticaret merkezi
olduğuna değiniyor. Çok daha sonra, 1578'de Kırım ve civarını gezen Polonya asilzildesi Martin Bronevskiy'in de intibaları fevkalade canlı ve tarihi bakımdan mühimdir. Şöyle diyor: "Kefe şehri Tavrida yarımadasının en şirin şehridir. Pek müstahkemdir. Çok iyi, kullanışlı bir limanı vardır. Yabancı gemiler burayı sık sık ziyaret
ederler. Cenevizliler zamanında zengin ve kalabalık olduğu anlaşılmaktadır. Yüz sene kadar önce (Osmanlı) Türklerinin eline geçmiştir. Kefe limanına uzak ve yakın
Yunan adalarından ve İstanbul'dan gemiler gelir. Şimdi bu şehirde Türkler, Ermeniler, Yahudiler, İtalyanlar ve Rumlar beraber yaşamaktadırlar." Bkz.: Ebu'l-Fida, Takvım, s. 215; Gibb, Age., C. 2, s. 470; Martin Bronevskiy, Kırım, çev. KemalOrtaylı, Ankara, 1970, s. 32-35.
6 Kırem (=Kırım; Solgat): Ortaçağlarda Solgat diye bilinen bu şehir günümüzde
Stary Krim yani Eski Kırım olarak bilinmektedir. Kırım yarımadası da ismini buradan almıştır. Kefe'ye 42 km uzaklıktadır. Kırım o zamanlar Altın Ordu hakimiyeti altındaydı. Bugün küçük bir kasaba olan Stary Krim'in eski azametinden pek bit nişa
ne kalmamıştır; sadece 1314'te Uzbek Han'ın yaptırdığı cami, hamam ve türbe mevcuttur. 16. yüzyılın sonlarında burayı gezen Martin Bronevskiy anlatıyor: "Çok eskiden yapılan yüksek duvarlı bir şehirdir. Ptolemy bu şehirden bahsederken Tafros
adını kullanmıştır. Cenevizlilerin Tavrida yarımadasına yerleşmelerinden önce de
burada Muhammed dininden olan insanlar yaşar imiş; zira şehrin içinde ve civarında
Islam dinine ait pek çok mabet, mukaddes mekan ve ayrıca büyük taşlar üzerine yazılmış Arapça ibareler mevcuttur. Burada yaşayan Türkler, Tatarlar ve Rumlar şeh
rin evvelce ilim ve sanat merkezi olduğunu söylemektedirler. Kırım hanı kendi parasını buradaki darphanede bastırır." Ebu'l-Fida, Age., s. 215; bkz.: Martin Bronevskiy, Age" s. 28-31; Gibb., Age., C. 2, s. 471.
7 Kıpçak arabaları: Bu arabalar ve özellikleri 1245-1247 arasında o bölgeyi gezen P.
Carpini ve 1253-1255 arasında o civarda bulunan G. Rubruck tarafından da anlatıl
mıştır. Özellikle Rubruck'un bildirdikleri enteresandır: "Onlar uyudukları evleri tekerlekler üzerine yaparlar. Birbirine geçmiş çubuklar bir merkezi çevreleyerek yukarı yükselip bacayı oluşturur; bu ağaç iskele, beyaz bir keçe ile kaplanır. Çadırlar bazen kara keçe ile kaplanır; kapının üzerine gösterişli bir deri asılır. Çadırlar çok geniş
olabilir; sadece enleri 30 ayağı bulabilir; benim bizzat ölçtüğüm bir arabada iki tekerlek arasındaki mesafe 20 ayak genişliğindeydi! Bir ev gördüm ki onu taşıyan öküzlerin sayısı 22 civarındaydı! Arabanın dingili bir gemi sere-li kadar büyüktü." Bkz.: Bahaeddin Ögel, Tt;rk Kültür Tarihine Giriş, 7. ,<itap, s. 352 -356; MUf,'.afa S,,-fran, Age., $.
110-113.
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kelimesi: Anadolu ağızlarında hala yaşayan bir kelimedir. Dövülüp
Bizim yöremizde (= Tokat) ince dövülmüş buğdaya, yani
ince bulgura "Düğ" dendiğini biliyorum. Herhalde Oğuz lehçesinin tesiriyle kelimenin başı d'ye; son tara-fitse yumuşayıp eriyerek "ğ" harfine dönüştiL Ancak başta ve
sonda sert ve patlayıcı harfleri muhafaza eden Kıpçak lehçesinde bu kelimenin "tukı" veya "dukı" ~ekiTriôe telaffuz edilmesi tabiıdir. Bu kelimeye, Derleme Sözlüğü'n
de hem "döğü" şeklinde hem de "düğ" şeklinde rastlıyoruz. Döğü, Samsun- Çarşamba civarında değirmende çekilerek; yani dövülerek kırılmış, un ufak edilmiş mı
sır anlamında kullanılıyor. Düğü ve düğ ise Tokat, Amasya, Sivas, Niğde ve Karaman'da "elendikten sonra geriye kalan ince bulgur" manasında kullanılıyor. Ancak
bu kadar bilinen bir kelimenin ısmet Parmaksızoğlu gibi bazı ıbn Battüta derleyicileri tarafından "davkı" diye okunması hafifsenecek bir hata değildir; üstelik Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş adlı ansiklopedik eserinin ziraat bölümünde "tÖgü" ve "düğ" kelimelerine üç sayfaya yakın yer ayırmışkenl Bkz.: Derleme Sözlüğü,
C. 4, s. 1572 ve 1622; Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, Ankara, 1978, C. 2,
s. 182-185.
9 Kımızz (=Kımız): Kelime, Türklerin meşhur içkisi kımızın farklı bir okunuşudur.
Türkçede şedde yok ancak son harfe yapılan vurgu bir Arabın kulağına şedde gibi
geleceğinden seyyah bu kelimeyi iki "z" ile kaydetmiş olabilir. Kelime muhtelif lehçelerde "kumuz", "kumış" ve "kımıs" olarak da telaffuz edilmektedir. Kımız hakkında ayrıntılı malümat için bkz.: Bahaeddin Ögel, Tilrk Kültür Tarihine Giriş, C. 4,
5.54-61; Besim Atalay, Divan-ı Lugiiti't-Türk Dizini, Ankara, 1943, s. 315.
10 Burhani (=Mantı, Borani?): Şemseddın Sami, pirinçle karışık ıspanak vs. sebze
yemeğine "boranı" dendiğini belirtiyor. Diğer sözIükIerde "üzerine yoğurt doküIen"
ifadesi var. Öte yandan Tatar böreği tarifinde parça parça hamur hazırIanarak ortaIarına kıyma konuIması; ardından su doIu tencerede kaynatıIarak üstüne yoğurt dökülmesinden bahsediIiyor. Demek ki en yakın anIaml "Tatar böreği" veya "mantı".
Burhani, Farsça kebap anlamında "büryan" kelimesinin farklı bir söylenişi de oIabilir. Burada bahsediIen tarife en yakın yereI yemekIeri Kastamonu mutfağında buImak mümkündür. Bkz.: Yemek Kitabı, haz. M. Sabri Koz, ıstanbuI, 2002, s. 509-511;
Şemseddın Sami, Kamus-i Türkı, s. 307; Leman Cılızoğlu ErylImaz, Yemek Pişirrnek,
ıstanbuI, 1995, s. 312.
11 Erişte: Erişte AnadoIu köylerinde halen kullanılır. Bizim orada (=Tokat) erişte, biraz kaIın açılan yufkanın ince ince kesiIip kurutuImasıyla eIde ediIir; hammadde oIan
hamura, maksada göre yumurta veya yağ gibi katkı maddeleri konabiIir. Ortaya çıkan
ürün sadece makarna oIarak veya piIavl güzelleştirici esmer madde şekIinde kullanıl
maz; kurutuImuş erikIe beraber pişiriIerek mayhoş amma nefis bir çorbası yapılır ki
benim zihnimdeki "erişte" imajı tam da bu mahalli çorba anIamındadır. Kelimenin
aslı "rişte" oImalı; zira rişte Farsçada ipIik, ipIiğimsi şey manasındadır. Meraklısına
eriştenin naslI hazırIandığı hakkında detaylı biIgi için kaynak: L. C. ErylImaz, Age., s.
366-368.
12 Eski Türklerde yemek kültürü ve tatlı: Eski Türklerle iIgiIi araştırmaIarda çeşit
Ii tatlı türlerinden bahsediImektedir; özellikIe düğün, doğum gibi hallerde heIva ve
şerbet takdimi yaplImakta imiş. Ancak henüz şekere alışmamış göçebe küItüründe,
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Dfıkf (=Düğ)

inceltilmiş manasındadır.

medenı ortama geçememiş Türk kabilelerinde ve Moğollarda şeker hoş karşılanmı
yor olabilir. Türklerde nesiller boyu en çok yenilen maddeler et, süt ve tahıldır. Ancak erik, elma, kavun, karpuz, soğan, kabak vs. hakkında sayfalar dolusu tarihı kayıt
vardır. Bu konu hakkında kısa da olsa bir fikir edinmek için bkz.: Safa Öcal, "Eski
Türklerde Yiyecekler", Türk Dünyası Araştınnaları Dergisi, Nisan, 1985, s. 161-213. Yemeğin hangi adedere uyularak yendiğine dair bkz.: Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul, 2001, C. 2 s. 281-285 ve yemek kültürü için aynı eserin
4. cildine,bakılabilir.
13 Dühün: Düğ kelimesinin iyelik ekiyle; "düğ'ün suyu" örneğinde görülen "düğün"
şekline benziyor.
14 Azak: Bugün Azov diye bilinen şehir. Ortaçağlarda Tana adıyla da şöhret bulmuş
tur. Rostov'a otuz km uzaklıkta, Don nehrinin denize döküldüğü ağzın güney yakasındadır. Azak şehri Volga nehrine doğru ilerleyen kafilelerin buluşma ve son hazır
lık menzilidir. Bkz.: H. Yu le, Cathay and The Way Thither, Londra, 1917, 3/146; Gibb,
Age., C. 3, s. 475.
15 Kaval: Bu kelime, Arapçada çok söyleyen, çok konuşan anlamına geliyor; ancak
Farsça sözlüklerde Kavl-i Kaseger bir musikı makamı anlamında kullanılmaktadır.
Urduca-İngilizce büyük sözlükte ise bir yandan çalan, bir yandan da destan veya hikayeyi makamlı bir şekilde okuyan profesyonel müzikçi anlamında olduğu belirtiliyor. Bu da son zamanlarda çeşitli caz ve newage tarzı müzik üreten gruplarla işbirli
ği yapan Pakistan menşeli grupları akla getiriyor ki onların yaptığı müziğe "Geleneksel Suo Kavval Maziği" deniliyor; Fatih Han'ın yaptığı müzik gibi. Bkz.: Ferheng-i Ziya, C. 3, s. 1468; John T. Platts, A Dictionary of Hindustani and English, s. 795.
16 Mülemma': Arapçada rengarenk, alaca-bulaca anlamındadır. İslam halklarının ed ebiyatlarında Arapça, Farsça ve Türkçe karışık beyitlerden meydana getirilmiş şiire
denilir. Bu işi yapmaya da "teImih" adı verilir. Bkz.: İskender Pala, Ansikıopedik Divan Şiiri Sözlüğü, İstanbul, 1999, s. 299.
17 At ticareti ve "ikdış" türü atlar için bkz.: 32/86. not. İkdiş veya İğdiş, hem özel
melezleme met<:ıduyla elde edilen atlara hem de husyeleri burulmuş hayvana denilirdi.
18 Alkaşı kelimesi: Bunun asıl okunuşu, "ulakşı" yani Uygurcadaki "ulakçı" olmalı
dır; atla uğraşan, at sırtında haber veya başka bir şey taşıyan adam demektir bu. Bkz.:
Radloff, Wônerbuch, C. 1, s. 168.
19 Şişnekar şehri: Herhalde Peşaver'in 16 mil kuzeybatısındaki Heşmagar şehri kastolunuyor. llerde buradan bahsedilecektir. Bkz.: Gibb, Age., C. 2, s. 478.
20 Macar şehri ve Macarlar: Bu şehrin bulunduğu bölge, eski Macarların bir bölümünün de yaşadığı Hazar İmparatorluğu sınırları içinde idi. Miladı 527 yılında Bizanslı
lar, Kerç şehrinde ve Kuban nehrinin (=Kuma) döküldüğü noktada Magyeri adlı bir
hükümdardan bahsediyor. Kuban çevresi 7. yüzyılda "Onogurya" şeklinde de isimlendirilmekte imiş. Bizans imparatoru Konstantin Porfyrogennetos'un 10. yüzyılda
yaşayan Macarlardan aldığı bilgiye göre Macar ırkı iki yüzyıldan beri Hazar İmpara
torluğu ile sıkı ilişkide imiş. Bugünkü Macarların ataları, Onogur zümresinden safkan Türk olanlarla birlikte miladı 460 civarında Ural'daki eski yurtlarından Kuzey
Kafkasya ve Karadeniz civarına göç etmişlerdir. Ancak Ural'dan sel gibi akan Peçe-

nek boyları karşısında tutunamayarak miladı 900'lü yılların başında Dnyeper,
Dnyester ve Prut çevresine çekildiler. Daha sonra Karpat havzasını tanıdılar ve günümüzün Macaristan'ına yerleştiler. Macar Devleti'nin ilk kralları ve büyük aileleri
Türk idi; onlar Fin-Ogtir asıllı bugünkü Macarların atası olan halkla iyice karıştılar ve
zamanla eridiler~Biz!.ns kroniklerine göre en eski Macar adları umumiyede Türkçedir; onlar iki dim bir millettir; savaşçı ve idareci tayfası Türkçe konuşmaktadır. Yurt
kuran ve devlet idare eden ilk Macar kralı Arpad da Türktü ve Turul sülalesindendi. Macarlar, Türklerin evvelce karıştığı Slav ırkıarı gibi değildiler; aralarında Türkler kalmasa bile uzun bir zaman Türk adet ve savaş tarzını muhafaza ettiler. Zira FinOgur zümresinden olmak münasebetiyle fizyolojik nitelikler ve hayat tarzı bakımın
dan Türklere çok yakın idiler. Tarihin o dönemlerinde eski Bulgarlar, Hazarlar ve
Macarlar arasında ırkı, siyası, kültürel ve vatanı bağlar var idi. Bu yüzden Macar bilim adamları soylarının tarihini Başgırdistan'da, Kuzey Kafkasya'da hatta Uyguristan'da aramaktadırlar. Eski İslam coğrafya kitaplarında "Başgırd" ve "Bacgırd" kelimesi ile "Macgırd"ın (=Magyar, Macar) neredeyse eşanlamlı olarak zikredilişi ve o
kavimlerin birbirine yakın yerlerde mesklin oluşu bu tür araştırmaları artırmaktadır.
Karadeniz bir zamanlar "Bacgırd denizi" olarak anılmıştır; tıpkı "Bulgar denizi" diye
anılması gibi. Bugün Kuma nehri üzerine kurulu "Burgo-madzhary" şehri, seyyahı
mızın bahsettiği Macar için tarif edilen noktaya tam oturmaktadır. Macar şehrinin yeriyle ilgili olarak seyyahımızın verdiği mallimat, önceki ve sonraki tarihı belgelerden
çıkan sonuçlara muvafıktır. Bkz.: Mes'lidı, Murilcu'z-Zeheb, C. Pellat neşri, paragraf
nr.: 280, 493; Laszl6 Risonyi, Tarihte Türk/ük, Ankara, 1970, s. 118-120; Gibb, Age., C.
2, s. 479.
21 Bişdağ ve buradaki kaplıcalar: Beşdağ yani beş tepeden oluşan bu mıntıkanın
kaplıcaları çok meşhur idi. Bugün Türkçeden mütercem olarak Ruslar Pyatigorsk diyormuş buraya. İbn Battlita'nın dinlediği kimselerde Oğuz lehçesinin tesiri var. Zira
16. yüzyıl sonlarında bu yöreyi gezen Bronevskiy, mezklir kelimeyi Beştav şeklinde
Tatarca ve Kazakça gibi Kıpçak ağzıyla (Kuzey lehçelerine uygun bir tarzda) telaffuz
ediyor. Beştav koskocaman bir eyalet merkezidir ve her yanı ormanlarJa kaplıdır.
Bkz.: Martin Bronevskiy, Kırım, s. 38.
22 UrdCı C=orduforda) kelimesi ve Urdu lisanı: Ordu veya urdu kelimesi; hükümdarın yurdu, karargahı, çadır kurduğu yer anlamına gelir. Sanıyorum "çadır kazığının
yere (v)urulduğu mekan" anlamında "urmak" kökünden türemiş olabilir; çünkü geçmiş zaman kalıbı eski Türkçede fiilin gerçekleştiği nesne için (=ism-i meflil anlamında) kullanılmıştır; Tanrıberdi ismi gibi, yani Tanrı'nın verdiği çocuk; Farsçadaki
"hudabahş" anlamında. Bahaeddin Ögel de kelimenin aslının Türkçe olduğunu; Büyük Hun Devleti zamanından beri kullanıldığını ve bildiğimiz "orta" kelimesinin
"devletin orta yeri" anlamında kullanılmasıyla bu kavramın doğmuş olabileceğini
söylüyor. Böylece yer belirten "or" kelimesine Türkçe "tu" ekinin ilave edilmesiyle bu isim meydana gelmiş oluyor. Ancak başka uzmanlar kelimenin aslının Moğol
ca olduğunu söylemektedirler. Aynı kökten gelen "Orun" durak; durulan, beklenen
yer anlamındadır. Bugün Altay Türkçesi gibi Moğolcanın etkisine açık bir lehçede
bu kökten gelen epey kelime vardır; mesela "oroon" devlet anlamında, "üstügi oroon" Göktanrı'nııfhükümranlığı, Ülgen'in gökyüzü krallığı anlamındadır. Asya'daki
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diğer dillere ise dilimizden veya Moğolcadan geçmiştir. Bugün Pakistan'ın resmı dili olan "Urdu" da bildiğimiz "ordu" kelimesinin farklı bir okunuşudur. Kuzey Hindistan'a inen Türk ve Moğol kavimlerinin asker sınıfı ve o bölgenin dervişleri, zamanla Türkçe, Farsça, Arapça kelimelerin çok kullanıldığı ve gramer bakımından
yerli Hindistan lehçelerine (=Prakrit) dayanan yeni bir dil geliştirdiler. lIk defa
1667'de Şah Cihan'ın; devletin başşehrini Agra'dan Dihli'ye nakletme kararının ardından kurulan yeni şehre Urdu-yi MuaWi denmiş; böylece Hint, Afgan ve Türklerin alışve~iş, sanat ve siyaset alanında kullandıkları ortak dile Urdu lisanı denmiştir.
Ancak temelleri ve oluşum başlangıcı Gazneli Mahmud devrine kadar gider. Ordu ve
orun kelimeleri için bkz.: ıbn Mühennli Lügatı, s. 53; Kuman Lehçesi Sözlüğü (=Codex
Cumanicus), K. Grönbech neşri, çev. Kemal Aytaç, Ankara, 1992 s. 147; Besim Atalay,
Divlin-ı Lugliti't-Türk Dizini, s. 441-442; B. Y. Vladimirtsov, Moğolların Içtima; Teşkilli
tı, çev. Abdülkadir İnan, s. 74; A. Melek Özyetgin, Altın Ordu, Kırım ve Kazan Sahasına Ait Yarltk ve Bitikler, s. 139; Edib Ahmed Yüknekı, Atebetü'l-Hakayık, inceleme
ve çev.: Reşid Rahmeti Arat, Ankara, 1992, s. 57, beyit nr.: 212; Bahaeddin Ögel,
Türk Kültürünün Gelişme çağ/arı, İstanbul, 2001, s. 675; E. Gürsoy-Naskali, M. Duranlı, Altayca-Türkçe Söz/ük, Ankara, 1999, s. 140; Urdu lisanı için bkz.: Erkan Türkmen,
"Türkçe ile Urdu ca Arasındaki lIişkiler", Türk Di/i Dergisi, Ocak 1985, s. 33.
23 Altın Ordu (=Altın Orda) Devleti ve Muhammed Uzbek Han: Çingiz Han'ın
Asya kıtası çapındaki büyük imparatorluğunun varislerinden olan ve Batu Han tarafından yönetilen Altın Ordu kolu; Doğu Avrupa, Rusya içlerine sürekl1 seferler düzenledi ve böylece kendini hissettiren siyası bir güç haline geldi. Ancak Batu'nun,
imparatorluğun merkezi olan Karakurum'la ilişkileri normal seviyede hatta çok güçlüydü; yani Bacu'da bir istiklal emaresi yoktu. Onun oğlu Berke zamanında ise Moğol İmparatorluğu dağılmaya başlamış; merkez, kendine uzak bölgelerle irtibata geçemez hale gelmişti. Böylece bütün bir kuzey ve kuzeybatıya Altın Ordu Devleti
egemen oldu. Mengü Timur, Tuda Mengü ve 25 yıllık fetret döneminden sonra Muhammed Uzbek Han başa geçti; m. 712-741/h. 1312-1341 yılları arasında Altın Ordu
Devleti'ni yönetti. Onun dönemi devletin altın çağı olup Islamın Moğol asilleri arasında yayılmaya devam ettiği ve Moğolların yerli Türk (=Kıpçak) nüfusa daha fazla
karışıp temessül ettiği bir dönemdir. O, Hıristiyanlara iyi davranan, ticaret ve siyasetten anlayan, politik kurnazlığın ne olduğunu iyi bilen bir hükümdardı. Birzalı'nin
demesine göre tahta çıktığında 30 yaşlarında, yakışıklı, uzun boylu, akıllı, Islam akı
desine bağlı bir Müslümandı. Ibn Hacer de Moğol meliklerinden Uzbek'in cesur ve
Müslüman bir Kaan olduğundan bahseder. İbn Kadı Şühbe ise -ki babasının yazdı
ğı tarih kitabını özetlemiştir- şöyle der: "Türk ülkesinin kaanı Uzbek, Yeni Saray
şehrinde Şevval ayında vefat etti." Demek ki Kıpçakların diliyle ve Müslüman
Memluklerin siyası ve dinı kültürüyle yoğun bir temas kuran Altın Ordu Devleti, artık bir Türk Devleti gibi görülüyordu. Seyyahımızın ilerleyen sayfalarda Harizm valisi olarak bahsedeceği Kutluğ Timur, Uzbek'in hocasıydı. Memleketin nasıl yönetileceği ve kiminle nasıl siyaset yürütüleceği konusunda Uzbek'e akıı veren de odur.
Onun öğütleri sayesinde Uzbek Han pek çok ciddı sorundan kurtuldu. Mısır Memluk Türkleriyle var olan ilişkileri daha da güçlendirerek lIhanlıları sıkıştırdı; Kafkasya ve Azerbaycan'da etkinliğini artırmak istedi. Vefat ettiğinde devletinin sınırları

doğuda Hazar ötesine, Harizm bölgesine yani bugünkü Özbekistan'a, kuzeyde Sibirya'ya ve Moskova kapılarına, batıda Bizans İmparatorluğu'na ve Doğu Avrupa devletletçiklerine, güneyde ise Karadeniz kıyılarına ve Azerbaycan sınırlarına uzanıyor
du. Bkz.: İbn Hacer,eJ:Durer, Beyrut, 1997, C. 1, s. 206; İbn Kadı Şühbe, Tarih, edkritik: Adnan Derviş, Dımaşk 1994, C. 1, s. 259; Akdes Nimet Kurat, ıV-XVııı. Yüzyıllarda Karadeniz'in Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, Ankara, 1976, s. 119;
Mustafa Kafalı, Altın Arda Hanlığı'nın Kuruluşu ve Yükseliş Devreleri, İstanbul, 1976; A.
Yu. Yakubovskiy, Altın Ordu ve Çöküşü, çev. Hasan Eren, Ankara, 1992, s. 50-53. Ayrıca Arapça kaynaklarda Altın Ordu'dan bahseden bölümleri derleyen Tiesenhausen'in eseri, Arapça metinlerle yan yana Türkçeye çevrilmiştir. Bkz.: Tiesenhausen, Altınordu Devleti Tarihine ait Metinler, çev. İsmail Hakkı İzmirli, İstanbul, 1941.
Bu metinlerde Uzbek Han için bk; s. 287, 300-306, 344-348. Deşt-i Kıpçak bölgesinin tarihiyle ilgili olarak bu bölümün 3. notuna da bakılabilir.
24 Taytuğlf (=Taytuğlu) Hatun ve Batı dünyasının Moğol aristokrasisini Hıris
tiyanlaştırma faaliyetleri: Bu kadına 17 ağustos 1340'ta Papa 12. Benova (=Benoit XII) tarafından bir mektup gönderilmiş ve bu mektupta "Ey kuzeyli Tatarların
Kraliçesi Taydola!" şeklinde hitap edilmiştir. Papa bu, mektubunda Taytuğlu Hatun'u Hıristiyanlığa çağırmakta, onun sayesinde Moğollar gibi savaşçı ve dirençli bir
kavmi kendi etki alanına sokmaya çalışmaktadır. Hıristiyanların Moğollar hakkında
buna benzer romantik hevesleri daha önceki asırlarda da mevcut idi. Çingiz ve evladı İslam dünyasına hücum ettikde Moğol kavminden Abaka'nın karısı Kuday Hatun gibi bazı soylu kadınlar ve Göyük Han gibi han oğulları Hıristiyanlığa, özellikle de Nasturyen mezhebine meyyal idiler. Bu yüzden Çingiz ve evladının hareketi,
Hıristiyan Batı'yı sevindirmiş; papalık çevrelerinde İslam dünyasını kıskaca alma
ümidi belirmiştir. Nitekim bunu ziyadesiyle abarttılar ve "Apostol Yuhanna Doğu'
da zuhur edecek, kafir Arapların ve Türklerin kökünü kurutacak; işte Moğol denen
kavrnin başındaki adam da herhalde Yuhanna olmalı!" diye çeşitli efsaneler uydurdular amma daha sonra heyetleri vasıtasıyla yürüttükleri tahkikat neticesinde kendi uydurdukları saçmalıklara dahi inançları kalmadı! Nitekim İslam dünyasına yaklaşan Moğollar, ya Memlfik Türkleri sayesinde savaş yoluyla hezimete uğratıldılar
yahut İran ve civarına yerleşmiş derviş meşrepli Türkler ve İranlılar sayesinde zamanla Müslüman oldular. Ancak anayuman ayrılmayan Moğollar hem Hıristiyanlı
ğın hem de Budizmin tesiri altında kalmışlardır. Bkz.: P. Pelliot, Notes sur I'histoire
de la Hord d'or (Thaytholu Katoun) Paris, 1950, s. 101-105; Bertold Spuler, Iran Moğolları, s. 201-208.
25 Beyelun Hatun (=Muhammed Uzbek'in hatunu): O dönemde Moğol hükümdarına gelin giden Bizansb bir soylu kadının varlığına dair dolaylı yoldan tek işaret,
1341 'de Bizanslı Rahip Gregor Akyndynos tarafından Balkanlı dostu David Dşupa
tos'a gönderilen bir mektupta mevcuttur. Bu mektupta Bizans imparatotunun, İskit
hükümdarıyla evlendirdiği kızından gelen bir mektuptan bahsedilmektedir. İskit
kelimesi Bizanshların eski Yunanlılardan, daha doğrusu Herodot'tan kalma ahşkan
bkla kuzeyden gelen İskit, Türk, Moğol gibi savaşçı kavimlere verdikleri umumi addır. Bu durumda metinde geçen Beyelfin Hatunun 3. Andronikus'un tabiı kızı olması icap eder: Bkz.:'I'azl, Mürasele Diblumasiyye, Beyrut, 1993, s. 257.

26 Ulus kelimesi: Uzmanlara göre kelime Moğolca olup büyük bir şefin idaresi altında
bulunan kalabalık nüfuslu kabile, halk, tebaa demektir. Farklı Türk lehçelerinde
"uluş" şeklinde de telaffuz edilmiştir. Kelime 1393 tarihli Toktamış Han'a ait bir
yarlıkta da ulus şeklinde geçer. Bkz.: A. Melek Özyetgin, Altın Ort/u, Kırım ve Kazan
Sahasına Ait Yarlıl: ve Bitikler, s. 106; Besim Atalay, Divan-ı Lugati't-Tiirk Dizini, s.
692; Ahmet Demir, Moğolların Gizli Tarihi, s. 16. Kelimenin tarihi gelişimi ve ihtiva
ettiği diğer anlamlar için bkz.: B. Y. Vladimirtsov, Moğolların Içtimaı Teşkilatı, çev. Abdülkadir İnan, s. 147.
27 Canı Bek (=Cani be k) ve Tenı Bek (=Teni Bek): Dönemin Memliik diplomatı
İbn Fadlullah Ömerı, Turan hanlarını sayarken Altın Ordu'dan bahsetmiş ve kendi
döneminde buranın hükümdarının Uzbek soyundan gelen Canı Bek veya Tenı Bek
olduğunu söylemiştir. Bu tür tereddütler diğer tarih kitaplarında da görülür. Zira Uzbek Han vefat edince 741 'de Tenı Bek başa geçmiş ancak aynı sene tahttan inince
saltanatı pek kısa sürmüş ve ardından Canı Bek oturmuştur tahta. Canı Bek
1342'den 1356'ya kadar başta kalmış, dinı konularda daha sıkı bir siyaset takip etmiş
tir. Pelliot gibi bazı araştırmacılar -ki Gibb de dolaylı olarak onu destekler- Teni kelimesinin eski Türkçe ruh anlamındaki tin ile aynı olduğunu; dolayısıyla hükümdarın iki oğlunun da -biri Türkçe diğeri Farsça- aynı anlamda (=ruh anlamında) isimler taşıdıklarını söylemiştir. Ancak biz buna katılmıyoruz. Zira vücut, beden anlamın
daki Farsça "ten" kelimesini yazmak için de T ile N arasına Y harfinin konması
mümkündür; ayrıca tenı kelimesi o devirde zaten kullanılmakta ve cismanı, bedenı
anlamına gelmektedir. Eğer onun ismi, eski Türkçe ruh anlamındaki "Tin" olsaydı
sondan bir önceki harf, "ma'kud kar' yani sağır' kM (=nazal n) ile yazılmış olur, son
tarafta da "ya" harfine gerek kalmaz idi. Nitekim aynı kökten gelen ve "soluklanma"
anlamında kullanılan "tifilen" kelimesi o dönemin Kıpçakça gramerinde sağır kafile
yazılmıştır. Hem koskoca, bilgili bir hükümdar niye oğullarına farklı dillerde aynı anlama gelen isimler takma gibi bir fantazyaya kapılsın ki? Benim kanaatim şudur; Tenı Bek, bedenen gösterişli, yakışıklı yani "cismanı" bir delikanlıydı; yahut babası öyle murat etmişti; bu yüzden ona Arapça nispet ya'sı ile Tenı dedi. Canı Bek ise akıl
lı, derin ruhlu, yani "ruhanı" idi veya böyle olmasını murat etti; bu yüzden ona nispet Ya'sı ile Canı (=yani canla, ruhla ilgili) dedi. Seyyahın açıklamaları da benim kanaatimi doğruluyor. Kaldı ki ikisi beraber beden-ruh birlikteliğini sağlamış, birbirini
tamamlamış oluyorlar. O çağda her baba, evladına bu tür isimler vermek ister. Faruk
Sümer ise Tenı Bek ismine Mısır Memliiklerinde rastladığını belirttikten sonra anlamını açıklarken "vücudu sağlam, kuvvetli" diye tefsir ediyor. Bu durumda Teni'deki "i" harfini Türkçe 3. tekil şahsın bitişik zamiri olarak görüyor (="onun teni"
anlamında) ve "Bek" kelimesini Anadolu'da kullanıldığı gibi "bek; sağlam, muhkem, eyi berkitilmiş" anlamında yorumluyor. Bkz.: İbn Fadlullah Ömerı, et-Ta'r'ij
bi'I-Mustalahi'ş-ŞeriJ, Beyrut, 1988, s, 70; e1-Kavaninii'I-Kiilliyye, Ankara, 1999, (Arapça metin kısmı) 79. varak, "b" yüzü; Besim Atalay, Divan-ı Lugati't-Tiirk Dizini, s.
616-617; Faruk Sümer, Tiirk Devletleri Tarihinde Şahıs Adları, İstanbul, 1999, C. 1,
s.448.
28 Bulgar şehri, Bulgarlar ve bu kısma itirazlar: ltil (=Volga) boylarındaki tarihı
Bulgar şehri, eski Bulgar Hanlığı'nın, yani eski büyük Bulgaristan'ın merkezi idi. Bu-

495
rası çok erken bir dönemde (lO. yüzyıl başlarında) İsliimı kabul etmiş ve Abbiisilerle diplomatik ve ticari ilişkiye girmiş bir Türk topluluğunun şehri idi. Onlar aslında
Büyük Hun İmparatorluğu'nun dağılmasıyla bu bölgeye yerleşmiş bir kavim idiler.
Onlardan ayrıntılı bahseden İsliim kaynakları, Yiikfit Hamevı, İbn Fadlan ile İbn
Ruste'dir. İbn Fadliin onları Slav kavminden gösterir; ancak hayat tarzı ve inançları
itibariyle öteki Sl;!vlafda.n ayrı olduklarını belirtir. İbn Ruste onların pek çok kavimle ticaret yaptıklarını, ziraı mahsul yetiştirdiklerini, çoğu tamamen Müslüman olduğu için gayet gelişmiş medreseleri, mescitleri olduğunu yazar. Bahçıvanlık ve iklime
uygun tarım metotları geliştirmişlerdi; kıtlık yıllarında çevre halklara ve Ruslara hububat verebiliyorlardı. Komşuları Ruslara nazaran da çok üstün idiler. Zira dönemin
bilim ve sanatta zirvesi olan Abbiisı Devleti ve Siimiinilerle kültürel ve dinı bağ kurmuş idiler. Başşehirleri olan Bulgar, yüzyıllar sonra harabe halinde keşfedildiğinde
buranın ellibin nüfuslu bir merkez olduğu anlaşılmıştır. Volga Bulgarları, sürekli ırk
daş ve komşularının akınıarına maruz kalmalarına rağmen epey bir zaman ayakta kalmayı başardılar; iktidarlarının zirvesinde iken sınırları Ural dağlarından Oka nehrine,
Ustyug'daki Dvina'dan Don ve Samara kaynaklarına kadar uzanıyordu. Hattii
Mes'fidı gibi dönemin İslam coğrafyacıları Karadeniz'e Bulgar denizi dendiğini de
bildirmişlerdir. 1237'de Batu Han bu devleti ortadan kaldırdı, daha sonra bu Bulgarlar başka boylara ve ırkıara; Kuman, Kıpçak gibi Türk boylarına ve Moğol, Fin-Ogur
gibi komşu ırkıara karıştı. Geriye onlardan pek bir şey kalmadı. Bazı araştırmacılar
Çuvaşların ve Kazan Tatarlarının bir kısmının onların soyundan geldiğine inanır. Tarihı Bulgar şehrinin harabeleri, Kazan'ın 115 km güneyinde Bolgarskoye denilen
mıntıkadadır. Burası bir zamanlar Volga Bulgarlarınınmerkezi idi; ticaret, ilim ve sanat bakımından o bölgenin başşehri gibiydi. Bugünkü Bulgaristan ise aynı ırkın savaşçı bir kolunun çok daha önde Doğu Avrupa'ya, Tuna kıyı ları na gelmesiyle kurduğu bir hanlıktan alır adını. Onlar miladı 713'te Bizans önlerine kadar gelmiş, 716'da
iyi bir anlaşma yaparak dönmüşlerdir. 717'de ise Bizans'ın yanında Müslüman Araplara karşı savaştılar. Bir yüzyıl sonra Kurum Han zamanında ise muazzam bir devletin başındaydılar. Güçleri, Frank Krallığı'yla kıyaslanabiliyordu. Kurum'un ardılı
Omurtag, Macar ve Avar sanatıyla akraba sayılabilecek abidevı yapılar inşa ederek
mimarıde Bizans'tan aşağı kalmadığını giisterdi. Ancak bu arada devletin ve komutanların Slavlaşarak Hıristiyanlaşması devam ediyordu. 864'te Bogoris Han (Boris=Pars anlamında) resmen Hıristiyan olduğunu bildirdi. 964'te ise Rus Devleti'nin
Viking asıllı nüvesi olan Rurikler tarafından işgal edildi Bulgar Hanlığı. Daha sonra
12. yüzyılda yeniden kurulan ve artık Bulgar Çarlığı denilen devletin de harcında
Kuman Türkleri vardı! Eskiden beri devam ettiği gibi çevrelerindeki Slav ahaliyle
kaynaştılar; geriye sadece isimleri kaldı. Bugünkü Bulgarların Türk soyuyla doğru
dan ilgisi yoktur. Benzeri bir kader de Romanya ve Macaristan'ın ilk hanedanıarını
kuran Türkler için geçerlidir. Doğu Avrupa'nın atılım ve macera ruhundan yoksun
köylü ve balıkçı kavimlerine büyük ordularla savaşmayı, yönetmeyi, direnmeyi ve
macerayı öğretip zamanla eriyen Kuman, Peçenek gibi Türk kabilelerinden bahsediyorum. Bulgarlar için bkz.: lbn Fadliin Seyahatniimesi, çeviri ve notlandırma: Ramazan Şeşen, İstanbul, 1995, s. 47-68 ve 115; Yiikut Hamevı, Mu'cemü'I-Buldiin, Beyrut,
1990, C. 1, s."576·S1:9; Ebfi Ubcyd Bekrı, eI-/f1esdlik, C. 1, s. 334·335 (=Hıristiyan Bul-
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garlar

kısmı),

s. 448-449 ve s. 253 (=Müslüman Bulgarlar); Mes'Gdl, MUrUcu'z-Zeheb,
paragraf nr.: 454-457 ve 462; Liszl6 Risonyi, Tarihte Türklük, Ankara,
1993, s. 88-95; Bahaeddin Ögel, Islômiyetten Önce Tiirk Kültür Tarihi, Ankara, 1962, s.
239-255. Janicsek, seyyahımızın bu şehre gelmediğini zira Bişdağ ile bu şehir arasın
daki mesafenin 700 mili bulduğunu söylüyor. İbn BattGta'ya yaptığı itiraz için bkz.:
S. Janicsek, "İbn Battuta's Journey to The Bulghar: is it a Fabrication?" .TROAS,
1929, s. 791-800.
29 Sessiz ticaret: Avrupalılar bugün sessiz ticaret (=Silent Trade) denen bu olgunun
benzerine başka bölgelerde de tanık olmuşlardır. Amerika'da Kızılderililer bu tür bir
ticaret yapıyorlardı. Aynı şekilde antik çağlarda da Kartacalılar ve Fenikeliler Batı Afrikalı bazı kabilelerle benzeri bir ticarı faaliyet yürütmüşlerdir. Bkz.: Mevsilatü'f-Hadareti'I-lslômiyye, Amman, 1993, maddeyi haz.: Nevval M. A. İsmail, s. 181; Tazı, etTarihu'd-Diblumasfli'I-Mağrib, C. 3, s. 103-110.
30 Yediyüzotuzdört yılının Ramazan Bayramı; 1334'ün Haziran ayının 4'üne rast
gelir.
31 Barueı: Bazı nüshalarda "bavarci" şeklinde kaydedilmiştir. Bu durumda kelimenin
Moğolca "bavurçi"den gelmesi mümkündür. Bukavul ve "bavurçi" sabah-akşam yemek hizmetinde bulunan subaylara verilen unvan idi. Bkz.: Bertold Spuler, Iran Moğollan, s. 298.
32 Tarhan kelimesi ve Astrahan şehri: Volga'nın Hazar denizine döküldüğü yerde
kurulu Astrahan şehri. Kelimenin kökünü orada yaşayan As, Oset gibi kavimlere bağ
layan var ama Moğolca "darhan"dan gelmesi daha kuvvetli bir ihtimaldir. Darhan
Moğolcada serbest, bağımsız, kölelikten ve vergiden kurtulan imtiyazlı kişi anlamı
na gelmektedir. Zamanla devletin ruhsatlı memuru, rütbeli kişi anlamına gelmeye
başlamıştır. Sonra anlam daha da genişlemiş, usta, efendi, demirci gibi anlamlarda da
kullanılır olmuştur darhan kelimesi. Bkz.: Moğollann Gizli Tarihi, s. 15.
33 İtil nehri (=İdil, Etil): Müslüman müelliflerin Volga nehrine verdikleri isim. Türkçe olması mümkündür. Zira "itil" kelimesi büyüyen, yayılan, serpilen, emekleyen,
atılan gibi manalara gelir. Bkz.: EbG Hamid Garnat1, Rıhle, s. 15; Besim Atalay, Divan-ı Lilgati't-Türk Dizini, s. 240.
34 Sum (=Som) kelimesi: Bu, bildiğimiz "som" kelimesidir. Küçük gümüş külçelere
verilen ad idi. Zamanla katışıksız saf altın külçesi ve diğer şeyler için kullanıldı. Kelime eski bir Türk dili olan Bulgarcadan geliyor. Dil bakımından eski Buigariara
(Volga Bulgarları) benzediği söylenen Çuvaşların sözlüğüne de baktığımızda "Som",
Rubie, parça, külçe anlamına gelmektedir. Bkz.: H. Paasonen, Çuvaş Sözlüğü, İstan
bul, 1950, s. 130; Gibb, Age., C. 2, s. 497.
C. Pellat

neşri,

OTUZDÖRDÜNCÜBÖLÜM

Şevval ayının

onunda Beyelun Harun'un himayesinde yola
çıktık.! Sultan Uzbek Han, ona bir menzil kadar eşlik etti; sonra Büyük Hatun ve veliaht ile geri döndü. Öteki hatunlarsa Beyelun Hatunu ikinci menzile kadar geçirdiler ve döndüler. Beyelun Hatun beşbin askerle Emir Baydara refakatinde devam
etti yolculuğa. Kendi özel kafilesi beşyüz atlıdan ibaretti. Bunlar arasında kapıkulu ve Rum hizmetkarlardan oluşan ikiyüz kadar cariye, binek ve yük hayvanı cinsinden ikibin at, dörtyüz civarında araba, üç yüze yakın öküz, ikiyüz de deve bulunuyordu.
Etrafında Rum ve Hint delikanlılarından onar hizmetçi sabah
akşam emrine amade bekliyordu. Hintlilerin reisi Sünbül diye
tanınan Hintliydi. Rum asıllı1arın reisi ise Mihail idi. Türklerin
Lu-lu diye hitap ettiği bu adam büyük cengaverlerdendi. Beyelun Hatun, doğum yapmak ve babasını ziyaret etmek amacıyla
bu seyahate çıktığı için eşya ve cariyelerinin büyük bir bölümünü hükümdarın ordugahında bıraktı. z
Yola düştüğümüzde evvela sultanın payitahtı olan Sera
[=Saray] şehrine on günlük mesafedeki Ükek'e yöneldik. 3 Buranın kışı pek şiddetlidir. Binaları güzel, vakıf ve hayır kuruluş
ları meşhurdur. Pek büyük olmayan bu şehir ile Rus dağları arasındaki mesafe bir gün tutuyor. Ruslar, Hıristiyandırlar. Kızıl
saçlı, gök gözlü, çirkin yapılı, zalim adamlardır. Onların ülkelerinden gümüş çıkıyor. Onların diyarında temel alışveriş birimi,
her biri b~ş okıya ağırlığında suvm [=som] adı verilen gümüş
külçelerdir. 4
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Ükek şehrinden itibaren on günlük bir seyahatten sonra
Deşt-i Kafcak [=Kıpçak] elinin deniz kenarındaki önemli şehir
lerinden biri olan Surdak'a ulaştık. S Buranın limanı, yeryüzündeki limanların belki de en güzelidir ve kuşkusuz en büyüklerindendir. Çevresi sulak bahçelerle kaplıdır. Şehirde Türklerle
beraber onların egemenliği altında kalabalık bir Rum cemaati
yaşıyor. Halk, kendine özgü sanatı ve mesleği olan mahir insanlardan oluşuyor. Evleri, hep ahşaptır.
Şehir eskiden pek büyük imiş lakin Türklerle Rumlar arasında çıkan kargaşa neticesinde mahvolmuş. Bu çatışmalarda
evvela Rumlar kazanır gibi olmuşlarsa da sonunda Türkler galip
çıkmış. RumIarı tepeledikleri gibi birçoğunu da şehirden sürüp
çıkarmışlar. Geriye kalan pek az Rum ise onlara boyun eğmiş.
Seyahat esnasında her konakta BeyelOn Hatun'a dana [eti],
dOkı [=düğ]6 kımızz, inek ve koyun sütü gibi yemeklikler sunulmaktaydı.

Bu ülkede yolculuk kuşlukleyin ve akşamleyin yapılır. Her
emir, askeriyle beraber kendibölgesinin girişinde Hatunu karşılar, bölgenin sınınna kadar da hatuna eşlik eder. Böyle yapmaları emniyet kaygısıyla değil, saygıdan ötürüdür. Çünkü bu ülke, gerçekten emin bir ülke!
Nihayet Baba SaltOk (Baba Saltuk) adıyla bilinen ve Türklerin yaşadıkları toprakların sonu olan kasabaya geldik. Babil,
Berberllerde olduğu gibi eb [=Baba] anlamına geliyor. Yalnız
bura ahalisi 'b' harfini daha tok ve sert ["p" harfi gibi] telaffuz
ed.iyorlar. Onların inançlarına göre Baba SaltOk "mükaşif" yani
olağanüstü güçlere sahip, kerametli biriymiş. Lakin hakkında
söylenenler dinin temel prensipleriyle bağdaşmamaktadır. 7
Baba Saltuk'la Bizans'ın ilk vilayeti arasında, normal yürüyüşle onsekiz gün tutan bomboş bir bozkır var. Buranın sekiz
günlük kısmı sudan yoksundur; hiçbir yerde şöyle dikili bir ağaç
dahi göze çarpmamaktadır. Bu yüzden, yola koyulmadan önce
kırbalar suyla doldurulup arabalara yüklenir. Ama bizim yolculuğumuz kış mevsimine rastladığından suya pek ihtiyacımız olmadı. Türklere gelince; onlar kırbalarında taşıdıkları yoğurdu
pişirilmiş- dOkı [=düğ] ile kal'1ştınp içtiklerinden, hiç susuzluk
çekmiyorlar. Önümüzdeki bozkın göze alarak Baba Saltuk kasa-

basında

Binek hayvanlarının sayısı
Durumu hatuna bildirdim. Kendisini sabah akşam birer kez seHimlıyordum. Ona ne zaman misafirlerinden hediyegeıse~ bunların arasından iki-üç at ve birkaç
koyunu mutlaka bana ayımdı. Ben de atları kesmez, bir kenara
bağlardım. Yanımdaki köle ve hizmetkarlar, Türk yoldaşlarımız
Ia beraber sofraya oturmakta, yemeği onların payından yemekteydiler. Beraberimde elli kadar at toplamıştım; daha sonra hatun onbeş at daha verilmesini emretti. Vekili olan Saruca Ruml'ye 8 mutfak ihtiyacımız için semiz hayvanların en iyilerinden
ayrılmasını tembih ettiğinde bana da şöyle demişti:
"Korkma! Bundan başka bir ihtiyacın olursa da çekinme,
tüm

hazırlıklarımızı yaptık.

nı artırmaya ihtiyacım vardı.

fazlasıyla karşılarız!"

Zilkade'nin ortalarında

bozkıra

girdik. 9 Hükümdardan ayrı
lışımızdan bozkıra girdiğimiz bugüne dek tam ondokuz gün
geçmişti. Sadece bir yerde üst üste beş gün kalmıştık. Bozkır
boyunca kuşluk ve akşam vakitlerinde yol almak üzere tam onsekiz gün seyahat ettik. Tanrı Teiilii'ya şükürler olsun ki hiçbir
sıkıntıyla karşılaşmadık.

Bizans

Sınırında

Bizans Devleti'nin ilk kalesi olan Mehtfil1'ye ulaştık. lO
RumIar, Beyelfin Hatun'un kendi ülkelerine gelmek üzere olduğunu haber aldıkları için Kefali Nikfilii [=Nikola] adlı Rum
subay başkanlığındaki askeri birlikle muhteşem bir karşılama
yaptılar.l! Hatunu almak üzere Bizans sarayından pek çok nedime ve dadı kadın gönderilmişti. Mehtfili Kalesi'nden İstanbul'a
yirmiiki gün tutan bir yol vardır. Bu yolun onaltıncı gününde deniz girintisine ulaşılır; oradan İstanbul'a varmaksa altı gün alır.
Bu kaleden itibaren arazi dağlık ve sarp bir çehreye büründüğü
için arabaları bıraktık, at ve katır sırtında yolculuk etmeye baş
ladık. Kefiili bu maksatla pek çok katır getirmişti. Hatun bunlardan altısını bana gönderdiği gibi kale muhafızına benim orada bırakmak zorunda olduğum araba, hayvan, ağır yük, köle ve
adamlarımla ilgilenmesini tembih etmiş, muhafız da bunlara bir
bina tahsi~ edilmesini emretmişti. Emir Baydara ise [kendi görevi bittiği"için]oaskeriyle geri dönmüştü. Hatunla sadece yakın-
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ları yolculuğa

devam ediyordu. Hatun mescit olarak kullandığı
burada bıraktı. Yolculuk esnasında vakit ezanlarının
okunması adeti de buradan itibaren terkedildi.
Bana bildirildiğine göre hatun yemeklerde kendisine sunulan şarabı afiyetle içiyor, domuz etinden yapılan kızartmaları da
rahat rahat yiyormuş ... Çevresindekiler arasında bizimle namaz
kılan birkaç Türkten başka ibadete devam eden kalmamıştı.
Gavur toprağına ayak bastığımız andan beri her şey değişti, iç
yüz, dışa vuruldu. Lakin Beyelun Hatun, bize saygıda kusur
edilmemesini Kefalı'ye sıkı sıkı tembih ettiği için bir defasında
namazımızIa alayeden kölelere dayak attırıldı!
Bir müddet sonra coşkun akan Istafilı [=Stefani? Astelefos?]
ırmağı kenarında bir dağın yamacında kurulmuş Mesleme b.
Abdülmelik Kalesi'ne vardık. IZ Yıkıntılardan başka bir şey kalmamıştı kale hesabına. Dışındaysa büyük bir kasaba kuruluydu.
Oradan yola çıktık, iki gün sonra bir körfeze indik, kenarında
büyük bir köy kuruluydu. Med zamanı idi, biraz bekledik; cezir
vakti gelince körfezi aştık. Bu boğazın genişliği iki mil kadardır.
Kumlar üzerinde dört mil yürüdük ve ikinci bir körfeze vardık.
Burası üç mil kadar genişti. İki mil daha kayalar ve kumlar arasında yürüdükten sonra eni bir milolan üçüncü bir körfeze ulaş
tık. Med yine başlamıştı. Burada çok yorulduk. Bütün körfezi n
genişliği yer yer su, yer yer de kum olmak üzere oniki mil civarındaydı. Yağmur mevsiminde tamamen su ile doluyor ve kayık
lar üzerinde geçiş yapılıyormuş.
Üçüncü körfezi n yakınında Fenıke adlı küçük bir kasaba
vardı. 13 Kalesi sağlam, kilise ve binaları çok özenli inşa edilmiş
ti. Şehrin sokaklarını su arkları ayırıyordu, çevresi bağ ve bahçelerle kaplıydı. Bu kasabada her sene üzüm, erik, elma, ayva
gibi meyveler toplanır ve [kurutulup] öbür seneye saklanırmış.
Burada üç gün kaldık. Beyelun Hatun babasının o civardaki
köşküne misafir oldu. Bu esnada onun ana-baba bir kardeşi
olan Kefal1 Karas baştan aşağı pusatlı beşbin atlıyla onu karşıla
maya geldi.1 4
Rum prensi, kızkardeşiyle görüşmek isteyince şöyle bir merasim düzenlendi:
Önce prens sırtında beyaz elbise, başında müccvherle süslü
çadırı
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bir gölgelik ile kır atına bindi. Sağında ve solunda beyazlara bürülü beşer asilzade öne çıktılar. Bunların her birinin gölgeliği altın ve değerli taşl?;rla süslenmişti. Prensin önünde yüz atlıyla
yüz piyade ilerlemekteydi.
Hatun ise kaweşini karşılamak üzere özel muhafız, cariye
ve kölelerden oluşan beşyüz kişilik maiyeti ile atına bindi. Onlar gümüş ve altınla bezeli ipek elbiselere bürünmüş, hatun ise
"nahh" ya da "nesk" denilen lS incilerle bezeli bir fistan giymiş,
başına murassa bir taç kondurmuşru. Bindiği at altın ve gümüş
le bezeli ipek bir örtüyle şereflenmiş, ayak bileklerine de altın
halhallar takılmıştı! Hayvanın boynunda pahalı taşlarla bezeli
gerdanlıklar vardı. Eyer tahtası ise altınla kaplanmış, inci ve
zümrütle çevrelenmişti.
Taraflar, şehirden bir mil kadar uzakta bir düzlükte buluş
tular. Prens, BeyelCin Harun'dan yaşça küçük olduğu için atın
dan inip kızkardeşinin üzengisini öptü. BeyelCin Harun ise
prensi başından öperek selamladı. Her ikisinin beraberinde bulunan bey ve asilzadeler atlarından indiler, hatunun üzengisini
öptüler. Merasim bu şekilde son bulunca iki kardeş yan yana
[köşke] döndüler.
Ertesi sabah yola koyularak deniz kenarında etrafı ağaçlık
ve sulak olan büyük bir şehrin dışında konakladık; şu anda ismini hatırlayamıyorum. 16 Burada hatunun diğer kardeşi; veliaht
olan prens baştan aşağı zırh kuşanmış onbin kişilik bir ordu ile
BeyelCin'u karşılamaya gelmişti. Prensin başında bir taç vardı,
sağında ve solunda yirmi kadar asilzade yürüyordu. O da kendi
merasim bölüğünü kardeşi gibi düzenlemişti ama bu seferki daha kalabalık ve gösterişliydi. Harun bu kardeşini de önceki gibi
karşıladı. Sonra ikisi de atlarından indiler, oracıkta kurulan ipek
bir çadıra girdiler. Kucaklaşmaları [ve neler konuştukları] hususunda bir şey bilmiyorum.
Şehre Giriş

Kustantıniye'ye [=İstanbul] on mil uzakta bir yerde konaklamıştık.

Ertesi sabah kimi atlı kimi yaya, kadın-erkek, çolukçocuk hep beraber en güzel elbiselerine bürünerek şehirden dı
şarı çıktılar. Davul, zurna ve uzun borular sabahın erken saatlc-
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rinde çalmaya başlamış, askerler atlarına çoktan binmişti. Beyelün Hatun'un annesi, babası, devlet erkanı ve saray halkı hep
beraber onu karşılamaya gelmişti. İmparatorun üstünde bir gölgelik vardı. Bu gölgelik bir grup süvari ve piyade tarafından uçlarında deriden mamul topuzlar bulunan sırıklarla havaya kaldı
rılmıştı. Bunun tam ortasında kubbeyi andıran bölümü atlılar tutuyor, [kenarlarını yayalar taşıyordu].
Hükümdar buluşma yerine gelince askerler birbirine karış
tı. Havaya kalkan toz bulutundan dolayı onların yanına yaklaş
mam mümkün olmadı. Can havliyle hatunun eşya ve adamları
nın bulunduğu yöne koştum. Bana anlatıldığına göre Beyelün
Hatun, annesiyle babasının durduğu noktaya gelince bineğin
den inmiş, önlerinde yeri öptükten sonra atlarının toynaklarına
büse kondurmuş. Onun ileri gelen adamları da aynı hareketi
yapmışlar.

O gün öğle civarında muhteşem Kustantıniye'ye girdik.
bütün çanları çalıyor, yer gök inliyordu sesten. Hükümdar sarayının kapılarından birinin önüne geldiğimiz zaman peykelere oturmuş yüz kadar kapıcıyla karşılaştık; onların başında
komutanları bulunuyordu.
Birden bağırmaya başladılar:
"Sarakino! Sarakino!" diyorlardı. 17 Bu kelime "Müslümanlar! Müslümanlar!" anlamına gelir. Bizi içeri girmekten
alıkoydular. Beyelün Hatun'un adamları "Onlar bizden!" dedilerse de ötekiler "İzinsiz kimse giremez!" dediler. Birkaç
adamım gitti, Beyelün'a durumumu bildirdi. O babasının huzurundaydı, bizden bahsetti; hükümdar içeri alınmamız için
buyruk verdi, hatunun kaldığı köşke yakın bir köşkü bize ayır
dı, şehirde nereye gitmek istersek isteyelim engel olunmaması için bir emirname yazdırarak tellallar aracılığıyla sokaklarda
halka duyurdu.
Bu köşkte kaldığımız üç gün boyunca bize tavuk, koyun,
ekmek, un, yağ, meyve, balık ikram edildiği gibi özel döşek ve
para da gönderildi. Dördüncü gün imparatorun huzuruna çıktık.
Kustantiniye Şehrinin Hükümdarı
Onun ismi TekfUr'dur. Babası Circis halen hayatta olmakla
beraber ileride anlatacağımız gibi hükümranlık hakkını oğluna
Şehrin
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devretmiş,

kiliselerde ruhbanlığı tercih ederek zahitliğe meylet-

miştir. IS

İstanbul'a vanşımızın dördüncü günü BeyelOn Hatun,
Hintli Sünbül adındakiyiğit hizmetkarını yanımıza gönderdi. O
da elimden tutarak beni imparatorun kaldığı saraya götürdü. 19
Dört büyük kapıdan geçtik; her birinin sundurmasında silahlı
adamlar nöbet bekliyor, reisIeri halı döşeli bir peykede oturuyordu. Beşinci kapıya gelince Sünbül beni dışarıda bırakıp içeri
süzüldü. Az sonra yanında dört Rum yiğidiyle geri döndü. Onlar, üstümde bıçak ve benzeri aletler var mı diye baştan aşağı
aradılar beni. Kapıdaki kumandan bu taramanın herkese uygulandığını söyleyerek ekledi:
"Şehirli ya da köylü, akraba ya da misafir; imparatorun huzuruna çıkan herkes böyle bir aramadan geçirilir!"
Ben daha sonra Hindistan'da da bu tür bir uygulamaya tanık oldum.
Kontrol bittikten sonra kapıcı ayağa kalkıp elimi tutarak kapıyı açtı. Orada çevremi saran dört kişiden ikisi kolumun yenIerinden, diğer ikisi de cübbemin arkasından tutarak duvarları
mozaikle süslü geniş bir salona soktular beni. Bu mozaiklerde
hayvan ve manzara resimleri vardı. Ortasındaki fıskıye ve etrafındaki ağaçlarla şahane bir salon du burası. Sağda solda insanlar
sükOnet içinde ayakta duruyor, kimse kimseyle konuşmuyordu.
Salonun tam ortasında üç adam heykel gibi beklemekteydi.
Bunlar beni demin bahsettiğim dört adamdan teslim aldılar, yine cübbemin kenarlarından ve alt tarafından tuttular; ileride duran mabeyincinin verdiği işaretle öne çıkarttılar. Onlardan biri
Yahudiydi, bana bakıp şöyle seslendi:
"Sakın böyle davranmalarından ürkme! Her gelene, usOlleri gereği bu şekilde davranıyorlar. Ben aslen Suriyeliyim, tercümanlık yapıyorum!" Arapça konuşuyordu. Ona, hükümdara nasıl selam vereceğimi sordum, o da;
"Selamünaleyküm dersin yeter! Onlar bu selamı anlarlar!"
dedi.
Böyl~ce muazzam kubbeli bir iç salona geldik. İmparator
tahtına oturmuş, BeyelOn Hatun'un annesi onun önünde yer almıştı. Hatun ilekardeşleri tahtın alt tarafında ayakta duruyorlar-
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dı. İmparatorun sağ yanında altı, s0l yanında ve başında da dör-

dikiliyordu. Bunların hepsi siHihlıydı. Tam seHimlayaki heyecanımın geçmesi için omrmamı İşaret buyurdu
hükümdar ... Ben de öyle yaptım. Sonra önüne çıkarak selam
verdim. Bana tekrar oturmamı işaret ettiyse de bu kez dediğini
der

kişi

caktım

yapmadım.

Hükümdar bana Beyt-i Makdis [=Kudüs], Kutsal Kaya, Kumamezo Mehd-i İsa [=İsa'nın beşiği], Beytelehm, Hal1l, Dı
maşk, Mısır, Irak ve Anadolu'ya dair sorular sordu. Gerektiği şe
kilde tek tek cevapladım. Demin gördüğüm Yahudi aramızda
tercumanlık yapıyordu. Söylediklerimden memnun olan hükümdar, çocuklarına emretti:
"Bu adama gerektiği gibi ikram ediniz, onu koruyunuz!"
Böylece bana bir hil'at [=özel şeref elbisesi] giydirdiği gibi
koşum takımları mükemmel bir at verdi; ayrıca eman [=güvenlik] alameti sayılan gölgeliklerden biriniri bana verilmesini emretti; kendi başı üzerinde de taşıyordu bu tür gölgeliklerden.
Şehrin gezilecek yerlerini kolayca gezmem, olağanüstü eserlerini ülkemde anlatabilmem için bir rehber verilmesini ve bu adamın devamlı yanımda kalmasını istedim ondan. Dileğimi kabul
etti. Hükümdar bir kimseye kendi elbisesini verip şahsı harasın
daki atlardan birini ihsan ederse şehir halkının görüp duyması
için davul, zurna ve borazanlarla grup lıiilinde sokaklarda dolaş
mak adetten imiş. Bu adet daha çok Sultan Uzbek'in diyarından
gelen Türklere uygulanıyormuş; kötü bir muamele ile karşılaş
masınlar diye. Beni de [merasim ile] sokaklarda dolaştırdılar.
Şehrin

Tasviri

Bu şehir sonsuz derecede büyük! İki bölüme ayrılmıştır. İki
taraf arasında, Mağrip'teki Sela vadisine benzeyen, sularında
gelgit yaşanan büyük bir nehir vardır. Eskiden üzerinde köprü
kuruluymuş ama harap olmuş. Şu anda karşıdan karşıya büyük
kayıklarla geçiliyor. Söz konusu nehrin ismi Absumi'dir [=Haliç].Zl
"Astanbtil" [=İstanbul] denen kısım, nehrin doğu yakasıdır.
Hükümdarla devlet erkanı burada oturuyor, nüfusun büyük bölümü de buraya yerleşmiştir. ZZ Çarşıları taşla döşelidir ve gayet
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geniştir.

Her zanaat erbabı kendi başınadır, başkalarıyla karışık
Her çarşının ayrı kapıları vardır; geceleyin kapatılır.
Ve enteresan bir~()kta, çarşı e~nafının ve zanaatkarların çoğu
değildirler.

kadındır!

Şehir denize aoğru dokuz mil girmiş bir dağ eteğine kuruludur. Enlemesine dağılışı da yine aynı ölçülerde; belki biraz
fazla. Üstünde küçük bir kale ve hükümdarlık sarayı vardır.
Şehrin surları, tepenin eteklerini her yandan çeviriyor; denizden
kimse içeri giremiyor. Şehirde onüç kalabalık mahalle ve olağa
nüstü büyük bir kilise var.
Şehrin öteki kısmı "Galata" adını taşıyor. Demin bahsettiğim suyun batı yakasıdır burası. 23 Nehre açılan kapılarıyla burası, bizim Ribatu'l-Feth'i andırıyor. Bu yakaya, hepsi de tüccar
olan Frenk [=Avrupalı] taifesi yerleşmiştir. Galata'da nüfus Cenova, Venedik, Roma ve Fransız gavurundan oluşuyor. Onlar da
Kustantiniye hükümdarının hakimiyeti altında yaşıyorlar. Hükümdar onların başına kendilerinin razı olduğu birini atamaktadır; o adama Kums [=Konsolos] derler. Z4 Onların her yıl hükümdara beni bir vergi ödemeleri gerekliyse de bazen başkaldırırlar
ve iki taraf savaşa tutuşur. Aralarını ancak Papa bulur! Bu taife
tümüyle ticarete gömülmüştür; sahip oldukları liman, dünyanın
en işlek limanlarındandır. Bu limanda yüz kadar kurkura [=çektiri denilen büyük tekne] gördüm. Ufak tekneler ise sayılmaya
cak denli çok! Bu tarafta çarşılar gayet renkli ve zengin olması
na rağmen çok pis! Çarşıları birbirinden ayıran küçük dere sade
lığım akıtıyor desem yeridif! Galatalıların kiliselerinde de hayır
yok; revnaksız ve sessiz.

Büyük Kiliseye Dair
Bu kilisenin ancak dışını anlatacağım. 1çini bilmiyorum. 2s
Halk oraya Aya Sufiya [=Ayasofya] der. Bu yapıyı Süleyman
Peygamber'in teyze oğlu Asaf b. Barhiya yaptırmış söylentiye
göre. 26 Hıristiyanların en büyük kilisesidir. Her yanı duvarla
çevrili olan bu kilise ve külliyesi, küçük bir şehri andırıyor; onüç
kapısı var" Bir mil kadar geniş olan avlunun önünde koca bir kapı var; buradan girmek isteyenlere kimse engel olmaz. 1mparatorun babası ile~ geldim bu kiliseye. Avlu, mermerle döşeli mu-
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azzam bir kabul salonunu andırıyor. Kilisenin içinden fışkıran
bir kaynakla ikiye böıünüyor. Su arkının yan duvarları bir arşın
yükseklikte gayet güzel işlenmiş somaki mermerle kaplı. Arkın
iki yanı da düzenli aralıklarla dikilmiş ağaçlarla süslü. Kilise kapısından avlunun ortasına kadar uzanan yüksek ahşap çardakta
hala üzüm salkımları vardı. Bunun altında yaseminler ve reyhanlar diziliydi. Avlu kapısının hemen dışında ahşaptan mamul
büyük bir kubbe göze çarpmaktadır. Buraya konan peykelerde
kapı hizmetkarları oturur. Kubbenin sağ tarafında çoğu ahşap
olan iskemle ve peykeler şehrin yargıçlarına ve divan katiplerine aittir. Orta yerde tahta merdivenlerle çıkılan kubbe aşağıda
anlatacağımız gibi başyargıcın makamıdır. Bu kubbede, üstü kamışla örtülü bir koltuk var. Salon kapısının hemen yanındaki
kubbenin sol tarafından attarlar çarşısına giriliyor.
Yukarıda sözünü ettiğimiz kaynaktan çıkan su ikiye ayrılı
yor. Bir kol attarlar çarşısından geçiyor, öteki, yargıç ve katiplerin bulunduğu sokaktan geçiyor. Kilisenin [ana] kapısının üst tarafındaki çardakta mabedi temizleyen, kayyumluk yapan, kandilleri yakan, kapıları açıp kapatan görevliler oturuyor. Onlar İsa
Peygamber'in benzerinin çarmıha gerildiği haçın tahtalarından
arta kalanla yapıldığı zannedilen ve bu yüzden kutsal sayılan eski bir haç önünde secde etmedikçe kimseyi kiliseye sokmazlar.
Bu haç, mabet kapısının üstündedir ve uzunluğu on arşın tutan
yine haç şeklinde altın bir sandukada korunmaktadır. Büyük kapı altın ve gümüş levhalarla süslenmiştir.
Bu kilisede hizmet eden rahip ve keşişlerin sayısının binlere vardığı söyleniyor! Onların bazıları İsa Peygamber'in havarilerinin soyundan geliyormuş. Büyük kilisenin iç kısmında dünyadan elini eteğini çekip kendini ibadete vermiş binden fazla bakire kadına ait bir kilise bulunmaktadır. Çocuk yapamayacak kadar
yaşlı kadınlar ise bakirelerden daha fazla!. Hükümdarın, devlet
erkanının ve halkın başlıca adeti her sabah bu kiliseyi ziyaret etmektir. Papa buraya yılda bir defa gelir. Şehre dört konak yaklaş
tığında hükümdar onu karşılamak üzere yola koyulur, atından
inip yürüyerek papanın huzuruna çıkar. Şehre girilirken de hükümdar papanın önünde yaya ilerler. Papa İstanbul'da kaldığı
müddetçe hükümdar sabah akşam huzura girip onu selamlar.
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Kustantfniye Şehrinin Manastırları
Manistar [=manastır], maristan kelimesinin kalıbındadır;
yalnız 'n' harfi örıçe, 'r' harfi sopra. Manastırlar, Müslümanların
tckke ve zaviyelerine benzer. Sayıları pek çok. Bunlardan birini
Kustantıniye -hükümdarının babası Circis yaptırmıştır. Burası
Astanbfil'un dışında, Galata karşısındadır; ileride bahsedeceğiz.
Manastırlardan ikisi büyük kilisenin alanı dışındadır; büyük kiliseye girerken sağ tarafa düşüyorlar. Bu manastırlar ortalarından
su arkı geçen bir bahçede kuruludur; biri erkeklere, diğeri kadınlara aittir. Her manastırın içinde bir kilise var; çevresinde
dindar kadın ve erkeklerin odaları sıralanmış. Buralarda yaşayan
ibadet heveslilerinin yiyecek ve giyecek masraflarını karşılamak
üzere vakıf gelirleri ayarlanmış.
Bahsettiğimiz iki manastın da aynı hükümdar yaptırmıştır.
Büyük kilisenin sol tarafında ötekilere benzeyen iki manastır
daha var. İç kısımlarındaki kiliselerin çevresini hücreler çevirmiş. Bu manastırlardan biri, gözleri göremeyenlere; öteki iş yapamayacak denli yaşlanmış ihtiyarlara aittir. Onların yaşları altmış civarındadır; bütün giyim kuşam ve harcırahları vakıflardan
karşılanmaktadır. Her manastırda orayı yaptıran imparatora ayrılmış küçük bir ibadetgah bulunuyor. Bizans hükümdarların
dan çoğu, altmış ya da yetmiş yaşını bulunca bir manastır yaptı
rır, kıldan dokunmuş "mish" denilen hırkayı [=rahip abasını] giyerek tahtı oğluna terkeder. Ölünceye kadar manastırdaki köşe
sinde keşiş gibi vaktini ibadetle geçirir. Rumlar manastır inşası
na başlarken toplanıp merasim yaparlar. Şehirde bol bulunan
mozaik ve mermer, manastır mimarisinin temel malzemesini
teşkil eder. Bir manastıra imparatorun verdiği Rum asıllı rehberle birlikte girdim. Ortasından su geçiyordu. İçerdeki kilisede
[=ibadet edilen kısımda] rahibe kıyafetine bürünmüş yüz kadar
bakire vardı. Hepsinin saçları kesilmiş başlarına keçe külahlar
geçirilmişti. İnsanın yüreğini hoplatan muhteşem güzellikte
kızlardı ve yüzleri yaptıkları ibadetten ötürü aydınlıktı! Küçük
bir çocuk minbere çıktı, şimdiye kadar işitmediğim tatlı bir sesle o güzel. bakirelere inci! okudu. Ana minberin çevresindeki diğer minberlere de sekiz mini yumurcak oturmuştu; başlarında
rahip vardı. Ufaklıklardan biri okumayı bitirince sıra diğerine
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geliyordu. Görevli Rum, oradaki bakirelerin prens kızları olduklarını ve kendilerini mabedin hizmetine adadıklarını; küçük çocukların ise aslında başka bir manastırın hizmetinde olup buraya ziyaret amacıyla geldiklerini belirtti.
Bahçeler arasında kaybolmuş diğer bir kiliseye girdiğimiz
zaman orada da beşyüz, belki daha fazla bakireyle karşılaştık.
Bu kilisede de ötekinde olduğu gibi bir yavrucak inci! okuyor,
diğerleri ana minberin çevresindeki minberlere oturuyordu.
Rum memur, bu enfes bakirelerin de vezir ve asilzade kızları olduğunu, kendilerini kilisenin hizmetine adadıklarını söyledi.
Böylece İstanbul'un aristokrat sınıfının kızlarına, çocuk yapamayacak hale gelmiş yaşlı ablalara ve keşişlere ayrılan bir sürü
manastır gezdik. Bu manastırların her birinde yüz civarında rahip yaşamaktadır. Ne garip; böyle kalabalık bir şehirde halkın
çoğu rahipler, münzeviler ve keşişlerden 0luşuyor!Z7
Kısaca, burada kiliseler sayılamayacak kadar çoktur. Halk;
büyük, küçük, sivil ve asker yaz-kış şemsiye kullanmakta, kadınlar kocaman kocaman hotozlu şapkalar giymektedir.
Keşiş

Olan Hükümdar Circis'e Dair

Bu hükümdar mülkünü ve devletini oğluna bırakmış, kendini ibadete adayarak şehir dışında deniz manzaralı bir manastı
ra çekilmiştir. 28 Bir gün emrimize verilen Rum rehberle gezerken onu yayan gördük. Sırtında mish, başında keçe bir külah
vardı. Uzun sakalı bembeyazdı; yüzü ibadet eseri bir ışıkla aydınlıktı. Elinde asa, boynunda koca bir tespih taşıyordu. Kılavu
zum onu görünce atından indi ve şöyle dedi bana:
"İn, hükümdarın babası işte bu adamdır!"
Memur onun yanına varıp selamladığı zaman ihtiyar benim
kim olduğumu sordu ve yanına çağırdı. Ben de oraya gittim. Elimi tuttu, Arapça bilen Rum rehbere şöyle dedi;
"Sarakinoya söyle! Onun, Beyt-i Makdis'e giren elini; Kutsal Kaya'da [=Sahre], Kumame denilen kilisede ve Beytelehm'de gezen ayaklarını öperim ben!"
Diğer yandan eliyle benim ellerimi ve ayaklarımı sıvazlı
yor, yüzüne sürüyordu! Bu şehirde yaşaya;ı Hıristiyanların,
-kendi dinlerinden olmasa da- kutsal bild;kleri mekanlard<,
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gezen
tir!

kişiye

dair inançları ve

tavırları

beni hayrete

sevketmiş

Sabık hükümdar yeni rahip beni elimden tuttu; beraber yürüdük. Benden Beyt-i Makdis 'Yeorada yaşayan Hıristiyanlar
hakkında malümat istedi. Sorular uzadı, evvelce bahsettiğim
büyük kilisenin avlusuna girdik. Ana kapıya yaklaştığımız anda,
ruhbanlıkta ileri dereceye yükselmiş olan sabık hükümdarı selamlamak üzere bir sürü rahip dışarı fırladı! Onları görünce elimi bıraktı, bense onunla birlikte iç kiliseye girmek istediğimi
söyledim, o zaman tercümanıma şöyle demiş:
"Söyle ona! Oraya girmek için kutsal haça secde etmek şart
tır! Bu, geçmiş ululardan kalma bir adettir. Aksi yapılamaz!"
Haça secde etmedim, onu orada bıraktım, kendisi tek başı
na içeri girdi. Bir daha onunla karşılaşmadım.

Kustannniye Yargıcına Dair
Kendini rahipliğe adayan imparatorun yanından ayrıldıktan
sonra katipler sokağına girmiştik; şehrin başyargıcı beni görünce
adamlarından birini yanıma gönderdi. Gelen kişi benim kim olduğumu sordukta yanımda vazifeli olan Rum dedi ki:
"Bu adam Müslüman öğrencilerdendir." Adam yargıcın yanına gidip durumumu anlattı. Yargıç kendi dostlarından birini
gönderdi. RumIar, yargıçlarıiıa "Neeşı KefalI" derler. 29 Gelen
memur da bu sebeple bana şöyle demişti:
"Neeşı Kefalı seni çağırıyor!"
Bu davet üzerine yargıçla görüşmek üzere evvelce anlattı
ğım makama çıktım. Yüzü aydın, saçları güzel taranmış bir ihtiyarla karşılaştım. Rahiplere özgü siyah bir elbise giymişti.
Önünde on kadar katip bir şeyler yazıyordu. Yargıç ve beraberindekiler beni ayakta karşıladılar. Dedi ki:
"Hükümdarın misafiri olduğuna göre sana ikramda bulunmak bizim vazifemizdir!"
Bana Beyt-i Makdis, Suriye ve Mısır hakkında sorular sordu. Söz uzayınca çevremizdeki kalabalık büyüdü. Nihayet;
"EviIl1F gel, seni evimde ağırlamak istiyorum," dedi.
Yanından böylece ayrıldım ama onunla bir daha karşılaşma
dım.
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Notlar
1 Yediyüzotuzdört yılının Şevval ayının onu: 14 Haziran 1334'e denk düşer. Beyelfin Harun, Altın Ordu hükümdarı Muhammed Uzbek'in eşlerindendir. Bir önceki bölümde detaylı bilgi verilmj~tir.
2 Karadeniz'in batısına dair ilk satırlar: Seyyahın Moldovya, Romanya, Dobruca ve
Bulgaristan gibi Balkanların kuzeydoğusundan bahsettiği bu bölüm, Ortaçağ'da o
bölgeyle ilgili Arapça yazılmış yegane satırlardır. Ne Ebfi Hamid Garnatı ne de Şerif
Idrisı bu konuda İbn Battfita'yı aşabilir. Bkz.: Abdülhadı Tazı, Rıhle, s. 242.
3 Ukek: Burada maksat, Azak denizi kıyısında Lokak diye bilinen küçük bir şehirdir;
yoksa Marko Polo'nun bahsettiği, Sarawv'un altı mil güneyinde, Volga kıyısında kurulu meşhur Ukak şehri değildir. Bkz.: Marco Po lo, The Book of Ser Marco Polo, İngi
lizceye çev. Sir H. YuIe, London, 1903, C. 2, s. 488; Gibb, The Travels of ıbn Battuta,
C. 2, s. 498.
4 Som denen külçe: Esasen kadim Bulgar Türklerinin kullandığı bir kelimedir ve eski Türkçe sayı anlamına gelen "san"dan dönüşmedir. Bizim "içi dolu, bütün, yekpare" anlamında kullandığımız "som" kelimesi de buradan gelir. Seyyahın döneminde
küçük gümüş külçelere som denilirdi. Bkz.: 33/34. not; H. Paasonen, Çuvaş Sözlüğü,
Istanbul, 1950, s. 130; Gibb, Age., C. 2, s. 497.
5 Surdak (=Suğdak): Soldaya diye de bilinen bu şehir, Kırım yarımadasındadır. Venedikli ve Cenovalı tacirlerin uğrak yeri; Karadeniz'in kuzeydoğusunda yürütülen
deniz ticaretinin ana limanıydl. Rumlar buraya Sudagios derlermiş. Martin Bronevskiy'in anlattığına göre şehir yüksek ve geniş bir kayalık zemin üzerine kuruluymuş.
Şehirde birçok Rum kilisesi varmış ve o dönemdeki (1578 m.) harabelerinden, bir zamanlar çok büyük bir ticarı ve kültürel merkez olduğu anlaşılıyormuş. Seyyahımızın
çağdaşı Ebu'I-Fida ise Sfidak diye kaydettiği şehrin bir dağ eteğinde kurulu olduğu
nu; her yandan surlarla çevrili bulunduğunu, halkının umumiyetle MÜsI.üman olduğunu belirtir ve Sfidak'ın tam karşısında (Karadeniz'in güney yakasında) kurulu limaQ;,~ehrinin Samsun olduğunu söyler. Bkz.: Ebu'I-Fidii, Takvfmu'I-Suldlin, s. 215;
M. Bronevskiy, Kınm, s. 31.
6 Dııkf (=düğ) kelimesi: Anadolu ağızlarında hala yaşayan bir kelimedir. Dövülüp inceltilmiş manasındadır. Tokat yöresinde ince dövülmüş buğdaya, yani ince bulgura
"düğ" dendiğini biliyorum. Herhalde Oğuz lehçesinin tesiriyle kelimenin başı d'ye
son tarafı ise yumuşayıp eriyerek "ğ" harfine dönüştü. Ancak başta ve sonda sert ve
patlayıcı harfleri muhafaza eden Kıpçak lehçesinde bu kelimenin "tukı" veya "dukı" şeklinde telaffuz edilmesi tabiıdir. Bkz.: Derleme Sözıügü, C. 4, s. 1572 ve 1622;
Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihine Giriş, Ankara, 1978, C. 2, s. 182-185. Ayrıca
bkz.: 33/8. not.
7 Baba SaltUk (=San Saltuk): Baba Saltuk, tarihi metinlerde adı Sarı Saltuk şeklin
de geçen Hızınmsı bir şahsiyettir. 628/1260 tarihinden sonra Selçuklular liderliğinde
bir grup Oğuzun Dobruca ve çevresine geldiği sıralarda Sarı Saltuk'un belirdiği ve bu
yörenin Islama girmesinde etkili olduğu anlatılır. Bazı kayıtlara görc 699/1300' yılın
da ölen Sarı Saltuk'un kabri, Dobruca'nın kuzeyinde Babadağ şehrir.dedir. Türkmer.
babası Sarı Saltuk'un 12 bin nefer ile Dobruca'ya varıp de;'viş meşrcoiyle Balkanlar-
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da Osmanlı'dan evvelıslamı yaymaya başladığı; onun müriderinden Barak Baba'nın
da Anadolu, Suriye ve Iran'ı dolaşıp Kırım'a geldiği anlatılır. Sarı Saltuk ve müridi
Barak Baba Kalender! meşrepli olup gazaları, kerametleri ve menakıbnameleri hakkında Arap ve Türk kaynaklarında epey mallimat vardır. Arnavuduk'un IslamIaşma
sında da Sarı Saltuk'un tesiri olduğu söylenir. Paul Wittek, "Yazijioghlu Ali on the
Christian Turks orDonfuja", BSOAS 1952, sayı: 3, s. 639-668; M: Fuat Köprülü, Türk
Edebiyatında Lık Mutasavvtflar, Istanbul, 1918-1919, s. 63-65; Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, Istanbul, 1993, s. 581; bkz.: Gibb, Trave/s., C. 2, s. 499; Aleksandre Popovic, Balkanlarda 1slam, (komisyon çev.), Istanbul, 1995, s. 17; H. T. Norris, "ıbn Battuta's Journey in the Nort-Eastern Balkans", Journal ofIslamicStudies 5:2
(1994) s. 209-220.
8 Rum Saruca: Metindeki isim "Saruca Ruml"dir; o halde bu görevli ya Anadolu
asıllı bir Türk idi yahut bugün bile Hıristiyan Türklerin (=Gagavuzların) yaşadığı
bölgenin yani Güney Ukrayna ve Moldavya civarının yerli halkından Hıristiyan bir
Türk idi.
9 Yediyüzotuzdört yılının Zilkade ayının onbeşi: 1334 yılının Temmuz ayının
15'ine denk düşer; seyahat ettiği bölge Nogay bozkırı diye bilinen bir alandır ve hava bu kadar s~ğuk olmamalıdır! Demek ki seyyahımız tarihleri biraz karıştırıyar. Büyük bir ihtimalle Ekim'de gerçekleşecek dönüş yolculuğu ile ilgili hatıralarını gidiş
yolculuğunu anlatırken veriyor. Daha önce de Şam'dan bahsederken ancak dönüş
yolunda şahit olabileceği bir veba olayını gidişi anlatırken vermişti.
LO Mehtôl! ve dönemin hudut şehri Diampolis: Mehtôli, bugün Camboli diye bilinen o dönemin sınır şehri Diampolis olabilir; burası Bulgaristan sınırları içinde Tunca nehrinin güneyindedir. Bkz.: Gibb, Age., C. 2, s. 500.
II Kefalf Nikı1la: Kefali, Rumca kafa, reis, kumandan manasına geliyor; yani Kumandan Nikola demek oluyor bu tamlama. Bkz.: Yuvanaki Panayaridis, Kamfis-i Rfimı, Istanbul, 1897, s. 1001.
12 Emir Mesleme (=Halife Abdülmelik'in oğlu): Emevl halifesi Abdülmelik'in
oğlu olan Mesleme yüzyirmibin nefer ile Istanbul' u m. 98/h. 716 yılında kuşatmış
idi. Onun Kafkasya ve Kuzeydoğu Anadolu üzerine yaptığı seferler de meşhurdur.
Sonraki Arap ve Türk tarihçilerinin eserlerinde Mesleme'nin seferine dair birçok
efsanevi hatıra bulmak mümkündür. Galata Kulesi'nin aşağısındaki Arap Camii'nin Mesleme tarafından yapıldığını söyleyenler varsa da sonradan buranın eski bir manastır olduğu anlaşılmıştır. Yine Mesleme'nin seferlerinde adı geçen Abdullah Battal isimli cengaverin hayatı Battal Gazi namıyla Türk halk edebiyatına
malolmuştur. O dönemle ilgili enteresan bir husus da Bizans'ın Araplar gibi güçlü, çağına göre modern, düzenli ve kalabalık bir ordu tarafından her yönden sarı
lıp imha edilmemesinde iki önemli engelin öne çıktığıdır: Birincisi Kafkasya ve
civarına egemen olan, Bizansla ittifak yapan Hazar Devleti; ikincisi, Tuna boyunda artan savaş gücü ve kültürel ihtişamıyla göz kamaştıran Bulgar Devleti. Eğer
bu iki savaşçı ve dirençli devlet olmasaydı önlerine çıkan bütün büyük güçleri yenen Abbası prduları karşısında Bizans asla dayanamazdı. Bkz.: ıbn Cerir Taberi,
Tlirihu'r-Rusul ve'I-Mu/fik, Leiden, 1879, C. 9,' s. 1317; Mes'lidi, Muriicu'z-Zeheb, C.
Pellat neşri, E. 2,.sr317; Fethi Osman, e/-Hudiidu'I-1sllimiyye'I-BtzanııYJ"f. Kahire,

1966, C. 2, s. 84; Canard M., "Tarih ve Efsaneye göre Arapların İstanbul Seferleri", çev. İsmail Hami Danişmend, Istanbul Enstitüsü Mecmuası, sayı: 2, İstanbul,
1956, s. 216-259; DQç. Şahin Uçar, Anadolu'da Is/iim-Bizans Mücadelesi, İstanbul,
1990, s. 108-118; Ostrogorsky, Bizans Derfeti Tarihi, çev. Fikret Işıltan, Ankara,
1986, s. 145-147.
13 Fenike şehri: Burada geçen Fenike adh şehrin Agathatonike olması muhtemeldir.
Bkz.: Gibb, Age., C. 2, s. 502.
14 Kefaır~aras: Buradaki Karas isminin Yunanca olmadığı Gibb tarafından belirtilmiş
tir. Şu var ki "kara" kelimesi Rumcada aynı kefal gibi, başaziz, reis ve kelle manasına gelmektedir. Işin garibi "keras" şah, boynuz, çalgı borusu ve en önemlisi "asker kulu" yani kapıkulu manasına geliyor. Bu durumda, zannımca söz konusu isim
"kapıkullarının başındaki adam" manasındadır. Bkz.: Yuvanaki Panaycitidis, Kamusi Rumi, İstanbul, 1897, s. 951 ve 997; Gibb, Age., C. 2, s. 502.
15 Nahh (=Nakh) cinsi kumaş: Farsça olup Neh diye telaffuz edilir. İbrişim teli, ibrişimle bezenmiş pahalı kumaş, ipek yaygı demektir. Nesic, Arapça "örme" demektir. "Nakh" ticarı bir terim olarak bütün Akdeniz dillerine nacchi, nac vs. şeklinde
girmiştir. Bkz.: Ziya Şükün, Ferheng-i Ziya, C. 3, s. 1875; John T. Platts, A Dictionary
of Urdu, Classical Hindi and English, London, 1911, s. 1126; Marco Polo, İngilizceye
çev. Sir H. Yule, C. 1, s. 65.
16 İstanbul'a yakın olup ismi hatırlanmayan büyük şehir: Bu şehrin Selymbria
(=Silivri) olması muhtemeldir. Silivri, Marmara kıyısındadır ve İstanbul'dan sadece
70 km uzaklıktadır. Bkz.: Gibb., Age., C. 2, s. 503.
17 Sarakino kelimesinin hikayesi: Sarazen şeklinde de söylenir. Bu kelime Ispanya'da, Avrupa'da, Bizans ve çevresinde Araplar ve Müslümanlar için kullanılırdı.
Mes'fid'i, kelimenin aslının "Sarakinos" olduğunu belirterek şöyle izah eder: "Hı
ristiyanlar İbrahim'in (as) hanımı Hacer validemizi ve oğlu İsmail'i sevmezler,
Müslümanlar hakkında -Hz. İsmail neslinden gelen peygambere tabi oldukları
için- 'Sarakinos' yani 'Sara soyundan gelen', 'Sara'ya mensup olan', 'Sara'nın köleleri' derler." Ancak bu kelimenin farklı izahıarı da vardır: M. Mourre, Bizanshların
Kuzey Arabistan'da Saracin adlı yeni Müslüman olmuş bir kabile karşısında çok
zorlandıklarını ve ondan sonra bütün Müslümanlara Sarakino dediklerini belirtmektedir. Bkz.: Mes'fid'i, et-Tenbih ve'l-lşrl1j, (de Goeje neşri) Leiden, 1894, s. 168;
Ömer Rıda Kahhale, Mu'cemu Kablii/i'I-Arab, C. 1, s. 252, 506; Züheyr Ahmed elKaysı, "Havle Kelimeti Saracin", Mevrid dergisi, Bağdat, 1994, A. Tazı, RıMe.,
C. 2, s. 249.
18 Konstantiniye şehrinin o dönemdeki tekfuru (=hükümdarı) 3. Andronikus:
Arap seyyahların Bizans imparatoru için tekfur veya kayser dedikleri bilinmektedir.
Tekfur, Ermenice kral manasında Tagavurdan (=Tak-aver) gelir. "Circis", "Cüreyc" veya "Core" Araplar arasında yaygın bir Hıristiyan adı olup Georges'in (= Yorgi=Kevork vs.) karşılığıdır. O dönemde İstanbul'a hükmeden kişi, 3. Andronikus (h.
728-741/m. 1328-1341) idi. Ondan önce tahtta bulunan dede 2. Andronikus uzun süren bir iç savaştan sonra yenilmiş, 1328'de tahttan indirilmiş, önceleri sarayda kalmasına izin verilirken iki yıl sonra keşiş olarak kiliseye çekilmeye zorlanmıştır. {şte
2. Andronikus ıbn Battfita'nın burada verdiği tarihten az önce h. 732/m. 13 Şubat
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1332 tarihinde Keşiş Antonyus adıyla ölmüştür. Demek ki seyyah tarihleri karıştırı
yor. Bkz.: Ostrogorsky, Bizans Dev/eti Tarihi, çev. Fikret Işıltan, s. 463; Gibb, Age.,
C. 2, s. 505.
19 İmparatorun sarayı:ş"ehrin kuzeybatı ucuna yakın bir yerde bulunan Blakhernae
Sarayı olmalı; yani.biziı:ı:ımrihimizde Tekfur Sarayı diye bilinen yer. Bu saray, ta baş
tan beri Bizans tarihinde önemlı hadiselere tanık olmuştur. Ancak o dönemin kuşku
suz en önemli hadiselerinden biri, züht taraftarı Hesykhast hareketinin 1351'de bu
sarayda toolanan bir konsil tarafından resmen tasdik ve ilan edilmesidir. Hesykhast
hareketi aynı zamanda Bizans'ın, Batı !Iıristiyanlığından ve Latin dünyasından farklı, kendine özgü bir dinı yolu tercih ettiğini gösteren siyası ve toplumsal hareketti.
Bkz.: Ostrogorsky, Age., s. 480.
20 Kumflme Kilisesi: Seyyahın çağdaş i tarihçi Ebu'I-Fid1i (ö:732/1332) şöyle der: "Bu
mıntıkada evvelce Süleyman (as.) tarafından büyük bir mabet inşa edilmiş, ancak bu
mabet Buhtunnasr (Nebukadnassar) tarafından yıktmlmış idi. Daha sonra İran krallarından biri bu mabedi tekrar yaptırmış ise de Rum kralı Titus tarafından yine harap edilmiştir burası. Fakat yeniden restorasyon ve genişledırne imkanına kavuşan
bu mabet, Kayser Kustantin ve annesi Helana'nın Hıristiyanlığı kabul etmesiyle tamamen harap edilmiştir. Kustantin o civarda Hz. İsa'nın mezarı olduğu sanılan yere
bir kilise yaptırmıştır ki bu yapı Arapçada Kumame (Batı dillerinde ise St. Sepulchure) Kilisesi diye bilinmektedir." Bkz.: İmadüddın Ebu'l-Fida, Takvimü'/-Bu/ddn, Reinaud ve Baron Mac Guckin neşri, Paris, 1840, s. 240-241.
21 Ubsumi; Potamasa yani Haliç: Ubsumi herhalde eski Yunanca nehir anlamına gelen Potamosa kelimesinden bozmadır. Bkz.: Gibb, Age., C. 2, s. 508.
22 Astanbu!: İbn Battuta'dan önce Yakut Hamevı de, bu şehir için Istanbul adını kullanmıştır. Ebu'I-Fida, İstanbul, Halici'nden bahsederken bu kelimeyi kullanmıştır.
Herhalde İstanbul, kelimesinin yaygınlaşması İtalyan taciderin katkılarıyla oldu.
Bkz.: MEB ls/dm Ansik/opedisi, lstanbul mad.; Ebu'I-Fida, Takvim, s. 32; Yakut Hamevı, Mu'cemü'I-Bulddn, C. 4, s. 395.
23 Galata: O dönemde daha çok Cenevizlilerin oturduğu semt. 1267'de burası tamamen
onlara tahsis edilmişti. Cenevizliler İstanbul'un fethine kadar burada kalmışlar ve bu
semti parlak bir ticaret merkezi haline getirmişlerdir. Bkz.: Ostrogorsky, Age., s. 420.
24 Kums: Bu kelimenin aslı, "kont" anlamındaki "Comes" olmalı. Fakat o dön_emde
Cenovalı başyetkili yani kont, "podestat" diye isimlendirilirdi. Belki de İbn Banuta
burada Batı dillerinde "consul" diye adlandırılan yetkiliyi, yani konsolosu kastetti.
Bkz.: Gibb, Age., C. 2, s. 508; A. Tazı, Age., C. 2, s. 251.
25 Büyük kilise (=Ayasofya) ve çevresinde yer alan dinı amaçlı hizmet kurumlarının tasviri: Ayasofya, eski bir kilisenin yerine 2. I ustinyanus tarafından yeniden
inşa edilmiş ve bugünkü kubbesi ve dev sütunları o zaman konmuştur. İbn Battuta,
Ayasofya'nın içini görmediğini, sadece çevresinde buluna~ dinı yapıları anlatabileceğini söylüyor. Ancak İbnü'I-Hatıb gibileri sanki seyyah bu kilisenin içine girmiş ve
abartılı rakamlar vermiş gibi onu eleştiri yağmuruna tutmuşlardır. Bkz.: Ostrogorsky,
Age., s. 67; İbnü'I-Hatıb Lisaneddin, eI-lhllta, C. 3, s. 273; Mehmed İzzeddin, "Ibn
Battoma et la. Topographie byzantine" Actes du VI. Congres internationale des Etudes
byzantines, ParIs, 195f,II, 195.
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26 A.safb. Berhıya: Hem ıslam, hem de Musevı geleneğinde adı Hz. Süleyman'ın veziri olarak geçer.
27 Bizans'ta 1330'lu yıllar; mistik ve zahidane akımların yükselişi: ıbn Battiita'nın
Bizans yolculuğunda bol yer tutan manastır ve zahit tasvirleri hiç de abartılı değildir.
Tarihçilerin bildirdiğine göre Bizanslıların yaşadığı ağır siyası ve ekonomik bunalım
lar Hesykhast (=Hesukhast) denen keşişler önderliğinde güçlü bir mistik akımın
doğmasına yol açmıştı. Bu akıma karşı çıkan parlak hatipler zuhur ettiyse de onların
karşısına Gregorios Palamas çıktı ve 1340'lı yıllarda bu züht ve mistisizm akımı devletin resmı görüşü oldu. Bkz.: Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, s. 472.
28 Keşiş imparator: Evvelce de belirttiğimiz gibi 2. Andronikus'tur. Onun ismi keşiş
lik zamanında Antonyus idi. Ancak seyyahımızın verdiği tarihler onun imparatorla
görüşmüş olabilme ihtimalini ortadan kaldırmaktadır; zira daha önce belirttiğimiz gibi imparatar 1332 Şubatı'nda ölmüştü. Herhalde seyyahımız tarih belirtme hususunda hafızasının gadrine uğruyor. Bkz.: Bu bölüm 18. not.
29 Necşi Kefali (=Bahşi Kefali mi?): Kelimenin en başta yanlış noktalanması ve aslı
nın Bahşi Kefali olması mümkündür. Zira ıbn Battiita bazı Türklerin din adamlarına
"bahşi" dediğini biliyordu; belki burada da tıpkı Tekfur der gibi genel bir adlandır
ma yapmak istedi ve "bahşi" yazdırdı; ancak kelime Necş'i şeklinde "nun" ve "cim"
ile girdi nüshalara. "Bahşi", "baksı" bilindiği gibi Türklerin ve Moğolların Budizm
ve Maniheizm dönemlerinden kalma bir kelimedir; yazar, kahin, yargıç, din adamı
gibi anlamlara gelir. Necşi için bkz.: Gibb, Age., C. 2, s. 513.

OTUZBEŞİNCİ BÖLÜM

KUSTANTINiYEıDEN ÇıKıŞı
MA VERAÜNNEHRıE YOLCULUK
Beyelün Hatun'la gelen Türkler onun eski dinine

bağlı

ol-

duğunu, babasının yanından ayrılmak istemediğini anlayınca
yurtlarına

dönmek üzere hatundan izin istediler. Hatun onlara
izin verdi, üstelik birçok hediye yağdırdı! Ayrıca memleketlerine sağ salim dönmeleri için Küçük Saruca Bey kumandasında
beş yüz atlıyı yanlarına kattı. Beni de makamına çağırarak "berbire" 1 denilen ve fazla değeri olmayan üç yüz altın dinarla ikibin Venedik dirhemi; kızların dokudukları astarlı kumaşların en
iyi cinsinden bir top ipek, keten ve yünden mamul on kat elbise ile babasının gönderdiği iki küheylanı hediye etti bana! Saruca Bey'e sıkı sıkı tembihledi, beni korusun diye. Ona veda ettim ve çıktım.
Kustandniye'de bir ayaltı gün kalmış oluyordum. Saruca
Bey'in muhafızlığında yola koyulduk. Bize iyi davrandı, Bizans
topraklarının sonunda, arabalarımızı ve adamlarımızı bıraktığı
mız yere kadar gittik. Burada tekrar arabalarımıza binerek bozkı
ra girdik. Baba Saltuk'a kadar bizimle gelen Saruca, orada üç gün
kaldıktan sonra kendi memleketine; Kustandniye'ye döndü.
Soğukların en şiddetli olduğu günlerdi, ben üç kat kürkle
biri astarlı iki şalvar giyiyordum! Ayaklarımdaki yün çorapıarın
üstünde keten astarlı başka bir çorap vardı. Çizmelerim "Burgalı" [=Bulgarı, Kama Bulgar Türklerine özgü] türdendi. 2 Bu çizmenin dışı at derisinden, içi kurt derisinden mamuldür. Ateşin
başında sıcak su~ile abdest alabiliyordum. Yere bir damla su düş-
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se çat diye buz kesiliyordu! Yüzümü yıkadığım zaman sakalım
donuveriyor, çenemi oynattığım zaman kar taneleri dökülüyordu! Burnumdan şhzan sular bıytklarımda katılaşıyordu. Çok giyindiğimden, doğru dürüst inip binemiyordum; ancak adamlarım arabaya yerleşHrebiliyordu beni!

[Payitaht Saray]
Böylece Hacı Tarhan'a, [=Astrahan] Sultan Uzbek'ten ayrıldığımız şehre vardık.3 Öğrendik ki buradan çıkmış; payitaht
olan [Sera'ya = Saray'a] gitmiş. Donmuş İtil ırmağı ile ona karı
şan üç su üzerinden yola devam ettik! İhtiyaç duydukça buz
parçalarını kırıyor, bir tencerede eritip içiyor ve yemek pişirme
de kullanıyorduk!
Sera şehrine ulaştık. Burası Sera Berke4 adıyla tanınmıştır;
Sultan Uzbek'in payitahtıdır. Huzura çıktık. Yolculuğumuzun
nasıl geçtiğini, Rum hükümdarını ve onun şehrini sordu. Bildiklerimizi bir bir anlattık. İhtiyaçlarımızın karşılanmasını emretti,
orada konak verdik.
Sera şehri, koca bir ovaya kuruludur; çok büyüktür ve dünyanın en güzel şehirlerindendir. Kalabalık nüfusu cadde ve sokakları tıklım tıklım dolduruyor. Çarşıları şirin, yolları geniştir.
Şehri gezmek, genişliğini anlamak için oranın kodamanlarıyla
atlarımıza bindik. Sabahın erken saatlerinde yola koyulduğu
muz halde şehrin öteki ucuna ancak öğleden sonra varabildik!
Namazı orada kılıp yemek yedik. Tekrar konak yerine döndüğümüzde neredeyse akşam oluyordu! Başka bir gün şehri enlemesine dolaştık gidiş gelişimiz tam yarım günümüzü almıştı.
Şehir baştan aşağı binalarla donanmıştır. Evler arasında ne bostan var ne köhne yapılar!
Şehirde önüç büyük Cuma camii var; bunlardan biri Şafille
re ait. Küçük namazgahları ise sayılamayacak kadar çok! Yerli
halktan olup saltanat ailesinin kendisinden çıktığı Moğolların
bir kısmı Müslümandır. Ayrıca As [=üset] denen bir ırks var ki
hepsi Müslüman. Kafcak [=Kıpçak], Cerkes [=Çerkez], Rus ve
Rumlar da yaşıyor burada. Onlar [=Ruslar ve RumIar] Hıristi
yandır. Bu taifelerin her biri kendine ait bir semtte oturuyor.
Her taifenın kendine ait çarşıları var. Tüccarlar; Irakayn, Mısır
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ve Suriye'den gelen yabancılar, getirdikleri ticaret eşyalarının
korunması için surla çevrili özel bir semtte oturuyorlar. Hükümdarın sarayına "Altuntaş" deniliyor. Altun, zeheb [=altın] demektir, taş ise hacar [=taş] anlamına geliyor. Bu şehrin kadısı,
seçkin hocalardan Bedreddin A'rec'dir. Burada Şafii fakihlerinin büyüklerinden İmam Sadreddin Süleyman Lekzi [=Lezgi],
Malikllerden Şemseddin Mısrl şöhret yapmıştır. Bu ikincinin
itikadi görüşleri hoş karşılanmamaktadır.
Burada dünyaya önem vermeyen saygın fakih Nizameddin'in bir zaviyesi var. Bizi ikramıyla sevindirme yüceliğini gösterdi. Büyük fıkıh bilgini, vakarlı insan, önder şahsiyet Nu'maneddin Huvarezmi'nin [=Harizmi] zaviyesi var bu şehirde.
Onu ziyaret ettim. Bu güzel ahlaklı, asil ruhlu, alçakgönüllü
şeyh, dünyaseverlere karşı sert ve kayıtsızdır! Sultan Uzbek
Cuma gunleri onu ziyarete gelirse de şeyh ne Hükümdarı karşılamaya çıkar ne yerinden kımıldar! Sultan, şeyhin huzurunda
sakin sakin orurur, tatlı bir dille hitap eder ve alçakgönüllü davranır. Şeyh ise aksi tavır alır ona! Fakat şeyhin fakirlere, evsiz
barksızlara ve yolculara karşı muamelesi sultana yaptığının tam
tersinedir! Yoksullara mütevazı davranır, onlarla güzel konuşur,
ikram ve iltifatta bulunur. Bana da yakınlık gösterdi. Hak Teala onu mükafatlandırsın. Bana verdiği Türk kölenin çok hayrı
nı gördüm.
Şeyh Bedreddın'in

Bir Kerameti

Seril'dan Huvarezm [=Harizm] diyarına gitmek istiyordum
ama Bedreddin beni engelledi;
"Birkaç gün kalıp da gidersin!" dedi. Canım sıkıldı, kendimle takıştım. Bu sırada, aralarında tanıdığım tacirlerin de bulunduğu büyük bir kafile buldum. Beraber gitme fırsatı doğdu.
Onlarla anlaştım. Durumu şeyh efendiY,e bildirdiğimde;
"Biraz beklemen lazımdı!" dedi. Ama ben yine de söz dinlemeyip yola çıkma kararı aldığımda bir kölem kaçtı! Bu sebeple orada kaldım. Böylece Bedreddin'in kerameti ortaya çıkmış
tı! Üç gün daha şehirde ikamet ettim. Dostlarım kaça k köleyi
Hacı Tarhan şehrinde yakalayıp bana getirdiler. Sonra Huvarezm yolculuğumuz başladı. Sera ile Huvarezm arası kırk gün
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tutar. Bu kıraç arazide ot
baları develer çeker.

bulunmadığından

at

kullanılmaz.

Ara-

[Saraycık ve-Huvarezml

Sera'dan ayrI1dıktan on gün sonra Seracuk [=Saraycık] şeh
rine ulaştık. 6 "Cuk" küçük anlamına gelir. Sanki Küçük Sera
[=Küçük Saray/Saraycık] demiş oluyorlar. Şehir, Ulu Su 7 [=Ulu
su; Yayık] dedikleri muazzam büyüklükte gayet gür akan bir
nehrin kıyısına kurulmuştur; bu kelime el-Maü'l-Keblr [=Büyük Su] demektir.
Irmağın üstünde Bağdat köprüsü gibi tekneler üzerine
oturtulmuş bir geçit var. Şehre vardığımızda, arabaları çeken atlarla yaptığımız seyahat sona ermişti. Her atı dört dinar bir dirheme yahut daha ucuza sattık. Zira bu hayvanlar epey zayıf kalıyor ve ucuza gidiyor bu şehirde. Arabaları çektirrnek için deve kiraladık.
Şehirde pirifani bir Türk ermişin zaviyesi vardı. Ona "Ata"
diyorlar, yani eb [=baba] demek. Bizi ağırladı, hayır duasından
mahrum etmedi. İsmini bilmediğim şehir kadısı da bizİ buyur
etti evine.
Sonra tam otuz gün süren sıkı bir yolculuk yaptık. Günde
iki kez mola veriyorduk; bir kez kuşluk vakti bir kez de güneş
batarken ... Molalarımız ancak dukl' [=düğ] pişirip yiyecek kadar
sürüyordu. Yemek, tek kapta pişiriliyor sonra üstüne kuru et
parçaları konuyor ve süt dökülerek yeniyordu [=bir tür keşkek].
Araba yoldayken herkes ya yemeğini yiyor yahut uyuyordu!
Benim arabamda üç cariye vardı. Bu uçsuz bucaksız güzergahta seyahat edenlerin adeti, olabildiğince süratli gitmektir.
Develer bu yolu katederken büyük kayıplar veriyor. Kalanlar da
bir yıl semirdikten sonra yine kullanılabilir hale geliyorlar! Çöı
de su, iki üç günlük aralıklarda evvelce malum olan birikintilerden sağlanabiliyor. Yağmur ve sellerden artakalan sudur bu. Çölü anlattığımız şekilde geçtikten sonra Huvarezm'e8 [=Harizm]
geldik. Türklerin en büyük, en güzel ve en bakımlı şehirlerin
dendir bıırası. Temiz çarşıları, geniş caddeleri, sayısız binaları ve
eşsiz sanat abideleri ile muhteşem bir şehir. 9 Halk sokaklarda
deniz gibi dalgalanıyor!
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binip çarşıya çıktım, tam ortaya geldidenen noktada fevç fevç ilerleyen kalabalıkla
karşılaştım. Oradan çıkmaya gücüm yetmedi, geriye dönmek istedim ama önümdeki yığınlar bu isteğimi imkansız kıldı. Bir süre şaşkın şaşkın bekledim; sonra var gücümü kullanarak sıyrıl
dım aradan. Bazıları buranın Cuma günleri daha az kalabalık olduğunu, zira "kaysariya" [=ana çarşı] ve diğer çarşıların o gün
kapatıldığını söylediler bana. Ben de Cuma günü bindim atırna;
büyük camie ve medreseye gittim ...
Bu şehir, Sultan Uzbek'in hükümranlığı altındadır. Onun
buradaki büyük emiri Kutlu Dümür'dur. ll Ziyaret ettiğim medreseyi ve çevresindeki yapıları o yaptırmış; büyük mescidi ise
dindar bir kadın olan eşi Turabek Hatun inşa ettirmiş ...
Huvarezm'de büyük bir hastane var. Hekimbaşı Şamlı
olup Sıhyünı diye tanınıyar. Sıhyün, Şam [=Suriye ve Lübnan]
diyarındadır. Ben dünyada Huvarezm halkı gibi ahlaklı, merhametli, gariplere karşı şefkatli ve cömert bir halk görmedim!
Onların namaz kılarken yapageldikleri güzel bir adetleri var;
buna da başka yerde rastlamadım: Müezzinler kendi mescitlerinin çevresindeki evleri namaz vaktinin geldiğini bildirmek
için bir bir dolaşıyor; camie çağrılanlar arasında cemaate gelmeyen olursa imam onu topluluğun ortasında cezalandırıyar!
Bu iş için her mescitte duvara asılı bir kamçı var! Beynamaz
adam ayrıca cami hayrına yahut fakirleri doyurmak için beş dinar ceza ödüyor! Anlatılanlara göre bu adet eskiden beri devam etmekteymiş.
Huvarezm şehrinin dışında Cennet'ten çıkan dört ırmaktan
biri olan Ceyhun 12 akıyor. Soğuk mevsimde İtiP3 gibi bu da donar; halk ırmağı yol gibi kullanır. Beş ay buz olan nehir baharda
havaların ılımasıyla yavaş yavaş çatlayınca ansızın yakalar bazıla
rını ve boğar. ..
Yaz günlerinde buradan çıkan gemiler Tirmiz'e kadar gidiyor, oradan arpa ve buğday getiriyorlar. Akıntı boyunca on günde aşağılara inilir. Şehrin dışında, büyük velilerden Şeyh Necmeddın Kübra'nın türbesi 14 yakınında bir ziyaretgah vardır; orada gelip geçenlere yemele verilir. Oranın şeyhi Hu'.'arezm eşra
fından Müderris Seyfeddın b. Asabe'dir. Bir diğer "aviye MekBir gün

hayvanıma

ğimde "Şavr"ıo
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ke'de bir süre ikamet etmiş olan Şeyh Celaleddin Semerkandi'nin zaviyesidir; burada da ağırlandık. Zaviyenin dışındaki
kubbede büyükalim Carullah Ebu'l-Kasım Mahmud b. Ömer
Zemahşeri 15 yatıy;r. Zemahşer~ Huvarezm'e dört gün uzaklıkta
bir köydür. - --.~
Şehre geldiğim zaman dışarıda konaklamıştım. Bazı dostlarım şehrin kadısı Sadr Ebu'l-Hafs Bekri'yi ziyaret ettiler. Bana,
naibi [=yardımcısı] Nurulislam'ı gönderdi. ~dam bana selam verip gitti. Sonra yanında maiyeti ile kadı efendinin kendi geldi.
Beni selamladı. Bu kadı genç ama nüfuzlu bir kimsedir; iki naibi [=yardımcısı] vardır. Biri demin bahsettiğimiz Nurulislam
öteki büyük fıkıh bilginlerinden Nureddin Kirmani'dir. Verdiği
hükümlerde pek sert, ibadet konusunda tavizsizdir. Kadıyla buluştuğumuzda bana şöyle dedi:
"Şehir pek kalabalık. Gündüz girmeniz zor olur. Nurulislam, sizi şehre sokmak için sabaha karşı huzurunuza gelecek."
Biz de öyle yaptık. Henüz kimsenin oturmadığı yeni bir
medresede konakladık, sabah namazından sonra kadı geldi, yanında şehrin ileri gelenleri bulunuyordu. Bunlar arasında Mevlana Hümamüddin, Mevlana Zeynüddin Makdisi, Mevlana Radıyyüddin Yahya, Mevlana Fadlullah Rıdavi, Mevlana Celaleddin Imadi, Mevlana Şemseddin Senceri vardı. Mevlana Şem
seddin Senceri şehir emirinin hocasıdır. Bu adamların hepsi fazilet erbabı seçkin insanlardır. Çoğunlukla Mu'tezile mezhebinden oldukları halde bunu belli etmiyorlar. Çünkü Sultan Uzbek
ve onun şehirdeki valisi Kutlu [=Kutlu] Dümur Ehl-i Sünnet'tendir.
Burada kalışım esnasında Cuma namazlarını kadıların kadı
sı Ebu'l-Hafs Ömerle kıldım. Cumayı kılar kılmaz onun evine
giderdik. Evi mescide çok yakındı. Evinin salonu kıymetli halı
larla döşenmiş, duvarları ipek kumaşla kaplanmıştı. Birçok kemer vardı evde. Bu kemerlere altınla sıvanmış gümüş kaplar ve
Irak kaseleri konmuştu. Yöre halkının adetidir; evlerini böyle
yaparlar. [Sohbetimizin] ardından zengin bir sofra getirildi.
Adam, gü"çlü mü güçlü, mal desen gani! Hayat seviyesi yüksek.
Emir Kutlu Dümur'un bacanağıdır zaten; emirin hanımının kız
kardeşiyle'evti.~Bu kadının ismi Clca Aga'dır.
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Şehirde vaiz ve hatiplerden oluşan özel bir grup var. En büyükleri Mevlana Zeynüddin Makdisi'dir. Mevlana Hüsameddin Maşati diye bilinen etkileyici hatibe gelince; "dünyada daha iyisi yok" dediğim dört hatipten biridir ol

[Huvarezm Beyi]
Huvarezm beyi, Büyük emir Kutlu Dümur'dur. İsminin anlamı "hadid-i mübarek"tir. Çünkü "kutlu", mübarek [=kutlu]
anlamına geliyor, dümur ise hadid [=demir] manasındadır. Bu
adam Sultan Muhammed Uzbek'in teyze oğludur ve onun emirlerinin en büyüğüdür. Daha önce Horasan valisiydi. Oğlu Harun
Bek, Muhammed Uzbek'in kızıyla evlenmiştir. Bu kızın annesi
evvelee bahsettiğimiz Tayruğll Hatun'dur. Kutlu Dümur'un
hanımı Turabek Harun, güzel ahHikıyla ünlenmiştir. Kadı bizi
selamlamak üzere geldiğinde şöyle demişti:
"Emir sizin Huvarezm'e geldiğinizi öğrendi; lakin yeni atlattığı hastalığın tesiri hala üzerinde. Bu yüzden sizi karşılamaya
gelemedi."
Bu haber üzerine kadıyla atlanıp emirin ziyaretine gittik.
Konağa vardığımızda evvela odalarının büyük bir kısmı ahşaptan
yapılmış geniş bir daireye girdik; sonra işlemeli ahşap bir kubbesi bulunan küçük bir daireye girdik. Bu dairenin duvarları renkli
kumaş la kaplanmış, çatısı simli ipekle bezenmişti. Emir ipek yatağına uzanmıştı. Türkler arasında yaygın olan "nıkrıs" [=damla]
hastalığından mustarip olduğu için iki ayağı da örtülmüştü. Selam verdim, beni yanına oturttu. Kadıyla fakihler de oturdular.
Bana Hükümdar Muhammed Uzbek Han'ı, babasını, Beyelun
Harun'u ve Kustantiniye'nin nasıl bir yer olduğunu sordu. Ona
bildiklerimin hepsini anlattım. Az sonra yemek geldi ...
Kızartılmış tavuk, ruma, güvercin cücüğü, "külıca" 16 adını
verdikleri yağla pişirilmiş ekmek, kek ve helva vardı sofrada ...
Daha sonra gelen diğer sofrada ise altın ve gümüş tabaklarda, altın kaşıklar eşliğinde tanelere ayrılmış nar bulunuyordu. Irak yapımı porselen tabaklarda ise üzüm ve nefis kavunlar vardı. Tabakların kenarlarında tahta kaşıklar bulunuyordu ...
Bu beyin :idetindendir; kadı her gün onun salonuna gelir;
yanındaki fakihler ve katiplerle beraber kendisi içİn hazırlanmış
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meclise oturur. Tam karşısında da büyük kumandanlardan biri
yer almaktadır. Onun yanında Türklerin ulu dedelerinden, büyük kumandanlaı:wdan olan se,kiz kişi bulunmaktadır. Bunlara
"argud"l7 [=yargucı, yargıç] adını veriyorlar. Halk onların huzurunda davalaşıyor: Davanın konusu tamamen şer'ı ise hüküm
vermek kadıya aittir. Şer'ı davaların dışındaysa bahsettiğimiz bu
ümera meclisi karar verir. Onların yargıları tutarlı ve adilanedir.
Çünkü ne bir şeye meylettikleri için suçlanmışlar ne de rüşvet
kabul etmişlerdir!
Emirle sohbetimizi tamamlayıp medreseye döndüğümüzde
bize pirinç, un, koyun, yağ ve baharatla beraber yükler dolusu
odun gönderildi. Bu diyarda kimse kömürün ne olduğunu bilmiyor. Hindistan, Horasan ve Iran'da da bilmezler ama Çin'de
kömür gibi yanan ve parlayan taşlar kullanılır. Bu taşlar yanıp
kül oldukta üstüne su dökülüp karıştırılır ve güneştekurutulur.
İkinci kez pişirirler. Ve hiç yok olmaz sanki!
Kadı

ve Emirin

Cömertliğine

Dair Bir Hikaye

Adetim olduğu üzere Cuma namazıarını Kadı Ebu'l-Hafs'ın
namazgahında kılardım. Bir gün bana şöyle dedi:
"Emir talimat göndermişti; sana beşyüz dirhem verilecek,
senin için düzenlenecek davettc de beşyüz dirhem harcanacaktı. Davete saygın ilim adamları, fakihler ve ayan takımından
epey katılım olacaktı. Ben bu faaliyetlerin olacağını işitir işitmez
Emir'e gittim ve dedim ki:
'Bir ziyafet tertip etmekle davetlilere ancak birkaç lokma
düşecek. Buna harcanacak para misafire verilse daha makbule
geçerl' Emir teklifimi kabul ederek sana bin dirhemi olduğu gibi vereceğini buyurdu."
Hakikaten emir bu parayı Şemseddın Sencerı ile bana göndermiştir! Mağrip altınılS ile üçyüz dinar ediyor. O gün otuzbeş
dinar dirheme yağız bir at satın aldım ve mescide giderken bu
ata bindim. Atın parasını Emir'in verdiği bin dirhemden ödedim. Sonra adanm o kadar çoğaldı ki ne söylesem yalan olur, sayısını bilernem!
Hint topraklarına girinceye kadar refah seviyem yükseldikçe yükseldi. Yağız atı çok sevdiğim için öteki atlanmın önüne
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bağlardım. Üç sene yaşadı bu muhteşem küheyıan ... O vefat ettiğinde

çok üzülmüştüm. Bu arada kadı efendinin eşi eka Aga
da bana yüz dinar dirhem verdi. Onun kızkardeşi ve emirin hanımı olan Turabek, kendi yaptırdığı zaviyede benim için bir ziyafet tertip ederek alimleri ve şehrin diğer ileri gelenlerinin çağırdı. Turabek Hatun bana samur kürkü ve iyi cins bir at hediye etti. Bu kadın, asil ruhlu, dindar ve cömerttir. Hak Teala ona
en güzel mükafatı versin.

Turabek Hatun' a Dair Bir Hikaye
Turabek Hatun'un benim için düzenlediği ziyafete gelmiş
tim. Yemek bitip zaviyeden çıktığım zaman üzerinde eski bir elbise, yüzünde peçe bulunun bir hatun gördüm kapıda. Sayısını
hatırlamadığım bir grup kadın vardı bu esrarengiz hatunun yanında. Bana selam verdi. Hiç duraksamadım, başımı çevirmeden selamını aldım. Oradan ayrıldıktan sonra biri ardımdan yetişti ve selam veren kadının bizzat Turabek Hatun olduğunu
söyledi! Kabalığımdan ötürü ziyadesiyle utandım! G.eri dönüp
onu görmek istedim, ama oradan ayrılmıştı. Hizmetkarlarından
biri vasıtasıyla selam ve hürmetlerimi bildirdim, hanımefendiyi
tanıyamadığım için kusurumu bağışlamasını rica ettim.

Huvarezm

Bostanı

Buhara bostanı [=karpuzu] hariç doğuda ve batıda lezzette
rakipsizdir Huvarezm bostanı! Bu ikisinden sonra İsfahan bostanı geliyor. Huvarezm bostanının kabuğu yeşil, içi kırmızıdır.
Gayet tatlı ve sertçedir. İşin garip yanı bu meyve kurutuluyar;
tıpkı bizim orada ahududunun ve Malakka incirinin kurutulup
kalıplara bölünmesi gibi! Bu karpuz Huvarezm'den toplanıp
Hint'in ve Çin 'in en uzak köşelerine ithal edilir. Kuruyemişle
rin hiçbiri bu denli lezzetli değildir! Hint beldelerinden Dihll'de ikametim esnasında misafirlerin gelişini dört gözle bekler,
onlardan kuru Huvarezm bostanı satın alırdım. Hint hükümdarı, huzuruna bu yemişten getirilse hemen bana gönderirdi; zira
çok sevdiğimi bilirdi! Onun güzel adetlerinden biri de yabancı
misafirleri ülkelerinin meyvesiyle sevindirmekti. Böyle sürprizleri çok severdi.

525
İntihar Eden Şerifin Hikayesi

Sera [=Saray] Şehrinden Huvarezm'e gelirken beraberimde
Kerbela ahalisinden Ali b. MansJlr isminde bir şerif vardı. Tacir
olduğu için elbise ve benzeri ihtiyaçlarımı satın alma işini hep
ona havale ed6rdım. On dinara bir elbise aldığı halde bana sekiz
dinara aldığını söylerdi. Meğer iki dinarı kendi cebinden ödermiş. Öteki dostlarım durumu izah edinceye kadar işin farkına
varamadım. Bu adamdan bir hayli borç da almıştım. Huvarezm
emirinin armağanlarına kavuşunca borcumu ödemek, iyiliklerine mukabele etmek için bu cömert adama bir hediye sunmak istedim. Ama "Kabul etmem!" diye tutturdu, yemin içti. Yanında
hizmetini gören delikanlı Kafı1r'a vermek istedim yine yemin
içerek engel oldu! Bu adam, gördüğüm Iraklılar arasında en asil
ve cömert olandır. Benimle Hindistana seyahat etmeye karar
verdiyse de Çin'e gitmek üzere Huvarezm'e gelmiş hemşehrile
rini görünce onlarla yola çıkmayı tercih etti. Böyle davrandığı
için ona sitem ettim; bana cevap verdi:
"Şu gördüğün hemşehrilerim ülkeme döndükleri zaman yakınlarıma, eşi me dostuma benim Hindistan'a dilenmek için gittiğimi söylerler! Bu benim için çok ağırdır! Bu yüzden seninle
gelmekten vazgeçtim!"
Nihayet onlarla beraber Çin 'e hareket etti. Hindistan'da
iken işittim; Maveraünnehr topraklarının sonunda ve Çin diyarının başladığı yerde bulunan Almalık 19 şehrine varınca yanın
daki malları hizmetkarıyla satışa göndermiş. Hizmetkar geç kalmış ve bu esnada hemşehrilerinden bir tacir Almalık'a gelip
onun kaldığı kervansarayda mola vermiş.
Hizmetkarı gelince ödemek üzere hemşehrisi olan tacirden
bir miktar borç ister bizim şerif ama adam kuruş vermez. Üstelik handa beraber kaldıkları odanın kirasını da ona yüklerneye
kalkışır! Ali b. Mansur çok üzülür, odasına kapanıp kendini boğazlar!

İnsanlar odaya girdiği sırada şerifin can kuşu uçmak üzeredir. Hemen kölesini töhmet altında bırakırlar! Ali can havliyle
konuşur: "
"Ona zulmetmeyin! Bunu ben yaptım!" Hemen o gün ölür.
Allah Teaı~ oruı. bağışlasın.
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Bu adam daha önce de bana şu hadiseyi anlatmıştı:
Bir gün Dımaşklı bir tacirden "mudarebe" [=bir tür ortaklık] içİn altıbin dirhem almış. Aradan bir süre geçince tacirle Hama şehrinde karşılaşmışlar; adam parasını istemiş. Fakat bizimki elindeki malları vade ile sattığından o anda ödeyememiş parayı ... Çok mahcup olmuş, odasına girip sarıkla tavana asmış
kendini. Herhalde eceli gelmediğinden; o anda aklına düşüver
miş bir sarraf dostu! Derhal yanına giderek vaziyeti anlatmış.
Sarraf kendisine bir miktar ödünç vermiş de parayı tacire teslim
etmiş.

[Huvarezm'den Çıkış]
Nihayet Huvarezm'den ayrılmaya niyetlendim ve birkaç
deve kiralayarak bir "mahare"zo [=iki kişinin birbirini dengeleyerek bindiği özel tahtırevan] satın aldım. Maharedeki dengim
Afifüddın Tuzerı idi. Hizmetçiler birkaç ata bindi. Geri kalan
hayvanların hepsine çul geçirdik, soğuktan ötürü!
Huvarezm ile Buhara arasındaki büyük kumula girecektik.
Burası tam onsekiz gün tutar; bir belde hariç hiçbir bölümünde
insan oturmaz bu kumulun ... Emir Kutlu Dümur'a veda ettim,
bana ve kadı efendiye birer hil'at hediye etti; toplu vedalaşma
için fakihleri beraberine alarak yanıma gelmişti.
Dört gün süren seyahatten sonra bu güzergahta tek yerleşim merkezi olan KatZl şehrinin kapılarına dayandık. Burası küçük lakin şirin bir şehirdir. Şehir dışında bir gölet kenarında mola verdik. Soğuk şiddetli olduğundan göletin suları tamamen
donmuştu; çocuklar buz üzerinde kaymaktaydılar.
Kat şehrinin kadısı Sadrüşşerıa oraya vardığımızı haber alır
almaz öğrencilerini ve şehrin büyüklerinden erdemli insan
Mahmud Hıvekl'yi ZZ [=Hiveli] yanına alarak karşılamaya geldi.
Kendisiyle daha önce Huvarezm kadısının evinde görüşmüştük.
Kadı efendi bana şehir emirini ziyaret etmemi teklif ettiyse de
Şeyh Mahmud itiraz ederek:
"Evvela misafırin ziyaret edilmesi gerekir! Eğer hi mmet sahibi gayretli insanlardan isek emiri alıp buraya getirmeliyiz!"
dedi. Hakikaten de öyle yaptılar. Aradan bir saat geçti ya da geçmedi; emir maiyeti ile çıkageldi, bize selam verdi. Acele ediyor-
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duk ama bir müddet daha şehirde kalmamızı teklif etti, kabul
ettik. Emir bizim onurumuza bir şölen düzenleyerek fıkıh bilginlerini, ileri gel~n kumandaQları ve diğer saygın kimseleri
meclisimize davet etti. Meclisimizde hazır bulunan şairler emiri metheden kasideıer döktürdüler. Emir yemekten sonra bana
bir kat elbise ile cins bir küheyHin hediye etti. Oradan ayrıldık,
Sıbaye diye bilinen yola reva n olduk. z3 Bu sahrada hiç suya rastlamadan altı gün gittikten sonra Vebkent'e [=Vab Kent] ulaş
tık. z4 Burası Buhara'ya bir gün uzakta bağlık, bahçelik güzel bir
şehirdir; akarsuları boldur. Üzümü [kurutup] bir seneden ömür
seneye saklıyorlar. Bir de onların "allO"zs [=alluca, can erik] dedikleri bir meyve yetişiyor; kurutup Hint ve Çin'e ihraç ediyorlar. Bu meyvenin üzerine su dökülüp usaresi içilebiliyor. Yeşil
olduğu sırada tatlı, kuruduğu zaman ise hafif ekşidir. Gayet etli
bir meyvel Ben onun benzerini ne Endülüs'te, ne Mağrip'te ne
de Şam'da gördüm.

[Viran

Olmuş

Buhara'ya Seyahat]

Art arda bağlar, bahçeler, evI er ve tarlalar 3rasında bir gün
daha yol aldık; nihayet hadıs bilginlerinin önderi EbO Abdullah
Muhammed İsmail Buharl'ninz6 memleketi olan Buharaz7 şeh
rine ulaştık. Bu şehir vaktiyle Maveraünnehr-i Ceyhun bölgesinin [=Ceyhun nehrinin ötesindeki şehirlerin] merkeziymiş ve
Irak hükümdarlarının [=İlhanlıların] atası olan Tatar kökenli
mel'un Tinkız [=Çingiz] tarafından tahrip edilmiş. Mescitleri,
medres.eleri ve çarşıları harap vaziyettedir. Çok az bir kısmı mamurdur. Halkı sefil ve perişanl Onların tanıklıkları Huvarezm
ve diğer yörelerde kabul edilmezl Çünkü kabilecilik, hakkı inkar ve yanlışı savunma gibi olumsuz vasıflarla ün salmışlardır.
Bugün bu şehirde birazcık ilimden haberdar olan; bilgiye ehemmiyet veren hiç kimse yokl

Tatar Kavminin Başlangıcı, Buhara ve
Diğer Yerleri Mahvedişleri
Tinkıı [=Çingiz] Han Hıta ülkesinde demirciymiş.Z8 Onuruna düşkün, güçlü ve cengaver biriymiş. İnsanları çevresinde
toplar, onları doyururmuş. Zamanla etrafındaki insanlar çoğala-
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rak onu kendilerine önder seçiyorlar. Böylece o, önce doğduğu
şehri ele geçirip kuvvet ve nüfuzunu artırıyor, sonra Hıta 29 ve
Çin30 ülkelerine aralıksız çapullarda bulunarak taraftarlarının sayısını artırıyor. Sonra Hoten,3ı Kaşgar 32 ve Almalık33 şehirlerini
yağmalıyor.

Huvarezm, Horasan ve Maveraünnehr hükümdarı olan CeWeddin Sencer b. Huvarezmşah'ın34 durumu o sıralar iyiymiş.
Bu yüzden Tinkiz Han onun ülkesine doğrudan saldırmaya cesaret edememiş. Lakin bazı tüccarlarla anlaşarak onları Çin ve
Hıta kumaşlarıyla Celaleddin'in sınır şehri olan Otrar'a35 gönderiyor. Otrar [=Farab] valisi durumu Celaleddin'e bildirerek tü ccariara karşı ne yapması gerektiğini soruyor. Celaleddin, tüccar
taifesinin elindeki malın alınmasını, ibret olsun diye uzuvlarının
kopartılarak kendi memleketlerine gönderilmesini emrediyor!
Vali bu emri yerine getirince Tinkiz Han sayılamayacak kadar çe ri toplayıp büyük bir ordu hazırlayarak İslam beldelerini
basmaya niyetleniyor, önce Otrar üzerine yürüyor.
Tinkiz Han'ın yaklaşmakta olduğunu haber alan Otrar valisi, düşmanın durumunu öğrenmek için ileri mevkilere casus
gönderiyor. Söylentilere göre casuslardan biri dilenci kıyafetine
bürünerek Tinkiz'in kumandanlarından birinin karargahına girmeye muvaffak oluyor. Ama kendisine yemek verecek kimse
bulamayınca bir Tatar askerinin yanında saatlerce bekliyor. Askerin tek lokma yiyeceğinin olmadığını görüyor; nihayet akşam
vakti asker çantasından kuru bir bağırsak çıkarıp suda ıslattıktan
sonra atından aldığı kanı bu torbacığa dolduruyor ve ağzını bağ
layıp ateşte pişiriyor! Meğer yiyeceği bundan ibaretmiş. Casus,
Otrar'a dönerek vaziyeti valiye anlatıyor ve Tatarlara karşı kimsenin güç yetiremeyeceğini belirtiyor. Durumu Sultan Celaleddin'e bildiren vali acele yardım istiyor. Yanında bir miktar asker
bulunduran valiye, Celaleddin altmışbin kişilik bir kuvvet gönderiyor.
Sonunda her iki ordu savaşa tutuşuyor. Tinkiz Han'ın ordusu karşı tarafı korkunç bir bozguna uğratarak Otrar'a girip erkekleri doğruyor, çocukları esir alıyor! Ardından Celaleddin geliyor
savaş meydanına. İki taraf arasında şimdiye kadar görülmemiş
kanlı bir savaş cereyan ediyor. Neticede Tinkiz Hai1 galip gcle-
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rek Maveraünnehir bölgesinin hakimi oluyor. Buhara, Semerkan d ve Tirmiz'i yakıp yıkarak Ceyhun nehrini aşıyor; Belh ve
Bamiyan şehirlerinicele geçirdikt~n sonra Horasan ve Acem Irakı diye bilinen bölgelere yürüyor. Belh ve Maveraünnehr'de
Müslümanlar ayak1anınca tekrar onların üzerine hücum ediyor;
her yeri mahvediyor ve halkı kılıçtan geçiriyor. Tirmiz şehrine
varınca da aynı vahşeti tekrarlıyor! O zamandan beri burası haraptır işte. Şu anda buradan iki mil uzakta ve aynı isim verilmiş
yeni bir şehir var [= Tirmiz]. Tinkiz, Bamiyan halkını da kılıçtan
geçirerek şehri yerle bir etmiş ama büyük camiin minaresine dokunmamıştır. Yine kaydedelim ki o, Buhara ve Semerkand ahalisine de dokunmamıştır. Bu feci işlerden sonra Irak'a geliyor.
Tatarların vahşeti o dereceye ulaşıyor ki hilafet merkezi Bağ
dat'ta halkı toptan kılıçtan geçiriyorlar. Abbasi halifesi Mu'tasımbillah da öldürülüyor o esnada. Allah rahmet eylesin!
İbn Cüzeyy der ki:
"Bize üstadırnız Kadi'l-kudat [=kadılar kadısı] Ebu'l-Berekat nakletti, Hak Tdla onu yüceltsin; o da Hatip Ebu Abdullah
b. Reşid'den duymuş, o şöyle diyor:
Mekke'de Irak bilginlerinden Nureddin İbnü'z-Zeccac ile
karşılaştım. Yanında kardeşinin oğlu vardı. Karşılıklı sohbetimiz
sürerken bana şöyle dedi:
'Irak'ta Tatar fıtnesinden yirmidörtbin ilim adamı telef oldu! Onlar arasında benimle şunun dışında hiç kimse kalmadıl'
Bu sözleri söylerken kardeşinin oğlunu işaret ediyordu ... "
İbn Battuta devam ediyor:
Buhara'da Fethabad adıyla bilinen varoşta konakladık. Burada büyük velilerden Şeyh Seyfüddin Baharzi36 yatmaktadır.
Bu semtte Seyfüddin'e nispet edilen büyük bir tekke var; vakıf
ları çok. Orada misafırlere ve gariplere yemek çıkartılıyor. Şeyh
efendi, Baharzi'nin soyundan gelen gezgin hoca Yahya Baharzi'dir. Bu şeyh, evinde bir ziyafet düzenleyerek beni ve saygın
kimseleri davet etti. Yemekten sonra güzel sesli hafızlar Kur'an
okudular; vaiz efendi etkileyici bir vaaz verdi. Ayrıca çok güzel
makamlardp. Türkçe ve Farsça ilahiler okudular. Hoş bir gece
geçirdik. Orada Herat'tan gelmiş büyük alim Sadruşşeria ile tanıştım.
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Buhara şehrinde hadis bilgini Ebu Abdullah Buhari'nin
kabrini ziyaret ettim; bilindiği gibi Ebu Abdullah Buhari, Camiü's-Sahıh adlı hadis külliyatının sahibi ve Müslümanların en
büyük iHimlerindendir. Allah ondan razı olsun. Kabir üzerinde
şöyle yazıyordu:

"Burası Muhammed b. İsmail Buharl'nin mezarıdır. 0, şu
şu kitapların

sahibidir."
Buhara bilginlerinin mezarlarında müteveffanın kimliğin
den ve yazdığı eserlerden bahseden kitabeler vardır. Bu kitabelerin çoğunu kaydettim fakat Hint kafirleri tarafından denizde
soyulduğum zaman benden gaspedilen eşya arasında bu notlar
da gitti!

[Yolda

Doğum]

Buhara'dan hareket ederek yücelik ve samirniyet vasıflarını
hakkıyla taşıyan Sultan Alaeddin Tarmaşirin'in karargahına yöneldik. İlerde ondan bahsedeceğiz ...
Şeyh Ebu Turab Nahşebi'nin 37 memleketi olan Nahşeb'e 38
uğradık. Burası küçük bir yerleşim birimidir. Akarsuyu bololan
bu şehrin her yanı bostandır. Şehir dışında emire ait bir konağa
indik. Yanımdaki cariyelerden biri gebeydi ve doğum zamanı
yaklaşmıştı. Doğumu kolay yapsın diye onu daha önce Semerkand'a götürmek istedim. Hamile, bir mahmil [=sedyemsi koltuk] üzerindeydi. Mahrnil hemen bir devenin sırtına konuldu.
Bizim arkadaşlar bu cariyeyle yola çıktılar geceleyin. Tabii öteki cariyelerim, yol azığım ve bütün eşyalarım onların yanınday
dı! Dostlarımın bir bölümü ise benimle Nahşeb'de kalmışlardı.
Sabah olunca biz de yolakoyulduk, diğerlerinin gittiği yolu değil de başka bir yolu takip ederek sultanın karargahına ulaştık.
Çarşıdan epey uzak bir yere inmiştik ve karnımız açtı. Arkadaş
lardan birisi yiyecek satın aldı. O geceyi bir tüccarın emanet verdiği çadırda geçirdik! Yanımızdakiler ve öteki yoldaşlarımız deve aramaya gittiler; akşama doğru bulup getirdiler. Sultan karargahta değildi, avlanmaya gitmişti. Vekili olan Takbuğa Bey ile
görüştüm. Beni mescidine yakın bir yerde eğledi. "Harka" denen, çadır benzeri bir kamp örtüsü verdi. Cariyeyi buna yerleş
tirdim; o gece doğurdu. Bana erkek olduğur.ıı söylemişlerse de
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böyle değilmiş, sonradan öğrendim. "Akıka" merasiminden
sonra bazı dostlarım çocuğun kız olduğunu bildirdiler; hemen
cariyeleri çağırıp sordum, onlar da kız olduğunu söylediler. Bu
çocuk uğurlu bir vakitte doğmuş; beni sevince boğmuş, gönlümü hoş etrhiştt Lakin Hindistan'a gelişimden iki ay sonra onu
kaybettim; ileride bundan bahsedeceğim.
Burada fıkıh bilgini erdemli insan Mevlana Hüsameddın
Yağı'yı gördüm ve sultanın evlilik yoluyla akrabası olan Şeyh
Hasan'la tanıştım. Türkçe Yağ ı39 [=yavı; yavuz] Arapça "tMir"
[=intikamcı, düşman, asi] karşılığıdır. Üstat Hüsameddın, Otrar
şehrindendir.

Maveraünnehr Sultam
Ulu sultan Alaeddın Tarmaşırın'dir. Büyük bir güce, kalaordulara, geniş bir ülkeye sahiptir. Sevilen sayılan, adaletli bir hükümdardır. 4o Ülkesi dünyanın dört büyük hükümdarı
nın ülkeleri arasında bulunuyor; Çin, Hindistan, Irak ve Uzbek
hükümdarlarından bahsediyorum. Onlar Tarmaşlr1n'e çok saygı
gösteriyor ve hediye gönderiyorlar. Kardeşi Elçekaday' dan [=İI
çigaday]41 sonra tahta geçmiş. Elçekaday kafir imiş; büyük biraderi Kebek'ten sonra tahta geçmişmiş.42 Kebek de kafirmiş ama
son derece adil, Müslümanlara karşı saygılı ve mazlumların hakkını koruyan bir hükümdar imiş.
balık

Kebek'le Vaizin Hikayesi
Anlatıldığına

göre Kebek bir gün Fakih Vaiz Bedreddın
ile sohbet ederken soruverir:
"Sen diyorsun ki Hak Teala her şeyi Ulu Kitabında anmış
öyle mi?" Vaiz de;
"Evet!" cevabını verir. Kebek tekrar sorar:
"Öyleyse benim ismim bu kitapta nerede?" Va iz cevap verir.
"Bu isim, Hak Teala'nın şu ayetinde: Fı eyyi suretin ma şae
rakkebek!"43
Kebek hayretler içinde kalır ve şöyle der:
"Yahş)!" Bu kelime, Türk dilinde "ceyyid" [=iyi, çok iyi]
demektir. Böylece ona armağanlar yağdırıyor, Müslümanlara
karşı hürrrieti artıyor.
Meydanı
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Kebek'in [Garip Yöntemlerine] Dair Bir Hikaye
Anlatılanlara

göre Kebek bir keresinde

şöyle

bir hüküm

vermış:

Ahaliden bir kadın onun huzuruna gelerek kumandanların
dan biri hakkında şikayette bulunur. Kendisinin yoksul olduğu
nu, süt satmakla geçindiğini, ancak bir emirin, kendi elceğiziy
le satmaya çalıştığı sütü zorla alıp içtiğini söyler... Bu şikayet
üzerine Kebek derhal o kumandam huzura getirtir, kadına dönerek şöyle der:
"Şimdi bu adamı kılıçla ikiye böldüreceğim! Eğer karnın
dan süt çıkarsa hakettiği cezaya kavuşmuş olacak, çıkmazsa seni ikiye ayıracağım!" Kadın birden korkuya kapılır;
"Ben hakkımı hel al ettim, ondan hiçbir şey istemiyorum!"
der; lakin nafile! Kebek emreder, emir ikiye bölünür ve karnın
dan süt çıkar!
Tarmaşfrin'in
Şimdi

Adaleti ve Erdemi

sultan Tarmaşırın 'le ilgili sözümüze tekrar dönelim.
Burada "urdu" [=ordu/orda] adını verdikleri karargahta birkaç
gün kaldım. Bir defasında sabah namazım kılmak için camie git~
miştim ki namazı kıldıktan sonra biri bana sultamn mescitte olduğunu haber verdi! Sultan seccadesinden kalkınca ona selam
vermek üzere ilerledim. Bu arada Şeyh Hasan ile fıkıh bilgini
Hüsameddın Yagı da huzura gelip benim hakkımda bilgi veriyorlardı. Sırtına Kudüs işi yeşil bir cübbe, başına da aym kumaş
tan bir külah giymişti sultan. Bana yönelerek Türkçe:
"Hoş mısen, yahşı mısen? Kutlu, eyu sen!" dedi. Türk dilinde "hoş mısen" sözü "fi afiyetin ente?" [=sağlığın yerinde
mi?} anlamına gelir; "yahşı mı sen ise ceyyid ente?" [=iyi misin?] demektir. "Kutlu eyu sen!" cümlesi "Mubarekün kudumüke!" [=Hoş geldin!] demektir.
Bu sözlerden sonra yürüyerek meclisine gitti; halk ona şika
yetlerini bildiriyordu. 0, büyük, küçük; kadın, erkek her şika
yetçiyi dinliyor, dertlerine kulak veriyordu. Sonra beni arattı,
huzuruna çıktım; "harka" denen çadıra geçmişti. İnsanlar çadı
rın çevresini sağlı sollu doldurmuş, kumandanlar en ön tarafta
sandalyelere yığılmıştı. Oaların m~iyetindekiler ise ba~l:ırım eğ-
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miş, ayakta beklemekteydiler. Diğer askerler saf saf dizilmişti
ve her askerin önünde silahı vardı. Onlar "nevbet" [=belli zamanlarda davul çal?fi bandocu] flluhafızlardı; ikindiye kadar burada beklerler daha sonra nöbeti diğer arkadaşlarına devreder..
lerdi.
Hükümdarın ~1Uzuruna çıkarıldım ve onu altın simli ipek
kumaşla döşenmiş minbere benzeyen bir kürsüde oturur halde
buldum. Otağın içi, baştan başa simli ipekle kaplanmıştı. Sul tanın baş ucuna, bir arşın yükseğe yakut ve mücevher bezeli bir
taç asılıydı;44 ileri gelen kumandanlar sağ ve sol tarafta iskemlelere oturmuştu. Hanedana mensup çocuklar ellerinde yelpazeler tam ön tarafta ayakta duruyorlardı. Otağın kapısında naib,
vezir, hacib ve sahibü'l-alame4s [=mühürdar] bulunuyordu. Onlar sahibü 'l-alame'ye "altamga" adını veriyorlar. "Al" kelimesi,
ahmer [=kırmızı] kelimesinin karşılığıdır; "tamga" ise "alamet"
[=damga, iz, mühür] anlamına gelir. İçeri girdiği m zaman bu
dört kişi beni ayakta karşılayıp huzura çıkardılar. Sultana selam
verdim. Bana Mekke, Medine, Kudüs, Halil, Dımaşk, Mısır,
Irakayn bölgesi, bu bölgenin sultanı, Acem yurdu ve Melik Nasır'a dair sorular sordu; tek tek cevapladım. Aramızda altamga
mevkiindeki şahıs tercümanlık yapıyordu. Öğle ezanı okununca
namaza durmak için otağdan çıktık, hükümdarla yan yana namaz kılıyorduk. Kış pek şiddetliydi; hava çok soğuktu ama Sultan sabah ve yatsı namazlarında cemaati asla terketmiyordu! Ayrıca sabah namazından güneşin doğuşuna kadar mescitte kalı
yor, Türk diliyle Allah'ı anıyordu. Orada bulunanlarla ayrı ayrı
kucaklaşıyor, elini muhatabının eline sıkı sıkı bağlayıp içten
davranıyordu. İkindi namazında da böyle yapıyorlardı. Ona hediye olarak getirilen kuru üzüm ve hurmayı kendi eliyle mescittekilere dağıtıyordu. Bilindiği gibi hurma, onlar nezdinde aziz
ve bereketli bir yiyecektir.

Tarmaşfrfn'in İbadetine, Alçakgönüllülüğüne ve
Diğer Erdemlerine Dair
Bu hü~kümdarın erdeminden olmalı; bir gün ikindi namazı
için mescide gelmiştim. Sultan henüz ortalıkta yoktu, gençler:.
den biri seccade':getirdi ve sultanın her zaman namaz kıldığı ye-
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re, mihrabın tam karşısına serdi. Sonra İmam Hüsameddın Yagı'ya yanaşarak:

"Efendimiz abdestini bitirene kadar beklernenizi istirham
ediyor!" dedi. Ama Hüsameddın derhal kalktı:
"Nemaz!" dedi; yani salat [=namaz]. Ve devam etti:
"Beril-yı Huda ev beril-yı Tarmaşırın?" Yani;
"Namazı Allah için mi, Tarmaşır1n için mi kılacağız?" diye
çıkıştı! Müezzine derhal kamet getirilmesini emretti. Sultan seğirtti ve son iki re kata yetişebiIdi; mescidin kapısında, halkın
ayakkabılarının bulunduğu yerde kılabiIdi ve kaçırdıklarını da
kaza etti! Yine de gülerek imama yaklaştı, onunla kucaklaştı,
mihrabın tam karşısına çöktü. İmam onun yanında, ben de imamın yanındaydım. Bana dönüp şöyle dedi:
"Ülkene döndüğünde anlat ki; Acem'den gelen bir derviş in
Türk hükümdarıyla muamelesi böyledir işte!"
Şeyh [Hüsameddın] her Cuma halka vaaz verir. Sultana iyilik yapmasını emreder ve münkerden, zulümden sakındırır onu.
Gayet ciddı hatta sert bir şekilde hitap eder; hükümdar ise boynu bükük ve suskun onun vaazını dinlemekte hatta ağlamakta
dır. Şeyh, hükümdardan asla hediye almaz, onun çıkardığı yemekten yemez ve onun verdiği elbiseleri giymez!
Bu hoca, Hak Teiila'nın hakikaten erdemli kullarındandır.
çoğu kez onun sırtında içi de dışı gibi pamuktan mamul bir aba
görürdüm. çaput gibi parça parçaydı ve çôk eskiydi. Başındaki
keçe külah da ancak bir kırat46 ederdi. Külahın üzerinde sarık
olmazdı. Bir defasında yanaştım;
"Efendim! Giydiğiniz aba mı ne? Hiç kaliteli değil!" dedim. Bana şu cevabı verdi:
"Evladım! Bu zaten benim değil kızımın!"
Bana ait elbiselerden birkaçını uzattım; kabul etsin diye ricalarda bulundum ama şu cevabı verdi:
"Hiç kimseden hiçbir şey kabul etmeyeceğime dair ta elli
seneden beri Hak Teiila'ya sözüm vardır. Eğer birinden bir şey
alsaydım, elbet senden alırdım!"
Tarmaşır1n'in yanında ellidört gün kaldıktan sonra yola revan
olayım dedim. Sultan kararımı öğrenince bana yediyüz dinar dirhem verdiği gibi yüz dinarlık samur kürk hediye etti. Mevsim kış-
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tı, hava soğuktu; kürkü ben istemiştim. Bu talebimi ilettiğim zaman alçakgönüllüıüğünden ve erdeminden ötürü elini uzattı, kolumun yeninden öptü. Ayrıca iki at ile iki deve verdi bana.
Veda zamanıgCIdi. Ona ava giderken yolda erişebildim. O
gün hava çok S'Oğttktu, ayazın şiddetinden vallahi tek kelime konuşmaya gücüm yetmiyordu! Hükümdar bunu anladı, gülümsedi, bana elini uzattı. Veda ettim.

[Tarmaşfrfn'in Başına

Gelenler]
Hindistan'a varışımdan iki yıl sonra duydum ki Tarmaşı
rın'in milletinden bir grup ayan, ileri gelen kumandanlarla anlaşarak ülkenin Çin'e komşu olan ucunda toplanmışlar. - Tarmaşırın'in askerlerinin büyük bölümü orada karargah kurmaktadır.- Hep beraber hükümdarın amcazadesi Bıızunuğll'na [=Bozonoğlu] bağlılıklarını bildirmişler. Onlar, hükümdarların ebnasına [=çocuklarına] "uğl1, oğl!" [=oğlu] derler. Bıızun, Müslüman olmasına rağmen dini bozuk, ahlakı ve gidişatı çirkin biriydi. 47 Onların Bıızun'a biat edip Tarmaşlrın'i tahttan indirmelerinin sebebi; onun, ataları Tinkız Han'ın [=Çingiz] yasalarına
aykırı hareket etmesidir. Hani şu İslam ülkelerini mahveden
melun Tinkız; ondan daha önce bahsedildi.
Tinkız Han kendi kanunlarıyla ilgili bir kitap telif etmiştir.
Ona Yasak48 adını veriyorlar. Onlara göre, kim bu kitabın kanunlarına aykırı davranırsa tahttan indirilmesi şart olur! Tinkız
Kanunnamesi'ndeki kurallardan biri de her sene "tııy" [=toy]
adını verdikleri bir toplantı tertip edilmesidir. 49 Tııy, şölen günü demektir. Bu şölende Tinkız'in oğulları ve büyük kumandanlar ülkenin her yanından koşup gelirler. Hatunlar ve ordunun ileri gelen subayları orada bulunur. Eğer dönemin hükümdan söz konusu kanunlardan birini değiştirmişse ileri gelenler
ona dönerek şöyle derler:
"Sen şu hükmü değiştirdin, şöyle yaptın! Senin tahttan indirilmen şart olmuştur!"
Onun elinden tutarlar, tahttan indirirler. Yerine Tinkız evladından başka birini oturturlar. Aynı şekilde ulu emirlerden biri, yöneti~i altındaki topraklarda bir suç işlemişse hak ettiği cezayı o toplantıda mutlaka alır!
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Oysa hükümdar Tarmaşırln tııy gününü kaldırmış, ayrıca
dört senedir Horasan bölgesinin dahilinde kalıp ülkesinin Çin'e
yakın kısmına gitmemişti. Bu tavırları diğer beyler tarafından
çok yadsındı. Hükümdarın her sene oraya giderek memleketin
ve askerin durumunu kontrol etmesi bir töre haline gelmiştir.
Payitaht da zaten orası, Almalık şehridir. so
Bıızunuğlı kendisine biat edilince durmadı, harekete geçti.
Tarmaşırın ise kumandanlarının suikastına kurban gideceği nden korkarak onbeş atlıyla yola çıktı; kendisine bağlı Gazne
eyaletine doğru. Gazne valisi Buruntayh, Tarmaşırln'in güvendiği gizli dostu idi. O İslamı da Müslümanları da severdi. Onun
eyaletinin sınırları içinde kendisi tarafından yapılan kırk zaviye
vardır. Buralarda gelene, gidene, yoksula ve garibe yemek çıkar
tılır. Askeri bololan Vali Buruntayh'ın boyu da pek uzundur;
ben dünyada ondan daha uzun boylu kimse görmedim!
Tarmaşırın, Ceyhun'u geçip Belh yoluna sapınca, kardeşi
Kebek'in oğlu Yankı'nın adamlarından olan bir Türk onu gördü.
Sultan Tarmaşırln daha önce kardeşi Kebek'i öldürmüş, oğlu
Yankı da Belh'te kalmıştı. Bu Türk, meseleyi Yankı'ya bildirince Yankı, amcasının kesinlikle önemli bir çılaydan ötürü firar
edeceğini düşünerek adamlarıyla harekete geçti, onu yakaladı
ve zindana attı!
Bıızun, Semerkand ve Buhara'ya gelerek bu yöreleri kendi
idaresi altına aldı. Bu arada Yankı da Tarmaşırın'i Bıızun'a teslim etmişti. Söylentiye göre Tarmaşırın Semerkand dışında Nesef'de öldürülerek oraya defnedilmişti. Hatta türbedarının ismi
de Şeyh Şemseddın Kerden Burıda'ymış. Bazıları ise onun öldürmediğini söyler. "Kerden" kelimesi boyun anlamına gelir.
"Burıda" ise kesik demektir. O adama bu adı vermişler. Çünkü
boynunda bir darbe izi var. Ben onu Hindistan'da gördüm, ileride ondan bahsedilecek.
Bıızun tahta geçince Sultan Tarmaşırın'in çocuğu Beşay
Uğlı, kızkardeşi ve eniştesi Feyrıız beraberce Hint hükümdarına kaçtılar. Hint hükümdarı onlara güzel muamele etti, yüksek bir paye verdi. Zira Hint hükümdarı ile Tarmaşırln arasın
da dostluk bağı vardı; birbirleriyle hediyeleşir, karşılıklı mektuplaşırlardı. İkinci birinciye hep "Kardeş!" diye hitap ederdi.
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Bir süre sonra Sint ülkesinden gelen bir adam kendinin
Tarmaşirin olduğunu söyledi! Halk bu meselede kuşkuya düş
tü. Hint hükümdarının hizmetkarı ve Sint diyarının valisi olan
Sertiz de bu hadIs-eyi işitti. Serriz'e "melik-i arz" denilir. Çünkü Hint ordusu tinun önünde geçit yapar, askerin bütün işleri
ona bağlıdır. Kendisi Sint bölgesinin başşehri olan Multan'da
oturur. Sertiz, Tarmaşirin'i iyi tanıyan bazı Türkleri o adamın
yanına gönderdi. Onlar onun gerçekten Tarmaşirin olduğunu
bildirdiler! Böylece Sertiz, Tarmaşirin için şehir dışında bir "serace" kurulmasını emretti. Serace çitli otağ demektir. Sonra yola çıkarak Tarmaşirin'i karşılamaya gitti; epey yaklaşınca atın
dan indi. Selamladı ve saygılı bir tavırla onu çadıra davet etti. 0,
hükümdarlık töresi gereği at üstünde girdi otağa. Böylece onun
Tarmaşirin olduğuna dair hiç kimsenin kuşkusu kalmamıştı.
Meseleyi Hint hükümdarına bildirdiler.
da Tarmaşirin'i şö
le nı er ve hediyelerle karşılamaları için kumandanlarını gönderdi. Evvelce Tarmaşirin'in hizmetinde bulunmuş sonradan Hint
hükümdarının sarayına girerek başhekimliğe kadar yükselmiş
bir doktor hükümdara hitaben dedi ki:
"Ben onun hakikaten Tarmaşirin olup olmadığını anlayabilirim. Çünkü Tarmaşirln'in dizi altında çıkan bir çıbanı tedavi
etmiştim bir zamanlar. Yara izi kalmıştı orada ... "
Doktor derhal gitti, emirlerle beraber karşıladı onu. Eski
dostluğundan ötürü hemen yapıştı; sıkı fıkı oldu, bu arada göz
ucuyla onun dizini gözlüyordu. Hemen yaranın izini buldu. Öteki ona sövdü ve dedi ki:
"Daha önce muayene ettiğinçıbanı mı görmek istiyorsun?
Al işte burada!" Çıbanın izini gösterdi. Böylece adamın gerçekten Tarmaşırın olduğu anlaşıldı. Doktor Hint hükümdarına giderek durumu bildirdi.
Sonra Vezir Havace [=Hoca] Cihan Ahmed b. İyas ile emirlerin büyüğü, çocukluk döneminde hükümdarın öğretmeni
Kutlu Han, sultanın huzuruna girdiler ve şöyle dediler:
"Ey Hund-i alem [=Hond-i. alem; Cihan hükümdarı], bu
adam, Su,Jtan Tarmaşirin'in ta kendisi, hiç kuşku yok! Şimdi
onun adamlarından kırkbin kişi, oğlu ve damadı burada! Bu saydıklarımız onakatılınca durum ne olacak düşündün mü?"
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uyarı Hint hükümdarına çok tesir etti. Hemen Tarmahuzura çıkarılmasını emretti. Tarmaşırin içeri girdiğin
de öteki yabancılar gibi hükümdarın önünde eğilmesi emredildi. Ona zerrece hürmet gösterilmedi! Hint hükümdarı söylendi
de söylendi:
"Ey maderkanı! -Bu çok ağır bir küfürdür- Niçin ben Tarmaşırin'in;ı diyerek yalan söylüyorsun? O öldürüldü! İşte türbedarı da yanımızda! Allah'a andolsun günah olmasa seni öldürürdüm! Beşbin dinar verin eline, Beşily U ğlı ve kızkardeşinin köş
küne götürün bu adamı! -Bunlar Tarmaşırin'in evliltlarıdır
Onlara deyin ki bu yalancı herif sizin babanız olduğunu iddia
ediyor!"
Onlar karşılarına çıkan Tarmaşırin'i hemen tanıdılar. Tarmaşırin geceyi orada geçirdi. Nöbetçiler onu koruyorlardı. Ertesi sabah çıkarıldı oradan. Aile efradı ise tanımış olmaktan ötürü
mahvolmamak için inkar ettiler; çok korkmuşlardı.
Böylece Tarmaşırın, Hint ve Sint bölgelerinden uzaklaştı
rıldı, sürgün edildi. Kıc ve Mekran yolunu tuttu. Oralılar Tarmaşırin'e saygı gösteriyor, hediye veriyor; yanlarında misafir
ediyorlardı onu. Şiraz'a ulaştı, bölge sultanı Ebu İshak ona saygıda kusur etmedi tüm ihtiyaçlarını karşıladı.
Hindistan'dan dönüşümde Şiraz şehrine de uğramıştım. Bana Tarmaşırın'in hala burada olduğunu söylediler. Onunla karşılaşmak istedim ama olmadı. Çünkü Sultan Ebu İshak'ın izni
olmadan girilemeyen bir evde kalıyormuş o! Böyle bir teşebbüs
ten doğacak muhtemel tehlikelerden korktum; ama onu görmediğime sonradan çok pişman oldum.

Bu

şırin'in

Büzun'la ılgili Söze [Kaldığımız Yerden] Devam
Buzun tahtı ele geçirince Müslümanlara zulmetmeye başla
O Hıristiyan ve Yahudileri kayırıyor, onlara aİt kiliselerin tamir edilmesine İzin veriyordu. Bu tavrı, Müslümanların ondan
yüz çevirmesine yol açtı. Şikayetçiydiler. Onun hakkında planlar yapmaya başladılar. Buzun'la ilgili haberler Horasan'da hezimete uğramış Sultan İllsur'un [=Yasavur] oğlu olan Halıl'e ulaş
tı. sı Halll derhal Herat sultanı Hüseyin Gıyilseddın Gurı'ye
koştu. İçindeki niyeti ona açtı. Yardım istiyordu, asker ve maldı.
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zeme olarak. .. Eğer yolunu bulur da yenerse Buzun'un mülkünü yarı yarıya paylaşacaklardı! Sultan Hüseyin bu teklifi kabul
ederek büyük birordu verdi ona. Herat ile Tirmiz arası dokuz
gündür. Halil'inBuzunuğll'na' karşı harekete geçtiğini duyan
Müslüman kumandanlar [=Tarmaşirın'in kumandanları] "Başı
mız gözümüz üstüne!" diyerek düşmana karşı cihada hevesli olduklarını belli ettiler. Halll'e ilk katılan Tirmiz emiri Şerif AHiülmülk Hudavendzade idi. Bu adam Hz. Hüseyin soyundan gelen saygın bir emirdir. Alaülmülk, dörtbin Müslümanla onun yanına geldi. Halll, zamanın büyük kumandanlarından olan bu
emiri kendine vezir yaptı; onun iştirakinden ötürü memnun oldu. Her bir bölgeden Halil'e koşan, onu seçen emirler sayesinde bu taraf epey güç kazandı.
Buzun'la savaşa tutuşulunca onun tarafındaki asker de Halll'in yanına geçti! Buzun'u teslim aldılar, esir olarak getirdiler.
Halilonu yay kirişi ile boğdurdu. Çünkü orada hükümdar oğul
ları yay kirişi ile boğulur. Onların adeti böyle.
Mülk ve devlet tamamen Ham'in oldu. O seksenbin kişilik
ordusunu Semerkand'da topladı, nümayiş yaptı. Ordudaki adar
zırhlıydı. Bu arada Herat'tan getirdiği askeri salıverdi. Kendisi
Almalık diyarına yöneldi.
Bu arada Tatarlar başlarına birini tayin ettiler, Almalık
şehrine üç konak kala Utraz [=Otrar yahut Taraz =Talas]S2 yakımnda Ham'le kavgaya tutuştular. Korkunç bir harp cereyan
etti. İki taraf da birbirine karşı iyi direndi. Halll'in veziri Emir
Hudavendzade yirmibin kişilik bir Müslüman kuvvetiyle
hamle yapınca Tatarlar onun karşısında dayanamadılar; hezimete uğradılar, büyük zayi at verdiler. Ham Almalık'ta üç gün
eğleştikten sonra geri kalan Tatarın kökünü kurutmak için harekete geçti. Ama yorgun artıklar hemen ona boyun eğdiler.
Sonra Hıta ve Çin sınırını aşarak Karakurum 53 ve Bişbalığ şe
hirlerini ele geçirdi. Hıta hükümdarı ona karşı ordu gönderdiyse de sonunda barış imzaladılar. Halll öyle güçlendi ki komşu
ülkelerin hükümdarları tedirgin olmaya başladılar! 0, memleketi adaıetle düzene soktuktan sonra veziri Hudavendzade'yi
bir miktar askerle Almalık'ta bıraktı ve Semerkand'a döndü,
Buhara'ya vardı.
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Lakin çok geçmeden [göçebe] Türkler karışıklık çıkarmak
istediler. Vezir [Alaülmülk] hakkında Ham' e kışkırtıcı haberler
getirdiler. Güya vezir ayaklanmak niyetindeydi ve kendisinin,
Peygamber'e yakınlığı, asaleti ve cesaretinden ötürü hükümdarlığa daha layık olduğunu söylüyordu!
Ham, Almalık'a yeni bir vali gönderdi; Vezir Hudavendzade'nin fazla değil birkaç adamla derhal huzuruna gelmesini emretti; gelir gelmez de işin aslını araştırmadan onu idam ettirdi!
Bu durum, memlekette fesada yol açtı! Ham etkinliğini ve otoritesini artırınca kendini saltanatın asıl mirasçısı sayarak bütün
başarılarında asker ve para bakımından payı olan Herat hükümdarına isyan etti. Ona bir ferman göndererek ülkesinde kendi
[=Halll] adına hutbe okunmasını ve para basılmasını istedi! Bu
davranışa çok kızan Sultan Hüseyin derhal daha sert ve kırıcı bir
mektupla cevap verdi! Ham savaş için hazırlıklara giriştiyse de
İslam ordusu ona izin vermedi; hatta onu hukuken İslam devletine aykırı hareket eden bir "bağı" [=haydut, yol kesen] olarak
gördüler. Bu haber Sultan Hüseyin'e ulaşınca amca oğlu Melik
Yama kumandasında bir orduyu Halll'in üzerine yolladı. İki taraf arasında meydana gelen savaşta Halıl'in son destekçileri de
yeniIdi. Kendisi esir edilerek Hüseyin'in huzuruna getirildi.
Hüseyin onun hayatını bağışladı. Kalabileceği bir yer temin
etti. Ona bir cariye verdi, maaş da bağladı! Ben yediyüzkırkye
di yılının sonlarında Hindistan'dan ayrıldığım zaman Halil'in
durumu böyleydi. 54
Anlatmakta olduğumuz konuya dönelim ...
Sultan Tarmaşirın'e veda ettikten sonra Semerkand şehri
ne gittim. Semerkand,55 dünyanın en büyük, en güzel ve kusursuz şehirlerindendir. Kassarın suyu diye bilinen bir nehrin kenarına kurulmuştur. Kıyılarında sudalapları var; çevredeki bahçeleri sulayan ... Şehirliler ikindi namazından sonra gezinmek ve
rahatlamak için bu nehrin kıyılarına gelirler. Oturacakları peykeler, özeloturaklar ve yükseltiler vardır orada. Meyve ve diğer
yiyeceklerin satıldığı dükkanlar sıralanır art arda.
Irmak kıyısında şehir halkının bir zamanlar ne denli çalış
kan ve hırslı olduğunu gösteren büyük köşkler ve kasırlar bulunur. Şimdi çoğu harap ... Şehrin büyük kısmı da öyle. Ne surları

ne de kapıları var bu şehrin! İç kısımlarında bahçeler var sadece. Semerkandhlar iyi huylu insanlardır; yabancıya karşı şefkat
ve sevgiyle yaklaşırlar. Onlar Buhara ahalisinden daha iyi!
Şehir dışında KuthemS6 b. Abbas b. Abdülmuttalib'in mezarı var; Hak Teala-Kuthem ve Abbas'tan hoşnut olsun. Kuthem
bu şehrin fethi esnasında şehit düşmüştür. Buralılar her Pazartesi ve Cuma gecesi bu kabri ziyarete gelirler. Tatarlar burayı ziyarete geldiklerinde büyük adaklar adarlar; sığır, koyun, dirhem ve
dinar getirirler... Bunların tümü, misafirlerin; gelen gidenin ihtiyaçlarına, zaviyenin ve kabrin hizmetkarlarına verilir. Bu kabrin
kubbesi dört ayağa oturmuştur. Her ayakta iki mermer sütun vardır. Bunlar [ikişer ikişer], yeşil, siyah, beyaz ve kırmızı renktedirIer. Kubbenin duvarları altın kakmalı mermerle kaphdır. çatı ise
kurşun sıvah. Kubbenin üzerine köşeleri gümüş kaplı, her tarafı
yaldızlı abanoz bir çatı kondurulmuştur. Baş tarafta üç gümüş
kandil var. Taban, yün ve pamuk yaygılarla döşenmiş. Hemen
dışarıda akan büyük bir su, oracıktan, zaviyenin tam ortasından
geçiyor. Suyun iki yanında ağaçlar, üzüm asmaları ve yasemin ...
Bu zaviyede gelen gidenin rahatça kalacağı odalar vardır. Tatarlar kafir oldukları zaman bile bu kutsal yeri değiştirmemişler;
hatta buraya gelirlermiş manevi havasından nasiplenmek için!
Çünkü orada bazı nişaneler [=harikulade olaylar] görürlermiş.
Semerkand'a geldiğimizde bu kutlu yer ve civarının bakıcısı
Emir Gıyaseddin Muhammed b. Abdülkadir idi. Onun soyu Abdülaziz b. Yusuf vasıtasıyla Abbasi halifesi Müstansır Billah'a
ulaşıyor. Ona bu vazifeyi veren, Hükümdar Tarmaşirin'dir. Çünkü adam Irak'tan gelmiş onun huzuruna. Gıyaseddin şu anda
Hint hükümdarının yanındadır. İlerde anlatılacak...
Semerkand'da ahalinin Sadr-ı Cihan s7 diye çağırdığı kadı
ile görüştüm. Bu adam güzel huy sahibi, ulu kişilerdendir. Benim şehirden çıkışımdan sonra Hint diyarına yönelmiş ama Sint
ülkesinin başşehri olan Multan'da eceli yakalayıvermiş onu.

[Hint Hükümdarmm Y olcularla İlgili Tavnna Dair]
Bir Anekdot

" ettiğim Semerkand kadısı Multan'da vefat edince
Sözünü
"sahibü'l-h'aber'.l:S8 adı verilen istihbarat görevlisi durumu Hint
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hükümdarına yazıyla bildirdi; bu adamın hükümdar kapısını ziyaret amacıyla geldiğini, lakin ecelin araya girdiğini anlattı. Hükümdar bu haberi alınca kadı efendinin çocuklarına -şimdi miktarını hatırlamıyorum ama- binlerce dinar tutarında bir ihsan
gönderilmesini emretti! Ayrıca henüz hayattayken onunla buluşma imkanını elde etmiş dostları varsa onlara da aynı oranda
hediye yağdıracağını buyurdu! Hindistan'ın her şehrinde hükümdara bağlı bir haber görevlisi bulunuyor; şehirde olan biteni
tek tek yazıyor saraya. Oraya gelen misafirleri de bildiriyor. Biri
geldiğinde, hangi ülkeden geldiği, ismi, nitelikleri, giyim kuşa
mı, dostları derhal hükümdara iletiliyor. Ayrıca ne yapıp ne ettiği, güzel ve kötü davranışları da bildiriliyor saraya. Dolayısıyla
yolcu hükümdarın huzuruna çıktığında karşıdaki onun her şeyi
ni biliyor! Böylece hak ettiği kadar ağırlanıyor.

[Nesef ve Tirmiz]
Nihayet Semerkand'dan ayrıldık, Nesefe59 geçtik. Ebu
Hafs Ömer Nesefi diye bilinen bilgin buralıdır. Hani şu, Monzume ji'I-Mesdili'I-Hıtajıyye beyne'I-Fukohdi'I-Erboo adlı kitabın
yazarı. 60 Allah Te1lla bu büyük bilginden ve mezhep imamları
mızdan hoşnut olsun!
Sonra Tirmiz61 şehrine ulaştık. Hadısle ilgili Cdmiu'I-Kebir
adlı meşhur kitabın derleyicisi İmam Ebu İsa Muhammed b. İsa
b. Sure62 adlı bilgin bu şehirdendir.
Binaları güzel, muhteşem bir şehir Tirmiz. Çarşı ve sokaklarının ortasından su geçiyor. Orada pek çok bağ, bahçe var.
Üzümü, ayvası lezzette rakipsiz. Buranın eti bol, sütü de öyle.
Ahali, hamamda başını "tafal" [=kil sabunu] yerine sütle yıkı
yor! Bütün hamamlarda süt dolu kocaman kazanlar bulunuyor;
adam hamama girince küçük bir tasla oradan süt alıp başına döküyor! Süt, saçları nemlendirdiği gibi parlak ve gösterişli yapar.
Hintliler de başlarına susam yağı dökerler, onlar buna "siyrilc"
diyorlar. Susam yağından sonra kille yıkarlar kellelerini. Böylece beden tertemiz ve yumuşak olur. Bu yüzden hem Hintlilerin
hem de onların yanında kalanların sakalları uzundur!
Eski Tirmiz şehri Ceyhun kıyısında kuruluymuş. Tinkız
orayı mahvedince bu yeni şehir nehre iki mil uzaklıkta inşa edi l-

miş. Bu şehirde Şeyh Azızan'ın zaviyesinde konakladık. Bu erdemli insan, şehrin nüfuzlu ve zengin zümresindendir. Malı
çok, bağı bahçesi geniştir. Gelene gidene habire dağıtıyor.
Şehre girmedenönc~ Vali Alaülmülk Hudavendzadc ile görüştüm.
hemen-emir çıkardı, her türlü ihtiyacımız karşılansın
diye. Bu yüzden her gün bize yiyecek ve içecek gönderdiler.
Burada karşılaştıklarım arasında Kadı Kıvameddın'i de sayabilirim. 0, SuItan Tarmaşırln'i görmek ve ondan Hint ülkesine gitme izni koparmak istiyordu. Daha sonra onu, kardeşleri Ziyaeddın ve Burhaneddın ile MuItan'da görüşüm, beraberce Hint'e
yönelişimizin hikayesi ileride anlatılacak. Ayrıca onun diğer kardeşleri olan İmadeddın ve Seyfeddın'in hikayesinden, onlarla
Hint hükümdarının huzurunda bir araya gelişimden bahsedeceğim. Onun iki çocuğunun -babaları öldükten sonra- Hint hükümdarının huzuruna çıkışları, Vezir Havace Cihan'ın iki kızıy
la nikah kıyışIarı; kısaca bu konuya dair her şey inşallah ileride
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anlatılacak.

Notlar
1 Berbere denen Bizans parası: Andronikus zamanında tedavüle konan "Ilyperpyron" (dikkat; İngiliz ağzıyla "Hayperpayrın" okunmaya! Sadece Huperpuron!) denen altın para birimidir. 3. Andronikus devrinin sonlarında satın alma gücü iyice düş
müştü. Bkz.: Ostrogorsky, Age., s. 447, 483-484.
2 Burgalf (=BuIgar Türklerine özgü) çizme: Bulgarlar -kuzeyli zümresinden olduklarına göre- derinin hasından anlamakta ve onu en güzel şekilde işlemekteydi
ler. Bulgar kelimesiyle ilgili bu tür harf değişimleri, Bulgarlardan bahseden tüm İs
lam coğrafyacılarında mevcuttur. Bu kelime, klasik Arap kaynaklarında Bulgar, Bülkar, Bulkar, Burgar, Burgal gibi çok çeşitli şekillerde telaffuz edilmiştir. Bkz.: 33. bölüm, 28. not.
3 Hacı Tarhan (=Astrahan): Bkz.: 33/32. not.
4 Sera Berke (=Berke Han'ın kurduğu Saray) şehri: İbn Fadlullah Ömerı, oraya
giden bir tacirden naklen; Saray şehrinin Berke Han tarafından Turan ırmağı (yani
Türklere ait olan ltil nehri) kenarında kurulduğunu; o zamanlar surlarının bulunmadığını, iç kısımdaki sarayın pek gösterişli olduğunu, saray çevresindeki kule ve evlerde kumandanların oturduğunu belirtmektedir. Yine onun beyanına göre ticarı bakımdan gayet etkin bir şehirdir. Yüzyıllar sonra burada yapılan kazılar da şehrin bir
zamanlar çok büyük bir nüfusu barındırdığını göstermektedir; özellikle Uzbek Han
devrinde yUzbin kusur insanın burada yaşadığı tahmin edilmektedir. Saray Berke ka-

zıları,

silah, seramik,

kumaş, tuğla

vs. pek çok alanda üretim yapan atölyelerin bulunticarette de önemli bir konuma sahip olduğunu göstermektedir. Bkz.: Tiesenhausen, Altın Ordu Tarihine Ait Metinler, çev. 1. Hakkı İzmirli, s.
386; Yakubovskiy. Altın Ordu ve ÇÖKÜŞÜ, çev. Hasan Eren, s. 85-87.
5 As (=Osetler): Hint-Avrupa kökenli Alan kavminin devamı olduğu sanılan Os etler
13. yüzyılda Moğolların önünde Kafkasya'nın dağlık bölgelerine süriildü. Moğollar
onları "Asut" diye bilirdi. Bazıları zamanla (15. yüzyıl içinde) Moğollaştı; diğer hir
kısmı ise kendilerini korudu. Kafkasya 'da kalanlar kendilerine Oset derler. Bir kısmı
Müslümandır. Ayrıntılı bilgi için bkz.: Sh iri n Akiner, Sovyet Müslüman/arı, çe\'. Tufan Buzpınar-Ahmet Mutlu, İstanbul, 1995, s. 155-162.
6 Serikük (=Saraycık): Bugün Sarayçık diye bilinen yerdir; Ural yani Ulu-Su veya
Yayık diye bilinen nehri n döküldüğü yere 40 km uzaktadır. Bkz.: Gibb, Age., C. 3,
s.539.
7 Ulu-Su: Ural nehrinin bir diğer ismi. Bkz.: Bir önceki not.
8 Huviirezm (=Harizm) kelimesinin okunuşu ve telaffuzu: Harizm kelimesinin
başı Vav ve Elif ile yazılıyor. Bir Arap bunu Huvarezm okur; bu yüzden böyle kaydettik. Ancak İranlıların Arapçada olmayan bazı seslere sahip olduğunu bilen YakOt
Hamevı bize bu kelimenin telaffuzu hakkında enteresan bir tarifte bulunuyor. Ona
göre buradaki noktalı, boğazsı "Ha" harfini ne fetha (=A) ile ne de zamme (=U) ile
tam doyurmalıyız; ikisinin arası bir şey ... Elif ise gerçekten "med elifi" değiL. Yani
ne Huvarezm ne de epeydir bazı tarihçiler arasında kabul gören şekliyle Harizm veya Hilrizm okunuşu doğru. Bunun yerine "A" harfi çıkarır gibi ağzımızı açacağız amma gizli gizli "O" çıkacak ... Arada bulunan "Vav" harfi ise okunmuyor, ona Farsça
gramerinde Vav-ı Ma'dOlediyorlar. Zeki Velidı Togan ise "Harezm" diyor. Ferhengi Ziya'da Huvarzem diye kaydedilmiş. Bu kelime üzerinde bunca durmamızın sebebi, asıl telaffuzunun nasılolduğunu bir Arabın kolay kaydedemeyeceği pek çok kelimenin İbn Battuta tarafından zikredilmesi. Bize düşen, metindeki harfleri mümkün olduğunca Türkçeye aktarıp zaman zaman açıklama yapmak. Bkz.: Yakut Hamevı, Mu'cemu'!-BuJdan, C. 2, s. 450-455, madde m.: 4444; Z. Velidı Togan, Tarihte
Usul, İstanbul, 1969, s. 224.
9 Harizm bölgesi ve bu böıgenin idarımerkezi Ürgenç: Harizm eski çağlardan beri Asya'nın kültür, ticaret ve siyaset merkezlerinden biriydi. Bugünkü haritalarda
Aral gölünün güneyinde; Uzbekistan'da ve kısmen de Türkmenistan'da bulunan geniş alana Harizm deniyordu. Asıl halkın İran kökenli olduğunu, fakat zamanla ahlaken ve simaen Türkleştiğini söylüyor eski kaynaklar. BırOnl, Harizmlilerin ls lam dan
önce kendilerine özgü gelişmiş bir medeniyete ve dile sahip olduklarını belirtir. Burayı yönetenlere hangi kökenden olursa olsun "Harizmşah" denmiştir. Zekeriyya
Kazvını ve lbn BattOta gibi farklı yüzyıllarda bölgeye gelen İslam gezginleri Harizmlilerin ticaretten anlayan, iyi yürekli, cesur ve yardımsever olduklarını belirtmektedirler. Harizm bölgesini, miladi 4. yüzyıldan 10. yüzyıla kadar Afrigoğulları soyundan
gelen mahaııı Harizmşahlar yönetti; soma Memunı hanedanına geçti yönetim; bu
devirde Harizm, "Orta Asya'nın Endülüsü" oldu, İbn Sına, BırO!'!, Sealibı ve lbn
Irak gibi tıp, dinler tarihi "e dil alanlarında ı!zman dan dahil-:r yeti~ti burad8. Som.'
duğu şehrin, uluslararası
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Selçukluların yönetimine geçti; bazı karışıklıklardan sonra Selçuklular buranın idare. sini bir Kıpçak Türkü olan Koçkar oğlu Ilkinei'ye verdiler. Daha sonra burası Taşt
dar Anuştikin'in oğlu Kutbeddin'e verildi. Selçuklular adına fiilen bölgeyi idare
eden Kutbeddin tariht~okuduğumuz meşhur Harizmşahların ilkidir. 409/1097' y,!ından başlayan bu idari yapı, 1231'de Celiileddin Menkuberti Harİzmşah'ın ölümüyle fiilen son buıd7i: Harizmşahlar daima savaşan ve büyüyen bir imparatorluk
kurmuşlardı ve selefleri gibi bilim ve sanat ehlini koruyorlardı. Moğol istililsıyla tüm
bölge halkları gibi kaderleri değişti. Harizm bölgesi Çingiz evlildından Altın Ordu
hükümdarı Batu'nun payına düştü; Uzbek Han bu bölgeyi yönetirken ticaretin gelişmesine çok önem vermiş, bilim adamlarını ve sanatçıları korumuştur. O zamanlar
bu bölgenin idari merkezi Ürgenç'ti; tarihte Cürcaniye diye geçer. ıbn Battilta da
Harizm derken Ürgenç'i vasfediyor. Cürcaniye yani Ürgenç, Ceyhun (=Amuderya)
nehrinin deltası üzerinde kurulmuştur. Zeki Velidi Togan, Islam kültürü içinde
Türklerin özgünlüğüne değindiği yerlerde hep Harizm'den misal verir. Nitekim Harizm bilginleri, Çingiz istililsıyla Anadolu, Suriye, Mısır gibi bölgelere sığınmışlar ve
buralarda hemen başköşeye oturtulmuşlardır; dini ve edebi eserleri yoğun bir biçimde Türkçeye ilk çevirenler de ya Harizmlidir yahut Harizm kültür merkezine yakın
bir yerde yetişmiştir. Yine Harizm bölgesinden, Arap edebiyatının ve tefsir ilminin
dilhi alimi Ebu'l-müfessirin (=müfessirlerin babası) diye lakaplanan Zemahşeri yetişmiştir. Cürcilniye şehrine mensup iki büyük alim (=Abdülkahir ve Seyyid Şerif) de
bu bölgedendir. Bkz.: Behızuri, Fııtiihıt'I-Buldan, çev. M. Fayda, Ankara, 1987, s. 600;
ıbn Hurdadbih, Mesdlik, s. 33; Yakilt Hamevi, Mtt'cemıt'I-Rıı!dalı, C. 2, s. 450-455; Zeki Velidi Togan, Horezm Kültürü Vesikalart, r, (Horezmce tercümeli M ukaddimetü'lAdab), Istanbul, 1951; DjA l.rlôm Ans., C. 16, s. 217.
10 Şavr ya da şur: Farsça hareket, kavga, karışıklık ve izdiham demektir. Bkz.: Ferhetıg-i Ziya, C. 2, s. 1336.
11 Kutlu Dümur C=Kutluğ Tömür, Kutluk Timur): Uzbek Han'ın başa geçirilmesinde etkili olan ve daha sonra Altın Ordu yönetiminde bir tür sadrazam ve başdanış
man gibi çalışan siyaset bilir vezir. Uzbek Han'ın tahta çıkmasından sonra da Harizm
valisi olarak memleketin yönetiminde söz sahibi oldu; tarihçi Bedreddin Ayni'ye göre ilk zamanlarda hem umumi siyasetin gidişatında hem de vergilerin toplanması ve
kontrol edilmesinde görevalmıştır. Yine onun nasihatleri sayesinde Uzbek Han kısa
sürede rakip ve düşmanlarından kurtulmuştur. Kutluğ Tömür, Ürgenç şehrinde abidevi eserler inşa etmişti. Bkz.: Yakubovskiy, Altm Ordu ve Çöküşü, s. 50-51.
12 Ceyhun nehri: Yani Amuderya diye bilinen büyük nehir.
13 İtil nehri: Volga ve Yayık adlarıyla da bilinir. Bkz.: 33/33. not.
14 Neemeddın Kübrii: Harizm'e bağlı Hivek mıntıkasında 540/1145 yılında doğdu;
otuzbeş yaşlarında tasavvuf yoluna girdi; Mevlana'nın babasını da o yetiştirmiştir.
Kendi adına nispet edilen Kübreviyye hala faal bir tarikartır ve sekiz kolu vardır.
Necmeddin Kübra 617/1221 yılında Moğol istilası sırasında şehit edilmiştir. Ne/ehat
(NefaMt) çeyirisinde Şeyh'in Moğollar tarafından öldüriilüşü ayrıntılı ve etkilcyici bir
üslupla anlatılmaktadır. Ona göre "şeriat" gemiye, "tarikat" denize "hakikat" ise inciye benzer. Ali-şirNevilyl, Ntsdyim'de Neemedin Kübr&'ya çok geni~ yer ayırmıştır.
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Bkz.: Şeyh Necmeddın-i Kübra, Risd/e i/e'/-Haim, Süleymaniye Kütiiphanesi Ayasofya kısmı, yazma nr.: 2052; Abdurrahman Camı, Nejehlitii'ı-Ütı.r, Lamiı Çelebi çev.,
Necmeddın Kübra madd.; AII-şır Nevayı, Nesayimii'I-Mahabbe, haz: Kemal Erasıan,
Ankara, 1966, s. 263-268; Sahabeden Giiniimiize, C. 7, s. 94-97.
15 Zemahşerf, Carullah Mahmud Ebu'I-Kasım: 27 Recep 467/8 ]'vfart 1075 tarihinde Harizm'in kasabalarından Zemahşer'de doğdu; çocukluğunda geçirdiği kaza yüzünden bir ayağı dizinden kesilmiş ve daima takma bir ayakla yürümek zorunda kalmıştır.İI~ tahsilini Harizm'de yaptı; sonra Bağdat'a gitti, burada fıkıh, Arap edebiyatı ve Hadıs gibi alanlarda derinleşti; sonra Mekke'ye göçtü, orada uzun zaman kaldı
ğı için kendisine Carullah (=Allah'ın komşusu) dendi; sonra Cürcaniye'ye döndü ve
devrin hükümdarı Atsız'a Mukaddimetii'/-Edeb adlı eserini ithaf etti, 14 Haziran
1144'te vefat etti. Hazret, itikaden M utezill, amelen Hanefi idi. Suf1lerle arası pek
iyi değildir. KeHaj adlı tefsiri ve Arapça kelimelerin mecazı anlamlarına dair şiirlerle
örneklendirilmiş Esasu"I-Belağa adlı ansiklopedik sözlüğü kendi dallarında çığır açmıştır. O, İslilm tarihi boyunca Arap dili ve Kur'an tefsiri alanlarında sivrilmiş en büyük beş-altı dahi arasında sayılır. Mekke'de Ebu Kubeys dağına çıkar, Araplara dönerek "Gelin size babalarınızın dilini öğreteyim!" derdi. Kuşkusuz Zemahşerl'nin
Türk dili açısından en mühim yanı Mukaddimetii'I-Edeb adlı eseridir. Eser, Arapça öğ
renmek isteyenlerin kolaylıkla kullanabileceği şekilde hazırlanmış olup Arapça kelime ve kısa cümlelerden ibaret bir sözlüktür. Kelimelerin kıyılarında, yani satır aralarında manaları Türkçe ve Farsça izah edilmiştir. Bazı nüshalarda l'vfoğolca ve Çağa
tayca izahlar da vardır. Bkz.: Zemahşerl, eI-Keşşajan Hakiiikı't-Tetıztl (Cürcanı haşiye
siyle) Beyrut, baskısı, C. 4, s. 307-310; Zemahşerı, kfukaddime!ii'I-Edeb, cd-kritik.:
Nuri Yüce, s. 4-11; Ömer Rıdil Kahhale, Mu'cemu Musanniji'I-Kiitiibi'/-ArabiD'e, Beyrut, 1986, s. 614.
16 Küliea: Farsça sözlükte "Kuliçe" kurabiye, ayçöreği anlamına geliyor. Bkz.: Fr:rhetıg
i Ziya, C. 3, s. 1570.
17 Argueiyc, Yargueiye (= Yargıçlar): "Yargucı" Türkçenin doğu lehçelerinde ve
Kıpçak lehçesinde "yargıç" demektir. "İyye" ekini seyyahımız çoğul yapacağı yabancı kelimelerin sonuna getirir. "Yargu yarmak" veya "yarmak" siyası dilde bir karara varmak demektir. Yargueı ise kararı veren, beldenin önderi konumunda olan kişi demektir. Bkz.: Kuman Lehçesi Söz/iiğu', s. 219-220.
18 Mağrip altını: 4.722 gr iken doğuda kullanılan dinar 4.233 gr gelmekteydi. Bkz.: 'rilzı, Rıh/e, C. 3, s. 13.
19 Almalık ya da Almalığ şehri: İla vadisinde bugün Kulca diye bilinen şehrin kuzeybatısında şu anki Çin-Rus sınırının yakınında bulunan bir şehir. Burası Çingiz evlildından Çağatay Han'ın yönettiği devletin başşehriydi. O devirde Avrupa, Anadolu
ve Arap dünyasından gelen tacirlerin buluştuğu işlck bir ticaret ve kültür merkeziydi; ona bağlı şehirler, kasabalar ve köyler vardı. Türkistan bölgesinde İslamın kalbi
olarak bilinen Almalığ'da ta Hakanı devrinden beri süregelen "Kur'an'a Türkçe mcili yapma geleneği" o dönemde gayet canlı bir şekilde devam ediyordu. 1261 'de vefat eden Zilhirüddın Eşrefin yanında Kur'an meali ni hazırlayan Cemalüddın Karşı
de Almalığ'ın hu tür kültür hareketleri bakımından çok bereketli olduğunu belirt-
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mektedir. Bu şehirde biraz Nasturyen de mevcuttu. Timurlenk'in Doğu Türkistan'ı
ele geçirmesiyle sonuçlanan savaşlarda burası tamamen harap olmuştur. Bkz.: İbn
Fadlullah Ömerı, Mesiilikii'/-I{b.riir, Fr. Taeschner neşri, Wiesbadcn, 1968, s. 8-13;
Nadir Devlet, "çağatayDevleti", Doğttştall GÜlIümüze BiI)'ük JsMm Tarihi, İstanbul,
1988, C. 9, s. 301-310; DJA JsMm AlIs., C. 2, s. 506; ve C. 8, s. 178.
20 Mahara: İki tarafa iki kişinin binebildiği bir tür tahtırevan. Bu kelime daha çok
Mağrip Arapları tarafından kullanılır. Bkz.: Tazı, Age., C. 3, s. 15.
21 Kath veya Kas şehri: Amuderya'nın doğu tarafında bir Türk şehri. Burası eskiden
Harizmşahların başşehriydi. Moğol saldırılarından çok etkilenmiştir. YakGt'a göre
Kas ismi Harizmliler tarafında bozkırdaki siper ve höyüklere verilirdi. Mukaddesı (ya
da I\-[akdis!) ise Kas'ı şöyle tarif eder: "Buraya Şehristan denilir; Nişabur kadar geniş
tir." Eski Kas şehrinin harabeleri şimdi Abbas Veli diye bilinen yerdedir. Bkz.: V. V.
Barthold, Moğol Jsti/asma Kadar Türkistall, s. 156-157.
22 Hıvakı yani Hiveli: Hive, Ceyhun nehrinin kuzey yakasında; suyunu bu nchirden
alan bir kanalın kıyısında kurulu eski bir şehirdir. Arap coğrafya kitaplarında Hıyvak
şeklinde de kaydedilmiştir. YakGt buranın Harizm'e bağlı bir yerleşim birimi olduğunu ve sağlam bir kalesinin bulunduğunu belirtiyor. Necmeddın-i Kübrii da buraIıdır. YakGt zamanında (13. yüzyıl başları) bura halkı Şafiı idi, oysa o civardaki diğer
şehirler Hancfı idiler. Bkz.: YilkGt Hamevı, Mtt'cemü'I-Bttldall, C. 2, s. 474, madde m.:
4535; V. V. Barthold, Moğol JstiMsma Kadar Türkistall, s. 155-156.
23 SIDaye: Bu isim İstahrı'de bir kasaba ismi olarak geçer. Amul ile Harizm arasında
uzanan yolun üzerinde bulunan beşinci kasabadır. Bkz.: İstahrı, Mesiilik, s. 301,338;
V. V. Barthold, ıige., s. 154.
24 Vabkent: Bugün Vafkend şeklinde adlandırılan şehrin 40 km kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Hicr'i 6. /miladı 12. yüzyıl sonlarında yapılmış güzel minaresi bugün hala sağlamdır. YakGt, Vabkend'in Buhara'ya 3 fersah mesafede olduğunu belirtiyor; o
burayı Vabekne şeklinde kaydetmiştir. Bkz.: Yakilt Hamevı, Age., C. 5, s. 393, madde m.: 12325; V. V. Barthold, Age., s. 142.
25 Allu denen meyve (=erik): Allu, yahut Alluca diye bildiğimiz eriktir. Gibb, kelimeyi Farsça sanınca Tazı de onu takip etmiş! Ancak Anadolu ağızlarında yaşayan bu kelime, hem eki, hem de taşıdığı anlamla öztürkçe bir kelimedir. Bakalım Derleme Sözlüğü ne diyor: Allıballı; üzümden daha iri taneli bir tür mayhoş meyve. Alluca; Ycmeklere konulan ekşi yeşil erik. Bkz.: Derleme Sözlüğü, C. 1, s. 225.
26 İmam Buharf: Meşhur hadıs derleyicisi EbG Abdullah Muhammed b. İsmail Buharı 194/810 yılında Buhara'da doğdu; dedesinin dedesi olan Berdezbe, MecGsı idi.
Onun oğlu Mugire İslamı seçti. İmam Buharl'nin babası İsmail, dönemin büyük
alimlerinden Millik b. Enes ve Abdullah b. Mübarek'ten ders almıştır. İmam Buhilrl'nin Peygamberimizin sözlerini araştırma ve kaydetme çabaları daha on yaşınday
ken başladı; onaltı yaşındayken İbnü'l-Mübarek gibi bir hadıs bilgininin tüm kitaplarını ezberlemişti. O yaşlarda ailesiyle birlikte hacca gitti ve Mekke'de çağın en büyük din bilginleriyle görüştü. Daha so ma Bağdat, Basra, Dımaşk, Humus, Kilfe, Medine ve Nişabur gibi ilim merkezlerine giderek Peygamberimizle ilgili ne kadar hadıs varsa toparladı~gözden geçirdi ve yüzbinlerce hadıs arasından seçip derledikleri-

548
büyük külliyatına kaydetti. Buharl'ninders aldığı ve hadıs
309'a varır; ders verdiği ve hadıs anlattığı talebderinin sayısı ise doksanbin civarındadır. Dönemin devlet ~.damlarının raleplerini yerine getir·
mediği için sürgüne gönderildi, yolda hastalandı ve hicrı 256 yılının Ramazan Bayramı gecesi/1 Eylül 870 tarihinde vefat etti. Kitaplarını yazarken önce bir taslak hazır
lar sonra yazdırır; daha sonra talebelerine okutur ve defalarca gözden geçirirdi. Kitabını her ele alışında mu t1aka bazı değişiklikler yapardı. Çok titizdi. Eseri el-Climiu 'sSohth, "Sohlh-i Buhlirl" diye de bilinir \'e üzerine yüzlerce şerh yazılmıştır. Osmanlı
dönemindeki Buharihanlar da İmam Buharl'nin kitabını baştan sona okuyan kişiler
dir. Bkz.: Buhar!, et-Tlinhu'I-Kebir, C. ı. s. 49; Zehebı, Siyer-i A'lIim'in-Nübelli, C. 12,
s. 391; DıA lsllim Ans., C. 6, s. 371.
27 Buhara: Bugün Uzbekistan Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan Buhara, Zerefşan
ırmağının aşağı havzasındaki büyük vahada yer alır. Kara ikliminin tesiri altındadır.
Buhara adı ilk defa Pu-ha şeklinde 630 yılında Çinli bir seyyah tarafından zikredilmiştir. Kelimenin Sanskrit dilinde manastır anlamına gelen Vihara'dan türemiş olmaSi mümkündür. Şehir 54/674 yılında Ubeydullah b. Ziyad tarafından fethedilmiştir.
Samaniler döneminde en parlak devrini yaşadı; 389/999 yılına kadar bu hanedanın
elinde kaldı. İbn Havkal, Buhara evlerinin gayet nizamı olduğunu, yüksekliğinin iyi
ayarlandığını, kale ile beraber toplu olarak tahkim edildiğini; ekim dikim yapılan
tüm arazilerinden su çıktığını; bundan dolayı çınar ve ceviz gibi ağaçların yetişmedi
ğini ancak buranın meyvelerinin Maveraünnehr bölgesinin en iyi ürünleri olduğunu
belirtir. Şehir 616/1220 yılında Moğolların eline düştü ve harabeye döndiL İbn BattOta öncesi 716/1316 yılında İlhanlılar ve Çağatay soylu Yasavur tarafından yağmalan
mıştır. Uzun bir süre harap ve zayıfkalan şehir, Çağatay Hanlığı ve TimurIular zamanında yeniden şenlendi ve eski siyası ehemmiyetine kavuştu. Daha sonra Şcybanl
lerin eline geçti ve yöresel hanlıklar idaresinde zaman zaman el değiştirdi. 6 Ekim
1920 tarihinde Buhara Hanlığı'nın son emiri Alim Han. Kızılordu tarafından uzaklaş
tırıldı ve hanlık ilga edildi. Buhara hakkında yazılan eserlerin en eskisi, EbO Abdullah Buharl'nin Tlirlh-i Buhoro'sıdır. Bkz.: İbn Havkal, Suretü'I-Arz, s. 482-485; DlA lsIlim Aııs., C. 6, s. 365-367.
28 Tinkız Han (=Çingiz Han): Tarihin kaydetti ği en sert, en beeerikli ve en geniş
toprağı ele geçirmiş fatihlerdendir. Siyası dehası ve örgütleme yeteneği hiç kimseyle karşılaştırılamaz. Tarihte şiddetin bilinçli olarak, belli bir gaye için kullanımını ve
semeresini görme konusunda Çingiz en açık örnektir ve felsefi düzlemde -şiddete
taraftar olsun, olmasın- şiddeti tartışanların asla gözden ırak turamayacakları bir hayat hikayesine sahiptir. Çingiz'in fizikı ve ruhi bakımdan bu denli dayanıklı oluşu
nu; hem zorluklarla dolu hayat tecrübesine hem de Moğol örfünün (=Yasak) uygulayıcısı ve ihya edicisi olmasına bağlamak mümkündür. Ancak bu dchanın pek çok kavim ve bölge için -bu arada umumiyede Müslüman kavimler ve devletler için-'ifade ettiği mana, dehşet ve kıyımdır. Çağdaşı olan Müslüman yazarlar onun bir fert olarak adil, sözünü tutan ve tebaasına karşı mütevazı davranan biri olmasına rağmen
düşmanlarına ve otoritesini dinlemeyenlere karşı acımasız olduğundan dem vurmuş
lar; kelle yığınlarından, yakılan ve atılan kitapların etkisiyle kararmış nehirlerden
ni e/-Climiu's-Sohfh

adlı

dinlediği hocalarının sayısı

bahsetmişlerdir. Batı edebiyatında ise -doğuyla kıyaslandığında- Çingiz'in daha sevimli bir yüzü vardır. Çingiz Batı için "dar zamanda yetişen bir aziz gibi" algılanmış
tır. Tarihteki diğer boz_kır fatihleri gibi biraz Gog ve Magog sınıfına sokulsa da "vahşı ama eezbediei" tarziricda bir güzellerneyle üstüne destanlar düzülmüştür. Kuşku
suz Çingiz evladmdan,gelenler zamanla edebiyat ve bilime çok önem vermişlerdir
ama Çingiz imajını değiştirmemişlerdir. Plano Carpini, Wilhelm von Rubruck ve
Marco Polo gibi Avupalı seyyah ve tacirler Çingiz Han'ı ve Moğol İmparatorluğu'nu
Batı'ya tanıtan ilk yazarlardır. İslam dünyasında ise Ibnü 'I-Esır, Nesevı, Cüveyni,
Vassaf, Reşıdüddın ve lsfizarı, Çingiz ve Moğollardan ilk bahseden yazarlar arasına
girer. Ancak Moğolların Çingiz Han liderliğinde ortaya çıkışlarını ve ananelerini anlatan en önemli kaynak Moğollamı Gizli Tarihi adıyla bilinen eserdir vc Ahmct Temir tarafından dilimize çevrilmiştir. Bu kitapta Çingiz'in, yani asıl adıyla Temuçin'in
doğumu, Tayciyutlar tarafından esir edilişi, Tooril ile güç birliği ederek Merkitlerden intikam alışı, 1196'da Çingiz Han unvanını alarak Moğolların en büyük başbuğu
iHin edilmesi, arka arkaya yüzlerce seferi ve nihayet 1227'de ölümü destanı bir havayla anlatılmaktadır. Öldüğünde Kore'den Fars körfezine ve Güney Avrupa'ya; Sibirya'dan Çin Hindi'nc dek uzanan muazzam bir imparatorluk bırakmıştı. Çingiz, ya
da daha doğru deyişle Çinggis kelimesinin Çince "doğru, sadık" anlamındaki
"Çeng"den gelme ihtimali çok kuvvetlidir. Bkz.: lbn Haldun, Tdrfh-i ibn Haldun,
Beyrut, 1992, C. 5, s. 132-141: Cüzeanı, Tabakt1t-1 Ndsırı, C. 2, s. 97-148; Zeki Velidı
Togan, ılfoğol/ar, CetıgtZ ve Türkler, İstanbul 1941; Ahmet Temir, Moğollarm Gizli Tarihi, s. 215; Vladimirtsov, Moğolların içtimai Teşkildtı, s. 207-215; Rene Grousset, Bozkır imparatorluğu, çev; M. Reşat Uzmen, Istanbul, 1996 s. 186-247; DiA isldm An.",
Cengiz maddesi (haz.: Mustafa Kafalı), C. 7, s. 367-369.
29 Khıtii (=Kara Hıtaylann yurdu): Çin'in kuzeyindeki büyük bölge. Burada Tunguz ırkından gelen ve Kltay (veya Kıtan) diye bilinen bir halk yaşardı. Bu halk 8. yüzyılda Çin'i tehdit etmiş, 1066-1125 yılları arasında da Liyao Süliilesi adıyla kendi başına müstakil bir dcvlet kurmuştur. Moğoııar ananevı tarihlerinde hem bunlara hem
de bunlardan soma aynı bölgede hüküm süren Cürcenlere de Kıtay demişlerdir. Çingiz ve ahfadı döneminde buraları gezen Avrupalı seyyahlar ise bütün bir Çin memleketi ve halkı için Kitai demişlerdir. Bkz.: Ahmet Temir, Moğolların Gizli Tarihi,
s.209.
30 Çin'in fethi: Çin'in tümüyle fethi 1206'da başlamış ve uzun yıllar devam etmiştir.
Bkz.: Rene Groussct, Bozkır imparatorluğu, s. 222-231.
31 Hoten: Bugün Uygur Türklerinin yaşadığı esir Doğu Türkistan'ın önemli şehirle
rinden biridir. Kazvını gibi klasik lslam coğrafyacıları tarafından 4. lkiimin başlangıç
noktalarından biri olarak tanımlanır. Eski Himliler buraya "Yerin göğsü" anlamında
Kustanaka derlermiş. Şehir bugün olduğu gibi eski çağlarda da ipekçiliğiyle meşhur
idi. Yakut Hamevı diyor ki: Kaşğar'dan (=Ki'işgar) önce Yuzkend'den sonra Tiirkistan sınırları içinde bir şehirdir. Burası, her yanı Türk kavimleriyle çcvrili geniş bir
bölge ortasında uzayan dağların arasında kalmış sulak bir vadidir. Hoten, Kubilay ile
Barak arasında süren kavganın ardından 1266'da Barak tarafından yağmalanmışnf.
Bkz.: Yiikut"Hariıevl, Mu'cem, C. 2, s. 397, m.: 4133; Kazvını, Asdro'I-Bi/iid, s. 283;
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V.V. Bartold, MoğollstiMsma Kadar Tiirkistan, s. 564; MEB Is/dm Am., C. 5. S. 566.
32 Kaşhar (=Kaşgar): "Kaşğar" klasik eoğrafyacılar tarafından Türkistan'ın merkezi olarak kabul edilir. İbn Battuta'nın çağdaşı Ebu'l-Fida bu şehrin; büyük nüfusu, muhkem
kalesi, Müslüman halkı ve zengin ulema kadrosuyla meşhur bir mıntıka olduğunu belirterek buraya Ordukend de denildiğini söyler. Kaşgarlı Mahmud aslen buralıdır. Şe
hir tarih boyunca Türkistanlı hükümdarların ve beylerin yönetim merkezi olagelmiş
tir. Osmanlı'nın Rus istilaları karşısında bu yörenin muhkem tutulması gereği üzre
gönderdiği zabitlerden birinin yazdığı KdJgar Tarihi ise Yakup Bey zamanını incelemek bakımından mühimdir. Eskiden bütün bir Doğu Türkistan bölgesine Kaşgar diyarı denilirdi. Bkz.: Ebu'I-Fida, Takvlmü'/-BuldJn, s. 505; MEB Is!tJm Ans., C. 6, s. 405412; Mehmed Atıf, Kdşgar Tarihi ve Bdis-i Hayret AhvJI-i Garibesi, İstanbul, 1300 h.

33 Almalık için bkz.: bu bölüm i 9. not.
34 Huvarezmşahlar (=Harizmşahlar) ve Celaleddin ile babası Sencer: İbn Battuta burada Senccr adıyla da bilinen ve Otrar hadisesine tanık olan Muhammed Harizmşah (596-617/1200-1220) ile onun oğlu Celaleddin Harizmşah'ı birbirine karıştı
rıyor. Celaleddin'in Moğollarla mücadelesi meşhurdur. Anadolu macerası ise ne Anadolu ahalisi bakımından ne de kendi siyasi geleceği bakımından iyi sonuçlanmamış
tır. Celaleddin'in hayatı daimi kaçış, eski dostların düşman oluşu, yanlış siyaset, ihtiras ve intikam kavgalarıyla dolu trajik bir hayattı. Yassıçemen mağlubiyeti aslında
onu siyası vc askerı olarak bitirmişti; ancak yinc de Moğollara karşı ittifak teklifi yaptı hasımıarına. Bu teklif kabul edilmedi ve ezeli rakibi I\loğollardan kaçarken Kürt
kabileleri tarafından öldürüldü. Eski Yunan'ın büyük trajedilerini hatırlatan destanı
ama meyus biten bir hikaye. Namık Kcmal'in, Celaleddın'in trajedisini işlemesi
(Celaleddin-i Harzemşah, 1875) boşuna değiL. Bkz.: ıbn Haldun, TJrlh-i ıbn Haldun,
C. S, s. 140-164;

Erdoğan

Merçil, Afilsliiman Türk Devletleri Tarihi, s. 196;

ayrıca

bkz.:

bu bölüm, 8.,9. notlar.
35 Otrar şehri ve ilgili hadise: Otrar, Seyhun nehrinin sağ yakasında Aris kolilnun biraz güneyinde eski bir

kasabadır.

Çingiz

istililsı esnasında oynadığı

rolden ötürü ha-

Otrar o sıralarda Kara-Hltaylardan bölgeyi alan Muhammed
Harizmşah'ın idaresi altında bir sınır kasabasıydı. Evvelee Harizmşahlar, Çingizliler
ile barış yapmış ve ticari münasebet tesis etmiş idiler; ancak Otrar valisi İnalcık, as-

zin bir nam

bırakmıştır.

len Moğollara bağlı Müslümanlardan oluşan kervanı tck kişi hariç toptan kılıçtan geçirince tüm dünya tarihini etkileyecek bir dizi olayın patlak vermesine yol açtı! Çingiz Han derhal lnaleık'ın teslimini ve malların değeri neyse ödenmesini talep etti
amma Muhammed Harizmşah bu isteği reddetti. Ardından Moğollar ile Harizmşah
lar arasında sonraki yıııarda bütün İslam dünyasını saracak dehşetli bir mücadele baş
lamış,

yüzbinlerce insan

ölmüş

ve onlarca bilim ve kültür merkezi bir daha

ayağa

kal-

kamayaeak derecede harap olmuştur. İbn Battuta'nın burada anlattıklarını anlamak
için tarihi bir kaynak olarak İbnü'l-Esir'in eI-Kdmif'i önemlidir. Erdoğan Merçil, Age.,
s. 195-197; MEB /sMm Ans., C. 9, s. 457.
36 Seyfeddin Said İbnü'l-Mutahhar Baharzi: Necmeddh Kübra'ı:ın müriticrinden
meşhur sufi. 586/1190 yılında Baharz'da doğnu, küçük yaşta seyahate çıktı, devrinin
en büyük bilginlerinden ders

aldı,

Hire'de Ncemüddin KEbra'ya intisap etti.

Moğol-
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lar tarafından tahrip edilen Buhara'nın dış mahallelerinden Fethabad'a yerleşti. Orada vaazlar verdi, Altın Ordu'nun ilk hükümdarı Batu ona saygı duyardı; nitekim kardeşi Berke onun telkinleriyle Islama girdi. Moğol asilleri ve kumandanıarı arasında
Islamın yayılmasınavcs"ile oldu, onlar tarafından çok sevildi; 21 Ekim 1261 'de vefat
ettiğinde geriye_baz!...Arapça ve Farsça eserler ile büyük bir mürit kitlesi bırakmıştır.
Kabri günümüze kadar korunmuştur. Bkz.: Zehebı, Si)'er-i A 'Mmi'ıı-Nııbeld, C. 23, s.
363-370; Müstavfi, Tdriki Giizlde (Browne neşri), s. 791; DıA IsMm i111S., C. 4, s. 475.
37 EbCı Turab Asker b. Hüseyin Nahşebf: Horasan kökenli ilk dervişlerdendir.
245/859 yılında hacca giderken vefat etti. Bkz.: Ebu Nuaym, Hil)'eti/'I-Ev/i)'d. C. 10,
s.350.
38 Nahşeb (=Neseü Buhara'nın 100 km güneydoğusunda bir şehir. çağatay 11anların
dan Kebek ve ahfadınca korundu, ihya edildi. Şehir, Ömer Nesefi gibi meşhur bilginleri ile tanınır. Kazvını bu şehrin veıııeri ve hakimieri ile meşhur olduğunu söyler. Bkz.: Kazvını, Asdru'/-Bilôd, s. 466.
39 Yağı kelimesi: Yavuz düşman demektir. Yani baskın yapan, intikam alan güçlü hasım, savaşçi. Bkz.: Jbn Miihem/d Li/gatı, hazırlayan: Abdullah Battal, s. 83; Codex Cumanicus, K. Grönbeeh neşri, çev. Kemal Aytaç s. 214: Zemahşerı, Mukaddimeti/'/Edeb, haz. Nuri Yüce, s. 200.
40 çağatay Hanlığı ve Alaeddin Tarmaşırfn (=Maveraünnehr sultanı): Çingiz
Han'ın imparatorluğu oğulları arasında paylaşılırken Kaşgar, Milverilünnehr, Yedi Su
bölgesi ve Çungarya'nın büyük bir kısmı Çingiz'in ikinci oğlu çağatay'a verilmiş idi.
çağatay'ın soyundan gelenler bu topraklarda 14. yüzyılın başlarına kadar, yakbşık
bir asır hüküm sürdüler. Timur'un hem Moğol hem de Türk ananesini devralarak
bölgeye hakim olmasıyla çağatay Hanlığı sona erdi. Ama daha da ötede Moğolistan
taraflarında ise 16. yüzyılın ortalarına kadar çağatay hanları hükümran olmaya devam
ettiler. çağatay Hanlığı'nın tarihi karanlık kalmıştır. Onlardan bahseden sayılı kaynaklardan biri de ıbn Battuta'dır. Metinde bahsedilen Tarmaşırın, çağatay soyundan gelen Tuva'nın oğluydu. Ismi Budizm döneminden kalmış olsa da tarihçiler
onun dindar bir Müslüman olduğunu söylemektedirler. O, Ilhanlılara karşı Dihli'nin
ihtiraslı sultanı Muhammed b. Tuğluk ile ittifak kurmak istiyordu; ancak emellerine
erişemedi, Çingiz yasasına bağlı kabileler 1334'te ayaklanarak onu tahttan indirdiler.
Maveraünnehr otuz yıl sürecek bir anarşi dönemine girdi. Tarmaşırın'in başına neler geldiğine ilişkin en ilginç ayrınıtılar seyyahımızın aktardıklarıdır. Bu St)'oha!J/dme
bize Tarmaşırın ve benzeri Moğol asillerinin ne denli güçlü bir Türkleşme etkisi altında kaldığını da gösteriyor. Bkz.: Zeki VelIdl Togan, Umumı Tiirk Tarihine Giriş, s.
63; Doğıışta1l Giiııümüze Bii)'iik /slr1m Tarihi, (Hakkı Dursun Yıldız başkanlığında heyet), C. 9, s. 300-307; V. V. Barthold, Orta Asya Tiirk Tarihi Hakkmda Dersler, Ankara,
1975, s. 278-300.
41 Eleekatay (=lIçigiday): 1lçigiday ismini çağatay şeklinde okumamak gerekir. İlçi
giday, Tuva'nın (=Duva) 4. oğluydu. Bkz.: bir öneeki not.
42 Kebek ("çağatay hükümdarı): Kebek 709-726/1309-1326 arasında çağataylann
hükümdan oldu, sert aneak tarihçilerin ittifakla bildirdiği üzre adil biriydi. 13151318 arasında Isen Dpka idareyi ele almıştı aneak pek başarılı değildi; vefat ettiğin-
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de yerine tekrar Kebek geldi. Kebek de Tuva'nın oğludur. Bkz.: 46. nottaki kaynaklar.
43 Kebek lafzının geçtiği ayet: Kebek'i teskin eden (l) ayet Infitar Suresi'nin 8. ayetidir. Kelime "Rakkebek" şeklindedir. Ayet, insanın nasıl yaratıldığından ve yaradı
lıştaki düzenden bahsediyor.
44 Taeın asılı olması: Hükümdarlar öylesine süslü ve ağır taçlar takıyorlardı ki başla
rını ağrıtmamak için tacı yukarıya bağlamak gibi tedbirler almak gerekiyordu!
45 Sahibu'l-~fune: Bu terim dönemin Kuzey Afrika siyasi literatüründe sultanın mührünü basan, imzasını atan kişi için kullanılırdı. Bkz.: Tazi, et-Tarihu'd-Diblflmasi ii'lMağrib, C. 1, s. 300.
46 Kırat'ın karşılığı: Kelime, Yunanca "keration"dan geliyor; o devirde bir miskal altı
nın 24'tc biriydi. Kitaplarda kıratın aslında tartma birimi olduğu ve dört buğday tanesi ağırlığına denk düştüğü belirtiliyor. Bkz.: Hassan HaIlak - Abbas Sabbağ, eiMu'cemu'/-Camiji'/-Mustalahiiı, Beyrut, 1999, s. 182; Gibb, Age., C. 3, s. 559.
47 (Duva Timur) oğlu Büzün ve Tarmaşfrfn: Bkz.: bu bölüm, 40., 42., 43. notlar.
48 Yasak ve Tarmaşfrfn'in dışlanması: Bkz.: Bu bölüm, 40. not.
49 Toy: Toy aslında şölen, ziyafet anlamına gelir. Düğün, doğum vs. haller için düzenlenen büyük ziyafete pek çok Türk lehçesinde toy denilmektedir. Ancak kelime şö
len münasebetiyle toplanan liderlerin siyasi danışma ve mütalaalarını da içermeye
başlayınca kurultayanlamında da kullanılır olmuştur. ıbn Battuta burada kelimeyi
"büyük kurultay" anlamında kullanıyor. Bkz.: Moğolların Gizli Tarihi, s. 53; V. V.
Barthoıd, Age., s. 279.
50 Almalık ve çağatay ulusu: çağatay ulusu için bkz.: bu bölüm, 40. not, Almalık
için bu bölüm 19. not.
51 Yasavur ve oğlu Half!: Yasavur çağatay soylu olup Çağataylılar ile Ilhanlılar arasındaki savaşa katılanlardandı. Asla sultan olmadı, 714/1314 ve 71911319 yıllarında arka arkaya iki defa Horasan'ı istila etti; 720/1320 yılında öldürüldü. Kazgan Han'dan
başka oğlu olmadığı bilinir. Metinde gcçen Halil ise herhalde Türk asıllı bir derviş
olup belki de Çingiz soyundan geliyordu. Bu zat Nakşibendi tarikatının kurucusu
olan Bahaeddin'in de ruhi üstadı olabilir. Bu kısmı daha iyi anlamak için bkz.: V. V.
Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkmda Ders/er, s. 280-283; Zeki Velidi Togan,
Umumi Türk Tarihine Giriş, s. 315.
52 0trar mı Taraz mı? Kelime herhalde Otrar'ın bozulmuş hali. Ancak ıbn Battuta'nın söylediği yerde değil de başka bir yerde; Talas ırmağı kıyısında, Almalık'ın
300 mil batısında, Otrar'ın 150 mil doğusunda Taraz adında bir şehir vardır. Otrar ise
tarihin en meşhur şehirlerindendir; zira Çingiz'in Müslüman devletler üzerine yürümesine sebep olan kervan hadisesi burada yaşanmıştı. Bkz.: V. V. Barthoıd, Age., s.
109 ve 215; Gibb, Age., C. 3, s. 566; ayrıea bkz.: bu bölüm 35. nOL
53 Karakurüm (=Karakurum, Karakum): Moğol Imparatorluğu'nun 1230-1260 yıl
ları arasında ilk başşehri. Plano Carpini de buraya gelmiştir. Karakurum Çin kaynaklarına göre 1235'te kurulmuş idi. Bkz.: Zeki Velidi Togan., Age., s. 62; V. V. Barthoıd,
Moğollslilasma Kadar Türkistan, s. 494.
54 Yediyüzkırkyedi: 1347'ye denk düşer.
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55 Dönemin Semerkand'ı: Semerkand Zerefşan vadisinin batı kıyısında, bugün Uzbekistan Devleti'nin sınırları içinde yer alır. İbn Battfita Nahşeb civarında akan baş
ka bir nehirle karıştırmış olmalı bahsettiği ırmağı. Semerkand 616/1219 yılında Moğol istilasına uğramış-bir şehir olmasına mğmen kondisyonundan bir şey kaybetmemiş nadide bir pyça g;jbi tasvir ediliyor seyyahın dilinde. Demek ki Buhara kadar zarar görmedi ve ıssız biiakılmadı. Şehir en güzel günlerini Samanıler devrinde yaşa
mıştır. Eski İslam eoğrafyaeılarından Ya'kfibl, Semerkand'a dair şiirinde şöyle dcr:
"Semerkand Horasan'ın ziynetiIBurçlarının ucu görülmez yerden bakınca./Dört yanı
yemyeşil bir bağ gibi,/Ağaçlar, koyu gölgelerle kuşatınea./Semerkand dolunay, suları samanyolu,/Köşkleri, yıldız gibi parlayınca." i Semerkand'ın tam anlamıyla yeniden
dirilişi ise Timur'un burayı başşehir yapmasıyla 8/15. yüzyılda (771/1369'dan sonra)
gerçekleşecektir. Bkz.: Ya'kfibl, eI-Bu/dôn, ed-kritik: Muhammed Emin Dannavl,
Beyrut, 2002, s. 218; MEB İs/ôm Ans., C. 10, s. 470.
56 Kuthem (Kuthem; peltek s ile) ıbn Abbas: Peygamberimizin amcası olan
Abbas'ın oğludur. Saıd b. Osman'la beraber buralara geldi ve 56/676 yılında vefat etti; onun kab ri Şah Zinde adı verilen eski yapı grubu içinde yer alır. Burası, Orta Asya'daki İslam kültür mirasının en eski yapılarındandır. Bugün İbn Battfita'nın vasfettiği şekilden biraz daha farklıdır kabir. Firuz renkli dörtgen binanın her yanı sıvan
mıştır ve yapı üzerinde şu ibare vardır: "Burası, resullerin efendisi, peygamberlerin
sonuncusu, alemlerin rabbinin elçisi olan Muhammed'in amca oğlu Kuthem'in kabridir" Bkz.: Tazı, Rıhle, C. 3, s. 37.
57 Sadr-ı Cihan kelimesinin manası: Buhara ve çevresinde "Sadr" dinı, siyası ve hukukı önder, yani "hüküm veren, anlaşma yapan, savaşan ve yöneten Hanefi kadısı"
anlamına geliyordu. Onlar, ta Moğol öncesi bir dönemde "Burhan" soyundan gelirlerdi ve halkın onlara saygısı vardı. Onların atası, Hz. Ömer soyundan gelen "Burhanu'l-mille ve'd-dln Abdülazız" idi. Bu zat llOO'lü yıllarda vefat etti ve onun soyundan gelenler hem bölgeyi hem de bütün bir Hanefi fıkhını etkileyecek kadar siyası,
fıkhı ve kültürel izler bıraktılar. Onlara Burhanıler de denilirdi. Böylece Sadru'l-cihan, bölgenin en yüksek dinı ve hukukı otoritesine verilen rütbe ismi oldu. Bu terim, 11-13. yüzyıllar arasında bu soydan gelen ve dinı-siyası önderliği aynı anda elinde tutan nüfuzlu bilginler için kullanılmıştır. Onların bir yanda dinı önderliği elinde
tutmaları, öbür yanda savaşlara katılıp diplomatik ilişkilerde bulunarak yarı bağımsız
bir idareci konumunda bulunmaları bölgenin dinı ve siyası geleneğine tesir etmiştir.
Bkz.: Narşahl, Tôrih-i Buhara (Schefer neşri), Paris, 1892. s. 2 ve 22-24; Beyhakı, Tôrih-i Beyhakl, s. 183; Ahmet Özel, Hanifı Fıkıh Alimleri, Ankara, 1990, s. 60-62; V. V.
Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Ders/er, s. 201-202; aynı müellif, Moğol İsti
/ôsına Kadar Türkistan, s. 349 ve 503; DıA Is/ôm Ans., C. 6, s. 432.
58 Sahibu'l-haber: Bu terim, herhalde Sahib-i berld gibi istihbarattan sorumlu görevli
için kullanılmıştır. Ancak seyyahın bunu kendi ülkesindeki anlamıyla zikretmesi de
mümkündür. Zira Fas'ta Merınıler döneminde Sahibü'l-haber önemli olayları resmı
olarak duyuran kişi idi. Silhib-i berld ise Hindistan ve civarında Gaznelilerden beri
"vilayette olan bitenleri merkeze bildiren istihbarat müdürü" demektir. Bkz.: Tazl,
Age., C. 3, S. 38;-Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. 1, s. 235.

Nesef şehri ve Keş: Seyyah ?\Iesef ile Nahşeb'in ayrı şehirler
fakat bu iki isim de aynı şehrin farklı telaffuzlarından ibarettir.
Seyyahın şimdi bahsettiği şehir herhalde Semerkand ile Tirmiz aras'nda bulunan Kiş
şehri idi ki bugün Şehr-i Sebz diye bilinmektedir. İslam coğrafyacılığının en büyük
isimlerinden İbn Havkal'dan alıntı yapan Ebu'I-Fida buranın gayet münbit c:r ycr
olduğunu söyler. Dkz.: Ebu'l-Fida, Takvım, s. 491; Gibb, Age., C. 3, s. 570.
60 Ebu Hafs Neemeddin Ömer Nesefi ve kitabı: Hanefi fıkhının önde gelen isimlerinden tarihçi, edebiyatçı ve fakih Nesefi. Yüz eivarında eseri vardır. 537/1142 yı
lında vefat etti. A1anzIl1l1elü'I-Hilôjiyal (=Nazmu'I-HillJjiylitj adlı 2669 beyitlik mezhepler arası mukayeseli hukuku konu alan manzumesi ram da İbn Battura Anadolu'yu gezerken 1332 yılında Mustafa oğlu ıbrahim tarafından Suriye'de Oğuz Türkçesine çevrilmiştir. Bu dil yadigarı kıymetli çeviri, Azmi Bilgin tarafından dil hususiyetleri incelenerek hem Latin harfleriyle hem de asıl metniyle aynen basılmıştır.
Bkz.: Katip Çelebı, Keşfiı'z-Zıınlln, Istanbul, 1943, C. 2, s. 1867; Naz1l1ü'!-HillijiJTat
Tercümesi, haz. Azmi Bilgin, Ankara, 1996.
61 Tirmiz: Bugün Ceyhun ırmağının kuzey kıyısında Afganistan sınırında bir şehirdir.
Islam dünyasının sufi düşünürlerinden Hakım Tirmizı ile meşhur hadısçilerinden
Ebu Isa Tirmizı buralıdır. Şehir 617/1220 yılında Moğollar tarafından harap edilmeden önce gayet mamur ve kültürel bakımdan pek canlı idi. Bkz.: Ebu'I-Fidii, Age., s.
551; V. V. Batthold, /rloğo/Istil!isına Kadar TiirkistOlI, s. 452; MEB IsIIJ1I1 Am., C. 12/1,
s.384.
62 İmam Ebu İsa Muhamed Tirmizı: Meşhur hadıs bilginlerindendir. Imam Buhar['ye talebelik etti ve onunla berabar bazı [istatlardan hadıs aldı. 279/893 yılında vefat etti. Büyük hadıs külliyatı el-Cami veya yaygın adıyla Süneıı-i Tirmizi, tasnif bakımından dikkat çekicidir. Bkz.: 7-ehehi, Siy'erü A'l!i1l1i'n-Nıı1'dli, C. 13, s 270; MEB
Is//im Ans., C. 12/1, s. 386.
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Seyyahın bahsettiği

olduğunu sanıyor;

OTUZALTINeı BÖLÜM

lHORASANıA GEÇIŞı

TÜRKISTAN

Horasan diyarına niyetlenerek Ceyhun nehrinden karşıya
geçtik.
Sonra Tirmiz'den dönüp nehri aştıktan sonra bir buçuk gün
boyunca kimsenin oturmadığı ıssız kumullarda yürüdük. Nihayet Belh l şehrine vardık. Burası, ta temellerinden yıkılmış muazzam binalarla dolu harap bir yerdir. Lakin uzaktan gören biri
orayı, yapılarının ihtişamından ötürü mamur bir şehir sanabilir!
Geniş bir alana yayılan şehrin mescit ve medreselerinin kalıntı
ları bugün hala ayakta. Yapıların üstünde lazeverd [=laciverd]
boyasıyla süslenmiş nakış ve çıkıntılar aynen duruyor. Halk lazeverd taşının kökenini Horasan olarak gösteriyorsa da aslında
Bedehşan dağlarından çıkarılıp getirilirbu taş. Yakııt-i Bedahşı
denilen kıymetli taş da Bedehşan'dan gelir. Halk buna Belahşı
der. 2 İnşailah ileride anlatacağız.
Bu şehri yıkan da lanet olası Tinkız'dir! Ona büyük mescidin sütunlarından birinin altında gömüt bulunduğu söylenince
mabedin üçte birini yerle bir etmiştir! Oysa bu cami, dünyanın
en güzel, en geniş mabetlerinden! Ancak Mağrip ülkesinin Ribatü'l-Feth Camii, sütunlarının güzelliğinde ona denk olabilir!
Bu özellikler dışında Belh Mescidi daha güzeldir.

Belh Mescidi'nin

Yapılış

Hikayesi

Tarihten anlayanların bana söylediğine göre Belh Mescidi'ni 3 bir kadın yaptırmış. Onun kocası Abbasıoğullarının Belh valisi Davud b .. ~.li4 imiş. Herkesin söz birliği ederek aktardığına

·Bulgar

Asya

Hilrizm
Ürgenç

çağatay
Hanlığı
Bistam···.
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Tus
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Orta Asya seyahati. Noktalı çizgiler muhtemel güzergahı gösterir.

Kaynak: Dunn; Muvahhid.
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göre halife, yöre halkının kalkıştığı bir eyleme öfkeleniyor; onlardan ağır vergi alınması için memurunu gönderiyor. Adam şeh
re varınca kadınlareve çocuklar mescidi yaptıran kadının yanına
varıyorlar. Bu kadı~c onı~rın emirinin eşidir. Çoluk-çocuk hep
beraber şikayetlefini bildiriyor, halifeden gelen ağır para cezasından dem vuruyorlar. Kadın, mücevherlerle süslü paha biçilmez elbisesini halifenin memuruna göndererek:
"Bunu halifeye götür! Belh ahalisinin yoksulluğundan ötürü onların yerine ben bu giysiyi veriyorum!" diyor. Zaten giysinin değeri görevlinin halktan toplayacağı vergiden daha büyükmüş! Memur, halifeye gidip elbiseyi takdim ediyor ve olayı anlatıyor. Halife yüzü kızarmış bir vaziyette:
"Bu kadın bizden de mi cömert?" diyerek Belhlilerden söz
konusu ağır verginin kaldırılmasını ve elbisenin kadına geri verilmesini emrediyor. Ayrıca o yöre halkından her sene aldığı haracı bu sefer bağışladığını söylüyor. Tekrar Belh'e dönen görevli, cömert kadının evine giderek halifenin sözlerini naklediyor,
elbiseyi iade ediyor. Fakat kadın:
"Yüce halifenin gözü bu elbiseye düştü mü?" diye sorunca
memur:
"Evet, bu giysiyi gördü [ve beğendi!]" cevabını veriyor.
Kadın:

"Namahremin gözünün düştüğü clbiseyi asla giymem!" diyerek satılmasını emrediyor elbisenin ... Elde edilen parayla bu
mescidi, zaviyeyi ve tam karşısında küfeki taşından mamul ribatı inşa ettiriyor. Şu anda bu ribat hala ayaktadır. Harcamalardan
sonra yine de üçte bir oranında para artınca bu miktarın mescidin sütunlarından birinin altına gömülmesini emretmiş, ihtiyaç
olursa kolayca bulunup kullanılsın diye ... İşte Tinkız bu hikayeyi duyunca mescitteki sütunların yıkılmasını emrediyor. Bütün
sütunların üçte biri yıkıldıktan sonra hiçbir şey bulamayınca geri kalanları bırakıyor.

[Belh Dışındaki Yatırlar, İbrahim b. Edhem'in Evi,
Kuhistan ve Herat]
Belh şehrinin dışında, Ukkaşe b. Mıhsan Esedl'yeS ait olduğu söyleneıl: bii Kabir var. Ukkaşe, Peygamber Efendimiz'in sor-
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sahabelerdendir. Onun yanı
muazzam bir zaviyede konakladık. Zaviyenin hemen dışında çok hoş bir su göleti var, üstüne ulu bir ceviz
ağacı gölge vermiş ... Yazın gelen yolcular kendilerini bu cevizin
gölgesine bırakıyorlar. Zaviyenin şeyhi Hacı Hurd diye bilinir.
Hurd küçük demektir. Bu adam erdemli insanlardandır. Bizimle beraber ata bindi, şehrin yanrlarını tek tek gösterdi. Bunlar
arasında Hızkıyel Peygamber'in6 türbesi de bulunuyor. Allah'ın
rahmeti ve esenliği onu kuşatsın. Mezarın üzerine güzel bir
kubbe kondurulmuş. Burada pek çok ermişin, salih kulun kabrini ziyaret ettik; şu anda hatırlamıyorum isimlerini. İbrahim b.
Edhem'in7 evinde de durakladık. Küfeki taşına benzeyen beyaz
taşlardan yapılmış kocaman bir bina. Zaviyenin bütün tahılı buraya konduğu için kilitliydi, giremedik. Ev büyük camiin hemen yakınındadır.
Belh şehrinden kalkarak Kuhistan 8 dağlarında yedi gün yürüdük. Bir sürü kasaba çıkn karşımıza; şenlikli ve mamurdular.
Gür suları ve genelde incir olmak üzere yapraklı ağaçları vardı
bu kasaba ve köylerin. Tabiı, kendini Allah'a vermiş erdemli insanların yaşadığı pek çok zaviyeyi de burada anmalıyız.
Sonra Herat9 şehrine ulaştık. Herat, Horasan'daki mamur
şehirlerinin en büyüğüdür. Horasan'ın dört büyük şehri var: İki
si mamur ve canlı; Herat ve Nısabur'dan bahsediyoruz. Diğer
ikisi harap ve ıssız; Belh ve Merv'den 10 bahsediyoruz. Herat
muazzam bir şehir. Binası çok, halkı temiz kalpli, namuslu ve
dindar. Onlar İmam-ı A'zam Ebu Hanife'nin mezhebindendirIer; Hak Teala ondan razı olsun. Burası karmaşa ve kötülükten
arınmış temiz bir yerdir.
gusuz cennete

gireceğini bildirdiği

başında inşa edilmiş

Herat

Su1tanına

Dair

Bu şehrin hükümdarı Sultan Gıyaseddın Gurı'nin oğu Muazzam Hüseyin'dir. ll Bu adam cesareti kulaktan kulağa yayılmış
mesut ve başarılı bir idarecidir. İki savaş var ki cesareti ve Hak
Teala'nın ona olan desteği akılları durduracak şekilde herkese
ayan olmuştur! İlkinde ordusu, isyancı sultan HalIl'i mağlup
ediyor, HalIl, Hüseyin'in önünde esir düşüyor! İkincisinde ise
RafızIlerin sultanı Mes'ud'la karşılaşıyor. Neticede Mes'ud dar-
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madağın oluyor, selameti kaçmakta buluyor ve bütün mülkü
Hüseyin'e kalıyor. Hüseyin Gıırı, Hafız diye bilinen kardeşin
den sonra tahta geçmiştir. Kardeşi Hafız, baba Gıyaseddın'den
sonra tahta oturm~şidi. "

Rafızı Haydutların

Hikayesi

Horasan'da Mes'ııd 12 ve Muhammed diye iki adam yaşardı.
Aynı kendileri gibi beş bitirim arkadaşı vardı bunların. Bu gibilerine Irak'ta "şuttar", Horasan'da "serabdalan", Mağrip'te ise
"sakııra" adı verilir. 13 Bu yedi adam yol kesmeye, karışıklık çı
karmaya, haraç almaya karar verdiler. Yaptıkları haydutluğun
ünü her yana yayıldı. Onlar Sebzvar ismiyle de bilinen Beyhak 14
şehrinde sarp kayalıklarda yaşar, gündüzleri pusuya yatar, geceleri köylere baskın yaparlardı. Aynı hırsı taşıyan, aynı yoldan giden pek çok çapuleu da kendilerine katılınca sayıları arttı. Halk,
dehşetin kucağına düştü. Bu kahrolası haydutlar Beyhak ve
komşu şehirlere hücum ederek o bölgeyi ele geçirdiler! Büyük
bir gücün ve servetin sahibi oldular. Liderleri olan Mes'ııd'a
"sultan" unvanı verdiler!
Artık köleler, efendilerin yanından kaçıp onların yanına sı
ğınıyordu. Onlar her kaçan köleye bir at, bir miktar da para verirlerdi. Eğer yararlık gösterip öne çıkmayı başarırsa o köle bir
eşkıya grubunun sergerdesi yapılırdı. Böylece Sultan Mes'ııd
denen haydutbaşının çerisi bir hayli arttı. Hepsi Rafızı mezhebinden olduğu için Horasan'daki Ehl-i Sünnet ahaliye baskı
yapmaya ve onları Rafızı mezhebine sokmaya giriştiler. Tııs
bölgesinin Meşhed şehrinde oturan ve onlar nezdinde ermiş kabul edilen Hasan adlı Rafızl'yi de halife ilan ettiler! 15 Hasan
Halife adı verilen bu adam onlara adaletli davranmalarını tavsiye etti. Bu öğütten sonra öyle dürüstleştiler ki yere para düşse
sahibi gelip alıncaya kadar kimse ona el sürmezdi!
Bu Rafızı kuvvetleri Nısabıır'u da ele geçirdiler. Sultan Tugay Tümıır 16 onlara güçlü bir ordu gönderdiyse de yeniIdi. Yardımcısı Argıın Şah 17 yönetiminde ikinci bir ordu gönderildi; Rafızıler o orpuyu da yenerek Argıın'u esir ettiler. Ama iyi davranıyorlardı, eskisi gibi değildiler. Sonra ellibin kişilik muazzam
bir orduyla' Tugay Tümıır onların karşısına çıktı fakat Rafızı
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kuvvetleri onu da mağlup ederek ülkesini bir baştan bir başa iş
gal ettiler. Serahs, Zava ve Horasan'ın en büyük şehri olan
Tııs'u ele geçirerek, halifelerini Meşhed-i Ali b. Musa Radıyy
diye bilinen semte oturttular. Sonra Cam şehrini zaptedip buraya altı gün uzaklıkta bulunan Herat'a yürüdüler. Bu hadiseleri
duyan Melik Hüseyin, kumandanlarını, askerlerini ve şehir halkını toplayarak çözümü herkese açık bir mecliste ortaya attı; şe
hirde kalınıp düşmanın gelmesi beklenecek, sonra düşfaanın
üzerine gidilip kanlı bir savaş yapılacaktı!
Nihayet düşmanla yüzyüze savaşmaya karar verildi. Herat
halkı Gııriyye diye adlandırılan bir kabiledendir. Söylentilere
göre onlar Suriye'de Gavru'ş-Şam denilen bir bölgeye aittiler;
asılları oradan geliyormuş.18 Toptan hazırlandılar, ülkelerinin
her yanından derilip akın akın koştular. Onlar köylerde ve Mergıs denilen merada otururlar. Bir uçtan bir uca dört gün tutan,
üzerinde yeşil eksik olmayan bir alandır burası. Hayvanlarını ve
atlarını burada güderler. Burada bol fıstık yetişir. Fıstık Irak bölgesine buradan ihraç edilir. Gıırilerin en güçlü kolu, Semnan
şehrinin ahalisidir. 19
Nihayet Rafızilerle savaşmak için yola düştüler. Piyade ve
süvari toptan yüzyirmibin kişiydiler. Başlarında Hüseyin bulunuyordu. Rafıziler ise yüzellibin süvariden oluşuyordu. İki ordu
Bıışenc Zo ovasında karşılaştılar, taraflar kolay pes etmediler; sonunda Rafızı tarafı ağır bir bozguna uğradı. ReisIeri Mes'ııd kaçtı. Lakin halifeleri Hasan, yirmibin kişiyle kanının son damlası
na kadar direndi!
Rafızııerden dörtbin kadar esir alınmıştı. Bu mücadelenin
kuşluk vaktinde başlayıp öğlene kadar devam ettiğini harbe katılan bir cengaverden dinledim. Öğleden sonra Melik Hüseyin
atından inip namaz kılmış sonra da yemek hazırlanmış. Kendisiyle beraber yüksek rütbeliler karınıarını doyururken öte yanda
esirler tek tek öldürülüyormuş. Melik Hüseyin bu zorlu seferden sonra başşehrine dönmüştür. Allah onun aracılığıyla Ehl-i
Sünnet'e yardım ederek fitne ateşini söndürmüştür. Bu olay benim Hindistan'dan ayrılışımın ardından yediyüzkırksekiz senesinde meydana gelmiştir. Z !

[Nizameddın

Mevlana]

Herat'ta dünyaya değer vermezliği ve Allah sevgisiyle ünNizameddin Mevlana diye bir adam yaşardı. 22 Şehir halkı ona çok saygı gÖsterir, o da Öğütleriyle onları aydınlatırdı.
Ahali her türlü sapKın inanç ve davranışı ortadan kaldırmak için
onunla işbirliği yapıyordu. Şehrin hatibi Melik Yama da onunla
aynı görüşleri paylaşıyordu. Yama, Melik Hüseyin'in amca oğlu
dur. Aynı zamanda Melik Hüseyin'in babasının bir zamanlar eşi
olan kadınla evliydi. Yama, boy bos ve ahlakça insanların en güzellerindendi. Melik Hüseyin Yama'dan korkardı, ileride bahsedeceğiz ...
Yama ve taraftarları yanlış bir iş yapıldığını duyar duymaz
-Melik tarafından bile işlense- hemen kalkar, engelolurlardı.
lenmiş

Herat

Sultanına

Dair Bir Hikaye

Bana anlatılanlara göre bir gün Sultan Hüseyin'in münker
[=günah] bir iş yaptığını duyan ahali saraya hücum ederek bundan vazgeçmesini istediler. Sultan önce direndiyse de sarayın
kapısında altıbin kişilik büyük bir kalabalığın toplandığını öğre
nince korkuya kapıldı; derhal Fakih Nizameddın ile şehrin ileri
gelenlerini huzuruna almak zorunda kaldı. Sonuçta sultanın şa
rap içtiği anlaşılınca ona "had cezası" uyguladılar; hem de sarayın içinde! Ahali böylece dağıldı.
Fıkıh Bilgini Nizameddfn'in Ölüm Sebebi

Melik Hüseyin, Herat'a yakın bir sahrada yaşayan ve Tugay
Tümur idaresinde sayıları tahminen ellibini bulan Türklerden
korkar, her sene onlara hediyeler göndererek arayı iyi yapmaya
çalışırdı. Bu durum Rafızııeri yenmesinden önceydi. Lakin Rafizıleri yenilgiye uğrattıktan sonra Türklere karşı da büyük bir
galibiyet kazanmıştır.
Tugay Tümur idaresindeki Türklerin adeti daima Herat'a
gidip gelmeleridir. Bazen orada şarap içer, sarhoş gezerler. Nizameddın, onlardan kimi sarhoş görürse derhal "had cezası" uygulardı! Bu ı::ürkler, son derece cesur ve atak kişilerdir. Hindistan
şehirlerine anı baskınlar yaparak ahaliyi kılıçtan geçirir, çoğu
kez kafirler" araMnda Müslüman kadınları da alıp götürürler. Bu
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esirleri Horasan'a getirdikleri zaman Nizameddın onları Türklerin ellerinden alarak salıverirdi. Hindistan'da Müslüman kadınlar kulaklarını delmez, kafir kadınların adeti ise kulaklarını
delmeleridir. İşte iki cemaate ait kadınlar~:;- birbirinden ayıran
esaslı bir göstergedir bu.
.
Bir gün Türk reisIerinden Tümur Altayadında bir bey,
Müslüman bir kadını esir ederek birlikte olmak için ona fazla
asıldı. Kadın Müslüman olduğunu söyledi. Fakih Nizaraeddın,
kadını o beyin elinden aldı fakat Tümur Altay çok sinirlenmiş
ti; binlerce adamıyla Margıs merasına hücum ederek orada
Heratlılara ait at ve davar sürülerini kaçırdı; halkın sağacağı veya bineceği bir tek hayvan bile bırakmadı! Türkler ellerind('~{i
hayvanlarla çok sarp ve çıkılması zor bir dağa tırmandılar. 1'ümOr Altay tarafından kaçırılan hayvanların iadesi ve daha önceki anlaşmayı hatırlatma sadedinde sultan onlara bir elçi gönderdi. Ama ötekiler Nizameddın kendilerine teslim edilmedikçe hayvanları vermeyeceklerini söylediler. Sultan bu teklifin kesinlikle kabul edilemez olduğunu belirtti. Şeyh l\/levdOdı Çiştl'nin torunu olup Horasan diyarında herkesçe sayılan ve
sevilen Şeyh Ebu Ahmed Çiştl,23 karşı taraf nezdinde sözü geçer bir adamdı. Hemen arkadaşları ve hizmetkarlarıyla yola
düştü:

"Ben Fakih Nizameddın'i alıp Türklere götüreyim! Böylece gönüllerini almış oluruz. Sonra geri getiririm!" dedi. Halk da
onun düşüncesini uygun buldu. Nizameddın de bu ittifakı görünce, EbO Ahmed Çiştl ile Tümur Altay idaresindeki Türklerin yanına gitti. TümOr Altay, Nizameddın'in yanına yaklaşarak:
"Kadınımı elimden alan sensin değil mi?" dedi ve birden
topuzu adamın başına indirdi! Nizameddın orada can verdi.
Beyni darmadağın olmuş bir halde Ebu Ahmed'in önüne yuvarlandı. EbO Ahmed apar topar şehre döndü. Türkler aldıkları at
ve koyun sürülerini salıverdiler. Bir müddet sonra Fakih Nizameddın'i öldüren Türk Herat'a geldiğinde Nizameddın'in öğ
rencilerinden bir grupla karşılaştı. Onlar selam verecekmiş gibi
adamın yanına yaklaştılar; elbiselerinin altına gizlcdikleri hançerleri ansızın çıkarıp Türkü öldürdüler! Türkün yanında bulunan birkaç kişi derhal SivıŞtı oradan ...
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Bu hadiseden sonra Melik Hüseyin, Nizameddin'in dava
dostu ve kendisinin amcazadesi olan Vama'yı Sicistan hükümdarına 24 gönderdi~lçi olarak. V~ma oraya geldiğinde Hüseyin
ikinci bir haber yollayarak bir daha yanına dönmemesini ve orada kalmasını emretti. Yama, ise Hint diyarına yöneldi. Ben Hint
diyarından çıkarken Sint bölgesinde bir şehir olan Sivesitan'da 25 gördüm onu. Yama şehrin ayan tabakasından, saygın kişilerinden biriydi. Ama gönlünde başa geçmek sevdası vardı.
Ava düşkündü, doğan beslerdi. Atlara, kölelere ve hükümdar elbiselerine pek tutkuluydu. Oysa bu ahlakta olan kimse Hindistan'da tutunamaz. Hint hükümdarı onu küçük bir şehrin yöneticisi yaptı. Ama kadere bakın, Hindistan'da oturan Heratlı bir
cariye meselesi yüzünden Vama'yı öldürdü! Söylenenlere göre
işin esası şuydu:
Meğer Melik Hüseyin'in kışkırtmasıyla Hint hükümdarı
böyle bir olay tertip etmiş, o Heratlı kadını görevlendirmiş. Varna'nın öldürülmesinden sonra Melik Hüseyin, Hint sultanına
itaatini bildiriyor, ona bağlı olduğunu söylüyor. Hint hükümdarı da Sint'in senelik geliri ellibin dinan bulan Bekkar26 beldesini Hüseyin'e veriyor.
Kaldığımız yerden devam edelim:
Herat'tan çıktık Cam27 şehrine geldik; burası orta ölçekte
bir şehirdir. Akarsuyu, bağı, bahçesi ve gözesi çoktur. Ağaçları
nın büyük bir kısmı duttur. İpeği meşhurdur. Söylenenlere göre bu şehir Allah aŞığı, zahit sufi Şihabeddin Ahmed Cam 28 tarafından kurulmuş. Onun Zade adıyla bilinen torunu Ahmed'i
Hint hükümdan öldürmüştür. Cam şehri hala Şeyh Ahmed'in
torunları tarafından yönetiliyor. Bu şehir sultan tarafından azat
kılınmıştır [=vergisi alınmaz, idari sistemine karışılmaz]. Sözüne
güvenilir bir adamdan işittiğime göre Irak hükümdan Ebu Said
bir keresinde Horasan bölgesine gelerek şeyhin zaviyesinin bulunduğu yerde konak verir. Şeyh Ahmed akıllı adam; büyük bir
ziyafet düzenleyerek karargahtaki her çadıra bir koyun gönderir
hatta her dört kişiye bir koyun vermeyi ihmal etmez. Ayrıca Ebu
Said'in karargahındaki bütün at, katır ve eşek gibi binek hayvanları için bir gecelik yeygi verİr. Böylece orada ziyafetten payını almayan canlı kalmaz!

Cam

Şehrinin

Kurucusu Olarak Bilinen
Hikayesi

Şeyh Şihabeddın'in
Anlatılanlara

göre Şeyh Şihabeddın evvel ce zevkine düş
kün, şarap seven bir adammış. Altmışa yakın can dostu varmış
onun; her gün birinin evinde toplanarak alem yaparlarmış! Bir
kişiye iki ayda sıra gelirmiş. Bir gün yine Şihabeddın'e sıra geldiğinde o Hak Teala'ya tövbe ediyor, halini düzeltmeye niyetleniyor; şöyle söylenmekten de kendini alamıyor:
"Arkadaşlarım evde toplanmadan tövbe ettiğimi söylersem
ziyafetin külfetinden kaçtığımı sanırlar!" Bu tedirginlik onu
sarmışken şölen için gerekli yiyecekleri hazırlıyor ve şarabı tulumlara dolduruyor! Dostlar gelip şarap içmek isteyince turumun birini açıyorlar ama şarap değil şerbet çıkıyor! İkinci ve
üçüncü tulumu da açıyorlar; hepsi şerbet! Bu nedir diye merakla soruyorlar. Şihabeddın meseleyi anlatıyor, tövbe ettiğini söyleyerek ekliyor:
"Allah'a andolsun; bu içtiğiniz şerbet sizin daha önce kafanıza diktiğiniz şaraptan başka bir şey değil!" Bu olaydan sonra
hepsi Hak Teala'ya tövbe ediyor ve bu zaviyeyi yaptırıyorlar.
Ömürlerinin geri kalan kısmını ibadetle geçiriyorlar. Şihiibed
dln'in daha nice kerameti ve keşfı zahir olmuştur.
[TCıs, Meşhed,

Serahs]

Cam şehrinden çıktık TCıs'a yöneldik. Tus,29 Horasan'ın büyük şehirlerindendir. Ünlü bilgin, Ebu Hamid Gaza1130 burada
dünyaya gelmiş. Mezarı da burada. Tus'tan kalktık, Meşhed-i
Rıza 31 diye bilinen şehre yöneldik. Burası da muhteşem bir yer;
gayet geniş, meyvesi çok, suyu bol ve her yanı değirmen. Şehre
ismini veren türbedeki ulu insanın soyu şöyledir:
Ali Rıza 32 b. Musa Kazım b. Ca'fer-i Sadık b. Muhammed
Bakır b. Ali Zeynelabidın b. Hüseyin b. Ali Emirü'l-müminın b.
Ebu Talib. Allah, cümlesinden hoşnut olsun. Tahir Muhammed
Şah burada oturuyor. Mısır, Şam ve Iraklılar "nakip" derken neyi kastediyorlarsa buralılar da "tahir" derken aynı şeyi kastediyorlar. Hint, Sint ve Türkistan ahalisi ise Seyyid-i Ecell tamlamasını kullanıyorlar. Hindistan'da tanıştığım Kadı Şerif Celakddın ve Ali'yi, ayrica AJi'nin iki oğlu; Emir Hindil ve Devle::
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Şah'ı Meşhed'de

gördüm. Tirmiz'den Hindistan'a kadar Şerif
yolculuk yaptım.
Meşhed'in [=kJJtlu mezarınLüzerinde büyük bir kubbe var.
Bir zaviyenin iç kısmında inşa edilmiş. Yanı başında bir medrese ve mescit buluriUyor. Son derece güzel bir tarzda yapılmış bu
binalar. Duvarlar "kaşan'i" denilen çiniyle kaplı. Kabrin üzerine
gümüş plakalarla süslü tahta bir sanduka konulmuş. Sandukanın
üstünde gümüş şamdanlar asılı ve türbe kapısının eşiği de gümüşten. Kapıda sırmalı ipek perde var. Türbenin içi, çeşit çeşit
Ali ve iki

oğluyla

kumaşlarla döşeli.

Bu kabrin karşısında Emirü'l-müminın Halife Harun Rekabri 33 görülüyor. Bunun üzerinde de sanduka var; yanı
başında Mağrip halkının "hasek" ve "menair" dedikleri türden
şamdanlar dikili. Rafızıler ziyarete geldikleri zaman Harun Reşıd'in kabrine ayaklarıyla vurup gümletiyor, Rıza'ya ise selam
veriyorlar!
Sonra Serahs 34 şehrine yöneldik. Şeyh Lukman Serahsı diye bilinen salih kul buralıdır;35 Hak TdHi ondan hoşnut olsun.
Serahs'tan çıktık, Zava'ya hareket ettik. 36 Burası da Şeyh Kutbeddın Haydar'ın doğum yeridir. 37 Derviş gruplarından Haydariye taifesi bu adamın takipçisi imiş. Haydarıler el, boyun ve kulaklarına, hatta cinsel birlcşmeye girmernek için malum organlarına bile demir halka takarlar!
şıd'in

[Nişabur]

Zava'dan hareket ettik, Nısabur'a [=Nişabur] ulaştık. 38 Burası Horasan'ın dört büyük şehrinden biridir. Bağı bahçesi ve suyu
bol; dört ırmak var şehri yaran. Çok güzel bir şehir. Burası Küçük
Dımaşk ismini almıştır. Çarşıları da güzel ve geniştir. Ana çarşının
tam ortasındaki camiin mimar/si pek hoş. Camie bitişik dört medresenin de çevresinde gayet gür akan bir su var. Kur'an-t Kerim ve
fıkıh öğrenen epey öğrenci kalıyor bu binalarda. Burası dünyanın
en güzel medreselerinden ama şunu da belirtmeden duramam:
Horasan, Irakayn, Dımaşk, Bağdat ve Mısır medreseleri sağlam
lık ve sanat bakımından olağanüstü olmalarına rağmen Efendimiz
Ebu İnan'ınbaşşehri olan Fas yakınında yaptırdığı medrese hepsinden güzeldir!- Hak TdHi Ebu İnan'! daima mesut kılsın, ordu-
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sunu başarıdan başarıya koştursun. Onun yaptırdığı medrese yükseklik ve genişlik açısından benzersizdir; alçıdan yapılmış o ince
nakışları doğuda görmek mümkün değil!
Nisabıır'da dokunan "nah" ve "kemha" cinsi ipekler Hindıstan'a gönderiliyor. Bu şehirde ünlü bilgin, manevi alemin
kutbu. Şeyh Kutbeddin Nisabıır'i'nin zaviyesi var. Büyük vaizlerden ve din bilginlerinden sayılan bu muhterem insanın misafiri oldum. Bana iyi davrandı, ikramda bulundu. Onun nice burhan ve kerameti ne tanık oldum; birini anlatayım:
Nisabıır'da bir Türk hizmetkar satın almıştım. Şeyhefendi
onu yanımda görünce şöyle demişti:
"Bu adam sana yaramaz, onu derhal satmalısını" Ben de kabul ettim, peki diyerek onu ertesi gün bir tüccara sattım. Şeyh
Kutbeddin'e veda ederek oradan ayrıldım; Bistam şehrine vardığım zaman dostlarımdan aldığım mektupta, sattığım kölenin
adam öldürdüğünü, kısas olarak da kendisinin katledildiğini
duydum! İşte şeyhin apaçık kerameti!

[Türklerin At Hırsızlığı ile ilgili Sert Tavırları]
Nisabıır'dan çıktık.

Herkesin bildiği Allah dostu, arif sufl
Yezid Bistami'nin memleketi olan Bisram'a39 yöneldim. Şeyh hazretlerinin kabri buradadır. 4o Ca'fer-i Sadık'ın soyundan gelen bir adamın kabriyle aynı kubbe içinde; Allah Teala onlardan razı olsun. Büyük velilerden Ebu'l-Hasan Harkan1'nin kabri de buradadır.
Şeyh Ebıı Yezid Bistam1'nin zaviyesinde konakladım.
Bistam'dan çıktım, Hinduhıyr4 1 yoluyla Kundııs 42 ve Bağ
lan'a 43 yöneldim. Bu yöreler ulu ermişlerin ve dindar insanların
oturduğu suyu bol ve bahçeli kasabalardır.
Kundııs'da bir su kenarında mola verdik. Orada Mısırlı
Şeyh Şir-i Siyah adında bir adamın zaviyesi var. Şir-i Siyah, kara aslan demektir. O kasabanın sorumlusu olan Musullu bir memur, büyük bir bahçe içinde inşa edilmiş evinde bize mükellef
bir ziyafet verdi!
Kasabanın yakınındaki mera güzeldi, otu çoktu. Deve ve atlarımızı semirtmek için kırk gün orada kaldık. Buruntayh Bey'in sert
kanunlarından ötürü bölgede asayiş berkemal: evvelce bahsetmişŞeyh Ebıı
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tik bundan ... Türkler hayvan çalanın cezasını şöyle belirlemişler;
hırsız ya çaldığı gibi dokuz adet getirecek yahut evlatlarını teslim
edecek davalıya! Şğer evladı da yoksa hırsızı koyun gibi boğazlı
yorlar! Burada herkes hayvanının uyluklarına özel bir nişan vuruyor sonra çobansızsalıyor otlağa! Biz de öyle yaptık. Buraya gelişi
mizden on gün sonra hayvanlarımızı saydığımızda üç eksik çıktı.
Aradan onbeş gün geçmişti ki bir grup Tatar gelip hayvanlarımızı
teslim etti bize! Demek ki hayvanlarımızı aldıysalar da Türklerin
sert kanunlarından korktukları için geri getirmişlerdi.
Geceleyin, gerektiğinde kullanılmak üzere çadırlarımızın
karşısına iki at bağlardık. Bir gece bu şekilde bağladığımız iki at
kayboldu. Hareket ettikten yirmi iki gece sonra adanmız bize,
yolda geri verildi!
[Hindukuş~

BenehIr, Perven]
Bu yö~ede uzun süre kalışımızın nedenlerinden biri de kara kış korkusudur. Çünkü yolumuz üzerinde Hindukuş 44 deni
len bir dağ [silsilesi] bulunuyor. Hindistan'dan getirilen köle ve
cariyelerin çoğu, acı soğuk ve dinrnek bilmeyen kar nedeniyle
bu dağlarda mahvoluyor. Bu yüzden oraya Hindukuş demişler;
"Him halkını öldüren" demektir. Bu dağı aşmak için tam bir
gün yol tepmek gerek.
Sıcakların gelmesini bekledik ve nihayet bir gün tırmanma
işine başladık; o gecenin sonunda zirveye vardık. Ertesi gün akşam vaktine kadar dağın üstünde yol aldık. Kara gömülmemek
için geçeceğimiz yere keçe yayıyordu k.
Dağa tırmanmadan önce Ender4 5 denilen mıntıkaya gelmiş
tik. Burada bir zamanlar koca bir şehir varmış ama şimdi hiç eseri yok. Sonra büyük bir kasaba yakınında Muhammed Mehravı
diye bilinen erdemli bir insanın zaviyesinde konaklamıştık. Muhammed Mehravı bize ikramda bulunup yemek vermişti. Garip
bir adam, galiba saflığından ve iyilikseverliğinden olacak yemekten sonra elimizi yıkadığımız suyun artığını içiyordu! Hindukuş zirvelerine varıncaya kadar bize eşlik etti. Dağdaki bir sı
cak su kaynağında yüzlerimizi yıkayınca cildimiz çadadı; çok acı
çektik! Sonra Benchır4 6 [=Penç hır; Penşir] diye ünlenmiş mm..
tıkaya geldik. "Benc" [=Penç] beş, "hır" ise dağ demektir; yani
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Beşdağ anlamına geliyor bu isim ... Vaktiyle burada büyük nehrin kenarına kurulu kalabalık bir şehir varmış. Nchrin suyu deniz suyu gibi mavidir; Bcdehşan dağlarından çıkar. Halk bu dağ
dan çıkan yakuta "Belahş" adını veriyor. Bu civardaki şehirlerin
tümü Tinkız Han tarafından harab edilmiştır; o zaınandan beri
öyle yıkık vaziyette.
Yöre; ahalisince pek sevilen bir dervişin; Şeyh Said Mekkı'nin mezarı da bu şehirdedir. Sonra Şeyh Ata Evliya'nın zaviyesinin bulunduğu Beşay dağına47 gittik. Ata Türk dilinde baba demektir; evliya zaten Arapça. Böylece bu kelimenin anlamı "Allah
dostlarının babası" demek oluyor. Bu adama Sısadsale de denilir.
"Sısad", Farsça üçyüz demektir, "sale" ise yıl anlamına geliyor.
Onlar bu adamın üçyüzelli yaşında olduğunu söylüyorlar; onun
hakkında güzel inançlar besliyorlar. Uzak yörelerden ona yöneliyor, buralara kadar yol tepiyorlar. Oraya gelenler arasında sultanlar ve zengin hatunlar da vardır. Şeyh Ata Evliya bize mükellefbir
ziyafet verdi. Zaviyesinin hemen yakınında bir su kenarında mola verdik. Yanına çıktık, ona selam verdim, beni kucakladı. N ahif,
incecik ve gencelmiş bir bedeni vardı. Onu gören elli yaşında zanneder! Her yüz senede saç ve dişlerinin yeniden geldiği söyleniyor. Ayrıca Ebaruhm'u gördüğünü söylüyor. Ebaruhm dediği adamın kabri, Sint bölgesinin Multan şehrindedir. Ondan hadıs aktarmasını rica ettim, bana bir sürü hikaye anlattı! Şüphe ettim durumundan; ama en doğruyu Allah bilir.
Buradan ayrılıp Berven48 [=Pervan] şehrine yöneldik. İşte
bu şehirde Emir Buruntayh'la karşılaştım; ihsanda bulundu, iyi
davrandı. Gazne'deki yardımcılarına mektup yazarak bana kolaylık gösterilmesini emretti. Buruntayh'tan ve onun ne denli
cüsseli oluşundan daha önce bahsetmiştik. Onun yanında şeyh
ve dervişlerden oluşan bir küme vardı; bildiğimiz zaviye ve tekke ehli insanlar. ..
Berven'den çıktık Carh'a [=Çarh] ulaştık. 49 Bu şehir, bahçeler arasına kurulmuş büyük bir yerleşim birimidir. Meyveleri
çok lezzetli! Oraya yaklaştığımızda yaz mevsimiydi. Yolda bir
grup öğrenciye ve dervişe rastgeldik. Cuma namazını burada
kıldık. Emir Muhammed Çarhl bize güzel bir ziyafet çekti. Muhammed ile daha son:-a Hindistan'da görüştüm.
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Notlar
1 Belh şehri: İskender döneminde Baktriya denilen meşhur şehir, bugün Afganistan'ın kuzeybatısındayer almaktadır, Doğu Horasan'ın en mühim şehirlerinden biri
olduğu halde. Moğo.1istiHlsı esnasında harap oldu ve bir daha eski ününe kavuşama
dı. İslam dünyasının meşhur sufi ve hakımlerinden bazıları Belhlidir. Ya'kilbı zamanında Horasan'ın merke~i idi; ta o zaman belirler,en komşu kasabd ve şehirler bugün
hala aynı adları muhafaza etmektedir Afganistan'da. Bkz.: Ya'kilbı, el-Buldan, ed-kritik: M. Emin Dannavı, s. 116-121; ayrıca İbn Battilta'nın Afganistan'la ilgili gözlemleri hakkında yazılmış bir eser olarak bkz.: Hal'iIullah Haım (Afgan Devleti'nin sabık
Irak ve Kuveyt sefiri), lbn Battilta fi Afganistan, Bağdat, 1971, (Tazı tarafından yazı
lan ön söz kısmı).
2 Lazeverd ve Belalış: Lapas-lazuli olarak da bilinen bu taş, Bedehşan şehrinde
Gökçe nehrinin üst tarafından çıkarılmaktadır. Burası Kuzey Afganistan'ın en uç
noktasıdır. Bkz.: 24/8. not.
3 BeIh Camii hakkında Beyhakl'nin kaydettikleri: Beyhakı bu ciimiin gerçekten
büyük olduğunu gösteren çeşitli merasimierden bahsetmiştir. Bkz.: Beyhakı, Tarih,
Arapçaya çev. Yahya el-Haşşab, s. 319.
4 Davud b. Ali: Bu şahsın adı tarihı kayıtlara göre Davud b. Abbas'dır. Olay hicrı 3.
yüzyılın ilk yarısında yaşanmıştır. Bkz.: Halılullah Haım, lbn Battilta fi Afganistan,
s. 22, 23.
5 Ukkaşe b. Mıhsan Esedı: Sahabılerden Ukkaşe b. Mıhsan, Peygamberimizin yanında bulunmuş ve 12/633 yılında Necd'de şehit olmuştur. Herhalde onu sevenler
tarafından hatırasına konmuş bir taş olmalı Belh'teki mezar. Bkz.: Zehebı, Siyer-i
A '/iimi'n-Nubela, C. 1, s. 307
6 Hızkıyel (=Hezekyel; batı dillerinde Ezechiel) Peygamber ve kabri: İbn Battilta'nın bahsettiği kabirden bir eser kalmamıştır geriye. Hezekyel'in (as) kabri hakkında yaygın görüş, Hılle civarında olduğudur. Mes'ildı İsrailOğullarının krallarından

ve peygamberlerinden bahsederken Hızkıyel peygambere de değinir. Ya'kilbı de
Hızkıyel'in Ahaz'dan soma başa geçtiğini, onun döneminde Babil kralı Sanharib'in
Kudüs'ü işgal etmeye çalıştığını ve Hızkıyel'in 27 yıl hüküm sürdükten soma vefat
ettiğini bildirir. Bkz.: Ya'kilbı, Tarih, C. 1, s. 64; Mes'ildı, MUrUcu'z-Zeheb, C. 1, s. 60
ve 69, paragraf m.: 97, 117; Tazı, Rıhle, C. 3, s. 91.
7 İbrahim b. Edhem meşhur bir sufidir. Bkz.: 10/19. not.
8 Kühistan: Aslında belirli bir coğrafi mıntıka değildir. Mana olarak "dağlık yer",
"dağlık bölge" demektir; sanki "dağıstan" gibi bir şey. İran ve Orta Asya'da pek çok
mıntıkanın genel ismi olarak kaydedilir; en meşhuru Horasan bölgesinin güneyindeki geniş alandır. Bkz.: Ferheng-i Ziya, C. 3, s. 1613.
9 Herat: Orta Asya'nın en zengin, en eski ve en etkileyici abidevı eserlere sahip şeh
ridir. Zend Avesta'da Haraeva; İskender dönemiyle ilgili Yunan kaynaklarında Areia
şeklindecgeçer. İslamın ilk yıllarından beri bu şehirden pek çok bilgin çıkmış ve Moğol istilasına kadar şehrin tarihi ile ilgili beş mühim eser yazılmıştır. Önce Gazneli
Sultan Mahmiıd~un oğlu Mes'ild zamanında daha sonra ise Timurlulardan Ebu Saıd
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Mirza zamanında Hera,'ın altın devrini yaşadığını söyleyebiliriz. Özellikle binalardaki azamet ve dış duvarlardaki süslemeler insanı hayran bırakmaktadır. Hele hele
Gevherşad binası ve Medrese-i IVlirza kalıntılarının, insanı, mimarı de ha ve tezyinı
sabrın önünde diz çökmeye sevkettiğini söylemek gerek. Kelimelerin en ihtiraslısı
nı ve en kudretlisini bulmak gerek bu mimarıyi anlatmak için; daha doğrusu Hüseyin Baykara'yı ve Ali Şir Neval'yi anlamak gerek ... Ali Şir Neviiı gibi büyük ve kendine güvenen ruhların nasıl bir şehirde yaşadığını bilirsc insan, o zaman anlar kilin,
toprağın vy taşın da şiir gibi, ekmek gibi, kitap gibi ete kemiğe ve cana büründüğü
nü. Timur döneminin büyük bilgini Taftazanı burayı vasfederken şöyle dcr: "Tüm
iyilikler burada cem'olur, / En güzeııeri, inanç, güvenlik, uğur." Herat şimdi Afganistan'dadır. Bkz.: YiikOt Hamevı, ıJ;fu'cem, C. 5, s. 406, madde m.: 12664; Seyfi Herevı,
Tdrihndme-i Herdı, M. Zübeyr ncşri, Kalküta, 1944; Major C. E. Yate, Northem AfgaIlistatl, London, 1888, s. 23-69; MEB Islam Iltls., Herat maddesi (Z. V. Togan tarafın
dan hazırlanmıştır.); Hallluııah Haım, Herd!, Bağdat, 1974, C. 1, s. 45.
10 Merv: Bu ismi taşıyan iki yer vardır; biri Merv-rOd (yani nehir kıyısındaki Merv) diye bilinir; diğeri Merv-i Şaheciin diye bilinir. İşte asıl Merv burasıdır ve coğrafyacı
tarihçi Ya'kObl döneminde Horasan bölgesinin en ünlü şehri, idarı merkezidir. Büyük Selçuklulardan Sultan Sencer ve Timurlulardan Şahruh zamanında da şen bir şe
hirdi. Bugün Türkmenistan sınırları içindedir. Bkz.: Ya'kObl, Age., s. 121; YakGt Hamevı, Age., s. 132; !'vIEB islam Atls., C_ 7, s. 776.
11 Hüseyin Muizzüddfn b. Gıyaseddfn Gfırf (=Herat emiri Gıyaseddfn Kert'in
oğlu) ve Kert hanedanı: Gıyaseddın Gert (veya Kert) in üçüncü oğludur.
770/1370'te vefat etti. Bu hancdan, asıl GOrllerle karıştırılmamalıdır. Herhalde Afganistan'ın güneybatısında, Herat'ın doğusunda bulıınan dağlık bölgeye egemen
olduğu için onlara da GGrıler diyor İbn Battfıta. Zira tarih kitaplarındaki Gfırller
1244'te son bulur. GGr bölgesine egemen olan eski GOrluların kökeni tarihçiler arasında ihtilM kaynağı olmuştur. lık defa büyük Selçuklu sultanı Sanear döneminde
GGr beylerinin yürüttüğü diplomatik ilişkilere rastlıyoruz. 1 ı. yüzyılda İzzeddın
Hüseyin adlı bir GGr emiri hem Sultan Sanear'a hem de Gazne sultanına hediyeler
sunmaktadır. Ibn Battuta'nın, cesaretine hayranlık duyduğu Gıyaseddın Kert ise
AI-i Kert (=AI-i Gert) diye bilinen ve 1245'ten 1389'a kadar egemen olan başka bir
hanedandan gelir. Rukneddın Merganı'nin oğlu Şemseddın artık tamamen çökmüş bulunan eski GGr hanedanından gelen bir prensesle evlenerek 1244'te o bölgede nüfUzunu tesis etmiş idi. Şemseddın, Moğoııara boyun eğmiş, onlara bağlı bir
vali olarak sağlam dostluk bağları kurmuş, Müngke Han'dan aldığı yarlığ ile Herat,
Sebzvar, GOr bölgesi, Sistan ve Belh olmak üzere ta Indus nehrine kadar çok geniş
bir alanı idare etme yetkisine sahip olmuştur. Işte Gıyaseddın Kert, bu soydan gelen ve kendi döneminde Ilhanlı hükümdarı olan Ebu Saıd'den yarlığ alarak idare
ettiği geniş araziyi eskisi gibi nispeten özerklik statüsünde tutmayı başaran, hatta
bu sükunet ortamında 1326'da Mekke'ye gitmeyi bile başaran bir emirdi. 1328'de
vefat edince yerine önce oğlu 3. Şemseddın diye bilinen emir geçmiş, bu adam içkiye düşkünlüğü ve uysallığı sebebiyle siyasetin ağır yükünü kaldıramayınea
1329'da vefat etmiş; yerine kardeşi l-Iafız geçmiş, o da GOr bölgesinin asıl sakin le-
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rinin isyanlarıyla mücadele etmekten yorularak 1331'de vefat etmiştir. Ondan sonra Muizzüddın başa geçmiştir ki Gıyaseddın Kert'in üçüncü oğludur. Muizzliddın,
llhanlı Moğollarının iyice zayıflamasını fırsat bilerek Ilhanlı EbG Saıd Han vefat
eder etmez kendi i"stiklalini ilan etmiştir. Uzun hlikümranlığı sırasında Serbediidlerle miicadel~ et.T.iş, nihayet onları yenerek tam anlamıyla Maveraünnehir hükUmdarlarından kurtulup rahat bir nefes almıştır. 1391 yılında Timur'un elçisini
kabul ederken vefat etmiş; yerine oğlu 2. Gıyaseddın Pir Ali geçmiş ve bu devlet
1389 yılında Timur tarafından ortadan kaldırılmıştır. Bkz.: B. Spuler, lraıı Atoğo/la
rı, s. 174-180; MEB lıMm Aııs., C. 6, s. 596-597.
12 Mes'ud Serabdalan (=Serbedaran; Serbedarfler) ve hikayesi: Bu grubun başı
olan Abdurrazık, Ilhanlıların Horasan valisine huruç etme niyetiyle yaptığı konuşma
da şöyle der: "Aman eğer gevşek davranır da kendinizi belli ederseniz bu bizim sonumuz olur! Korkaklar gibi ölmektense kellelerimizi darağaeında (=ser be dar) görmek daha iyidir!" Serbedar tayfasının ilk lideri aslında EbG Saıd'in yanında çalışan
Abdurrazık idi, aneak EbG Saıd 735/1335 tarihinde öllinee hemen isyan etti. Daha
sonra kardeşi Mes'Gd tarafından 739/1339 yılında öldlirlildli. Mes'Cıd ise 744/1344 yı
lına kadar bu taifeyi yönetmiştir. Seyyahın bahsettiği Muhammed ise galiba onun takipçilerindendir. Bkz.: Tazı, Age., C. 3, s. 46.
13 ŞuWir, Sakkura ve haritfış tayfaları için bkz.: 6/29. not.
14 Sebzar (=Sebzvar) ve Beyhak: Sebzôr veya Sebzvar; Ebu'l-Fida'ya göre Beyhak
bölgesinin askerı merkezi idi. Eski ismi Hosrôgerd'dir. Nişabur'un 64 mil batısında
dır. 737/1338 yılında Serbedarıler tarafından işgal edilmişti. Bkz.: Ebu'l-Fidil, Takvım, s. 442; Haım, ibıı Battiitali Ajgaııistmı, s. 47; 'razı, Maa Ibıı Baitiitali Iran, s. 96.
15 Tus ve Çapuleu Hasan: TGs, şimdiki Meşhed şehrine yakın bir şehirdir. Niisırud
dın TGsı gibi meşhur bilgin ve dlişünürlerin memleketidir. Burada ismi geçen Hasan, Nişabur zindanından çıkan ve Mes'Cıd'un sağ kolu olarak savaşlara katılan Şıı bir
liderdir. Bkz.: Tazı, Rıhle, C. 3, s. 47.
16 Togay Timur: EbCı Saıd'in vefatından sonra taht kavgalarına karışan Moğol prensIerindendir. 1351'de Serbederan tayfası tarafından Amabad'da öldlirlildli. Bkz.: Spuler, lraıı Moğollan, s. 148-151.
17 Argün b. Nevruz b. Argün (=llhanlı valisi): İlhanlıların Horasan valisi.
735/1335'te EbCı Saıd Han'ın ölümlinden sonra TCıs, Nişabur ve Merv'i içine alan bir
emirliğin hakimi olmuştur. 1338 yılında Scrbediiran tayfası bu bölgeye hakim olunca yenilen Argun, Togay Timur'a sığındı; onun soyundan gelenler Timur devrine
kadar bölgede kalmaya devam etmişlerdir. Bkz.: Tazı, RıMe, C. 3, s. 47.
18 Gurların aslı meselesi: Tabiı ki burada bahsedilen GGdler ile Şam diyarındaki
Gavr'ın bir alakası yoktur. Evvelcc GOr'dan bahsedilmişti. Bkz.: bu bölüm 11. not.
19 Semnan ve Cellliüddevle: Bazı kitaplarda Semnan şeklinde de kaydedilen bu şe
hir buglinkli Tahran'ın 100 mil doğusundadır. llhanlılar dağılınca burası Celiilüddevle ıskender b. Zeyyar tarafından alınmıştır. Serbedarllerin reisi olan Mes'Gd, Mazenderan h~kimi olarak da bilinen bu hükümdara karşı savaşırken öldürülmüştür. Bkz.:
B. Spuler, iran Moğollan, s. 155.
20 Büşene': Iran-Afgan sınırındadır. Bkz.: Tazı, ibıı Baffiifa ii Iraıı, s. 98.
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134 Tye denk düşer.
Mevlana: Asıl adı Nizameddın Mevlana Abdurrahım idi. Ancak
kendi beldesindekileri kurtarmak için hayatını tehlikeye atınca ona Pir-i Teslım
demişlerdir. Bu meşhur sufJ 737/1337 yılında şehit olmuştur. Mezarı Fahreddın
Razı'nin kabri yakınında Herat civarındadır. Bkz.: Hal'ilullah Halili, ıbn Battuta fi
Afganistan, s. 47.
23 MevdCtd Çişti ve onun soyundan gelen EbCt Ahmed Çişti: Mevdild Çiştı, Ahmed Nameld'den feyz almış tasavvuf büyüklerindendir. 527/1132 yılında vefat etti.
Torununun oğlu olan Ahmed Çiştl'nin ismi, tarihı kaynaklarda Herat sultanı Gıya
seddın ile İlhanlı emiri Yasavur arasında vuku bulan anlaşmazlıkları halletmeye çalı
şan kişi olarak geçer. Bkz.: Halılullah Halili, Age., s. 53-55; Sahabeden Günümüze, C. 7,
s.50.
24 Sicistan ve dönemin mahallf devleti: O dönemde bölgeyi lIhanlı Moğollarına bağ
lı bir emirlik yönetiyordu. Seyyahımızın gezdiği sıralarda Kutbeddın Muhammed
(1331-1341) baştaydı. Bkz.: Gibb, The Travels, C. 3, s. 580.
25 Sıvesitiin ve Sakalar: Burası herhalde Haydarabad'ın kuzeyinde Sim nehri kıyısı
na kurulu Sehvan diye bilinen yer olmalı. Zeki Velidı Togan, Sakalardan (=İskitler)
bahsederken Sistan, Sicistan, Siistan gibi yer adlarının aslında onlardan yadigar kaldığını söylüyor. ııim alemindeki yaygın kanaat Sakaların hanı olduklarıdır. Ancak
hayat tarzları, konar-göçer oluşları, ölüm adetleri ve mülksüz yaşayışları onların Türk
olma ihtimalini kuvvedendiriyor. Konuyla ilgili derli toplu kitap, lIhami Durmuş'un
eseridir; özellikle 45-54. sayfalar arasına bakılmalı. Bkz.: Z. Velidı Togan, Umumı
Türk Tarihine Giriş, s, 404-409; ııhami Durmuş, Iskitler(Saka/ar), Ankara, 1993, s. 3960 Tazı, Age., C. 3, s. 51.
26 Bekkar (=Bakar): Sim (=İndus) nehrinin kuzey tarafındaki yol kenarına kurulmuş
bir şehirdir; Multan'ın 120 km kuzeyindedir. Bkz.: Gibb, Age., C. 3, s. 580.
27 Cam şehri: Bu şehrin yeni ismi Türbet-i Şeyh Cam'dır. Badğis sınırında Kilhistan
bölgesinde Heraftan Nişabur'a giden yolun kenarında kurulmuş bulunan şehrin daha da eski adı Buzcan idi. Bkz.: Gibb, Age., C. 3, s. 51.
28 Şihabeddfn Ahmed Cam: Tam bir yüzyıl yaşadı ve 536/1 142 yılında vefat etti. Bölge halkı tarafından çok sevilen biriydi; Timur onun kabrini ziyaret etmiştir. Bkz.:
Gibb, Age., C. 3, s. 580; Tazl, Age., C. 3, s. 51.
29 TCts ve dönemin hadiseleri: Tus, Şimdiki Meşhed'in birkaç mil kuzeyindedir. Çingiz tarafından 617/1220 yılında istila edildi; ancak Emir Argun Kırat tarafından tekrar imar edildi. Timur gelene kadar bu ailenin elinde kaldı. Timur burayı tamamen
harap edince eski güzelliğine ve revnakına kavuşamadı; hemen yanı başındaki Meş
hed güzellikte orayı geçti. Bkz.: Ebu'l-Fida, Takvım, s. 451; Gibb, Age., C. 3, s. 582.
30 EbCt Hamid Gaziilf: İslam düşüncesinin zirvelerindendir; Tehlifüt, Ihyli, Meliric, Mustasfli ve Munkız gibi her biri kendi alanında aşılması zor kitapların sahibi dahi bilgin.
450/1058 yılında Tus'ta doğdu, 504/11 ll'de yine burada vefat etti. Belki de Sünnı
olduğundan; kabri şehrin neresindedir tam olarak bilinmez şimdi. Kitapları Fas'tan
Hindistan'a kadar İslam dünyasının her tarafına yayıldı; Avrupa'da da duyuldu ve
üzeri nd c konuşuldu. İbn Battilta'dan ikiyüz yıl önce Gazall'nin kit~"ları Fas "c En21
22

Yediyüzkırksekiz yılı:
Nizameddın

31

32
33
34

düIüs'ün mutaassıp mollaları tarafından yakılırdı. Ancak bazı Gazall hayranı Muvahhidıler ve arkasından Merınıler gelince doğunun engin hoşgörüsü ve tetkikçiliği Malikllik ve Zahirılikten başka bir şey bilmeyen batı Müslümanlarınca da benimsendi;
Gazall daha sık vemlıat okunmaya başlandı. Gazall hakkındaki son tetkikler onun
"İslam aklını d~duıduğu" tarzındaki Oryantalist iddiayı tamamen çürütecek niteliktedir. Gazall, fikrı sefUvenini Munkız'da vermiştir. Maurices Bouyges yıllar süren tetkikIerinin ardından Gazal1'nin irili ufaklı 404 eserini kaydeder. Bkz.: Gazaıi, eI-Munkız mine'd-Daldl, Beyrut, 1959; Zehebı, Siyer, C. 19, s. 322; DİA İsldm Ans., C. 13,
s.489-534.
Meşhed-i Rıza (=Meşhed şehri): lran'da Horasan eyaletinin merkezi ve Şıılerin
en büyük ziyaret merkezi olup KeşefrGd vadisinde bulunur. İslam tarihinin en mühim şahsiyetlerinden İmam Ali Rıza b. Musa'nın kabri bu şehirdedir. Ondan önce
Harun Reşid buraya gömülmüş idi; o, Horasan'a bir sefer açma teşebbüsündeyken
SenabM'da bir kalede hastalandı ve birkaç gün içinde 193/809 tarihinde birkaç gün
içinde vefat etti. İşte Harun Reşid'in vefatından on sene sonra Halife Me'mun,
Merv'den dönerken bu kalede birkaç gün kaldı, o sırada 12 İmam'dan 8'incisi olan
damadı ve saltanat varisi Ali Rıza yanında bulunuyordu. Bu zat 203/818 yılında anı
den vefat etmiştir. Meşhed, başlangıçta küçük bir yer iken zamanla meşhur oldu ve
tüm Şıı dünyasının rağbetiyle büyük bir şehir haline geldi. Bkz.: MEB lsıilm Ans.,
C. 8, s. 146-148.
İmam Ali Rıza b. Musa Kazım ve kabri: 12 İmam'dan sekizincisi. Bkz.: bir önceki not.
Harun Reşıd: Abbası halifeleri arasında en meşhuru. 193/809 yılında TGs şehrinde
vefat etti; adı Binbir Gece Masalları'nda adı çokça geçen hükümdar. Bkz.: 3 ı. not.
Serahs şehri: Serahs, TGs şehrinin doğusunda Iran ile Türkmenistan sınırında
yer alır. Hanefi fıkhının büyüklerindan İmam Serahsrnin şehridir. Ebu'I-Fida anlatıyor: "İbn Havkal'ın bildirdiğine göre Serahs şehri Nişabur ile Merv arasında,
düz bir arazide kurulmuştur. Serahs mera bakımından pek zengindir, kasabası azdır, halkının temel sermayesi develerden ibarettir; su genellikle kuyulardan sağ
lanır." Bkz.: Ebu'I-Fida, Takvim, s. 455; National Geographic, Şubat 1976, (Sovyet
haritası).

35 Lukman Serahsı (=suff): Molla Cami, Nt/ehiltü'I-Üns'te bu zattan bahsetmiştir. Ali
Şir Nevaı de (Nt/ehat çevirisi ve tekmili olan) Nesilyim'de Lukman'dan bahseder:
"Anıng ibtidada köp mücahede ve riyazatı bar imiş; anga keşfvaki oluptur ki aklı zayil boluptur; Şeyh Ebu'I-Hayr köp ayturmuş ki Lukman, Tingri'ning azadkerdesidir
emr ü nehyden." Yanİ başlangıçta çok ibadet ve inzivası var imiş, sonra manevı alemin kapıları ona açılınca aklı gitmiş. Şeyh Ebu'I-Hayr dermiş ki "Lukman Tanrı'nın
emir ve yasaktan azat kıldığı kullardandır'. Bkz.: Ali Şir Nevaı, Nesilyimü'I-Mahabbe
(metin), hazırlayan: Kemal Erasıan, Ankara, 1996, s. 187-188.
36 Zava şehri: Bugünkü Torbet-i Heyderiyye şehridir ki Meşhed'in güneybatısında
dır. Tam çloğusunda Torbet-i Cam, güneyinde ise Gonabad vardır. Bkz.: İran Demİr
yolları Haritası (Negşe Şebekerilh-ı ilhen iriln); Tahran, 1975, Tazı, İbn Battutaj'i iriln,
s.106.
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37 Kutbeddin Haydar ve Haydariye taifesi: Kutkddın Haydar 618/1221 tarilıinde
vefat etti; Melametiyye-Kalenderiyye tarıkatının kurucusu olan Cemaleddin Savi'nin talebesidir. Şcyh Kutbeddin, Haydariyye tarikatını kurdu ve bu tarikat hem
Anadolu'da hem de Hindistan'da rağbet buldu. Ivfistik heyecanın sağlanması için kenevirin çok tabii bir tarzda kullanılması bu tarikatın müntesipleri tarafından ba~latıl
mış bir uygulama olabilir. Haydari))'e tarikatının Anadolu sosyal tarihine de etkileri
olmu~tur. 22. bölümün 13. notunda verdiğimiz ayrıntılı bilgi önemEdir. Ayrıca bkz.:
Ali Şir N0Val, NeJiiyim, s. 384; Eflaki, Afeniiktbü'I-Ariftn, C. I, s. 215; DıA IJ/iim AnJ.,
C. 17, s. 35-36.
38 Nısabfır (=Nişabur) ve dönemin hadiseleri: 618/1221 'de Moğollar tarafından
yağmalandı, 679/1280'de ağır bir deprem geçirdi; Serbedar Mes'ud tarafından işgal
edilince de 738/1338 yılında Cani Kurbanı memleketinin idarı merkezi oldu. Daha
sonra I-ı'-:rat kökenli Gere {=Kert} hanedanının topraklarına dahiloldu ve Timur zamanına fadar onların elinde kaldı. Ni~abur daha evvelki asırlarda gerek tercüme hareketi gerekse felsefi ve dini ilimler bakımından Islam medeniyetinin en büyük
merkezlerindendi. Bu ~ehir Ömer Hayyiim'ın ve Feridüddin Attar'ın şehridir. Ticarı önemini her zaman korumuştur. Ebu'l-Fida zamanında "Nişavur" diye telaffuz
edilirmiş ismi. Bkz.: Ebu'l-Fida, Takvım, s. 451; Ya'kubi, el-Buldan, s. 95-98; Yakut
Hamevi, Afu'cem, C. 5, s. 362; l\IEB ls/iim 11nJ., C. 9, s. 303.
39 Bistam: Tahran-Meşhed yolunun ortasındadır; şimdi oraya en yakın büyük şehir
Ş~hrud'dur. Yakut zamanında gayet mamur bir şehir imiş. Eski Bistam şehriyle ilgili enteresan bir husus: Orada hiç aşık yokmuş ve aşk illerine müptela olup bu ~ehre
gelenler dahi derhal şehrin suyundan içmekle o illetten kurtulurlarmış! Bkz.: Iran
Demiryollart HaritaH; Yakut Hamevı, Mu'cem, C. 1., s. 500; Zekeriyya Kazvini, AJ{Jru'I-Bilad, s. 308.
40 Bayezıd Bistamf: Melametiyye yolunun reisi olarak bilinir; 260/874 yılında vefat etti. Uzun adı Tayfur b.lsa b. Suruşan'dır. Kerametleri ve özlü sözleri menkıbe kitaplarını en çok dolduran sufilerdendir. Bir adam Bayezid Bisrami'nin yanına gelir ve
alaycı bir eda ilc dcr ki: "Duyduğuma göre sen uçuyormuşsun!" Bayezid cevap verir: "Bunda şaşaeak ne var? Uçmak senin için çok mu önemli? Akbabalar bile uçarken mürnin niye uçmasın?" Bkz.: Ebu Nuaym, Hi/ye, C. LO, s. 34; Zekeriyya Kazvini, Age., s. 308; Sahabeden Günümiize, C. 6, s. 131-134.
41 Hinduhıyr yolu konusunda seY)'aha yapılan itirazlar: Buradaki Hinduhıyr herhalde Endhuy diye bilinen mıntıkadır.lbn Battum'ya bu güzergahı hususunda da itiraz edilmektedir; zira uğraması gereken pek çok şehir var bu güzergiihta, fakat seyyahımız bunlardan bahsetmiyor. Ancak gerek Halilullah Hal'ili, gerekse Tazi gibi şa
rihlerin açıklaması bana da tutarlı geliyor: Galiba ıbn Cüzey telhis işini (=kısaltma
işini) burada da abartarak devreye sokmuş olmalı! Bkz.: Tazi, Rıhle, C. 3, s. 58; Halı
luilah Haım, ıbn Battiltaft Afganistan, s. 59.
42 Kundfıs (=Kunduz): Eski Toharistan bölgesinde Afganistan'ın kuzeyinde ticarı faaliyetleriyle meşhur bir şehir. Pamuk sayesinde şöhreti arttı; Ebu Hamid Gamatl'nin
bahsettiği kumaşlar da bu yöreye mensuptur. Bkz.: Ebu Hamid Gamatl, Rıhle, ~. 118:
Tazı, Age., s. 58.
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43 Bağliin: Eski Toharistan bölgesinin şehirlerindendir. Seyyahımız oraya vardığında
Moğol istilasının izleri henüz silinmemiştir. Bkz.: Tazı, Age., s. 58.
44 Hindukuş dağları (=poğudaki Kafkasya): Zirveleri 7000 metreyi aşan, bir omurga gibi Afganistan'ıws1rtında- yer alan yüksek dağlar. Ülkenin orta kesiminden başla
yan bu dağlar, j'<9lojl~bakımdan İtalya'nın kuzeyinden itibaren Himalayalar'a kadar
uzanan ve Alp kıvrımLirı adı verilen dağ sisteminin bu ülke içinde kalan parçalarıdır.
Kuzeydoğu bölümü aynen Himalayalar gibidir; hatta yer yer onların gen cl yüksekliğini

de

dağlar,

aşar; bazı tepeleri 8000 metreyi geçer. Kuzeydoğuda Hindukuş adını alan bu
Kabil'den itibaren batıya doğru yclpaze gibi açılarak Kahibaba, SefidkGh ve

Bendibeyan gibi kollara ayrılır. Büyük İskender ve halefleri bu dağlar için Kafkasya
tabirini kullanmışlardır. Saklanma, savunma ve saldırma imkanları açısından son derece elverişli olan bu coğrafya; inatçı, bağımsız ve savaşkan Afgan oymaklarının karakterine tesir eden esas amillerden olsa gerektir. KOş, Kust öldüren, döven, yere vuran anlamına gelen İran kökenli bir kelimedir. Hindu ise nehir insanı demektir. Hindu-Kuş, "nehir kenarında yani ovalarda yaşayan medenıleri öldüren dağlar" anlamın
da

kuııanılmış

olabilir. Tarih boyunca bu

mıntıka,

Hindistan'dan gelen

saldırılara

karşı tam anlamıyla bir ölüm uçurumu olagelmiştir. Bkz.: MEB fçldm Aııs., C. 5 (I), s.

536;

Ferheııg-i

Zi)'d, C. 3, s. 1540; John T. Platts, Age., s. 1236.

45 Ender (=Enderiib): Hindukuş dağlarının kuzeyinde bir şehir. Burası İskender'in
c :ırduğu yerdir. Çeşitli noktalardan çıkartılan gümüş burada eritilirdi. Bkz.: Halllı,

ilattilta fl Afganistaıı, s. 60-61.
46 Benehır (=Pençir): İbn Havkal ve Istahrı Penehır dağlarından ve vadisinden bahIbıı

setmişlerdir.

Buradan

gümüş

ve lapas-Iazuli

taşları çıkartıhrmış.

Bkz.:

Haım,

Age.,

s. 64, 65.
47 Beşiiy dağı ve Ata Evliya'nın mezarı: Beşay, yerel dilde "küçük" demektir. Burası Gülbahar mıntıkasına yakındır. Halk bu civardaki kabre Şeyh-i Arifin kabri dermiş; ıbn Battuta'nın söylediği Ata Evliya da bu olsa gerek. Bu bölgeye eskiden Kafiristan derlermiş; zira rivayete göre Büyük İskender'in geride bıraktığı bir grup in-

san

yaşarmış

burada kendi kültürlerine göre. Pençir vadisindeki bu bölgenin ismi da-

ha sonra Nüristan'a çevrilmiş. Bkz.: Haıııı, Age., s. 65.
48 Berven (=Perven): Kabil'in 45 mil kuzeyinde Pençir ilc Gorban arasındadır. Bazı
oryantalistler Büyük İskender'in inşa ettiği İskenderiye Kalesi'nin Perven'e yakın
olduğunu söylemektedirler. Perven, İdrisl'nin haritasında da geçmektedir. Bkz.: Tazı, Rıli/e,

C. 3, s. 60; Gibb, Age., C. 3, s. 589.

49 Çarh kasabası: Perven'in 10 mil güneyinde Çarikar diye bilinen kasaba. Bu kasabadan yetişen meşhurlardan biri de Ya'küb-i ÇarM'dir;
müritlerinden. Bkz.: Halili, Age., s. 66.

Bahaeddın Nakşibendı'nin
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Çarh yöresinden çıktık, meşhur hükümdar Sultan Mahmud
b. Sibük Tikın'in [=Sebük Tekin] diyarı olan Gazne'ye l hareket
ettik. Mahmud b. Sibük Tikın 2 geçmişin en büyük sultanların
dandır. Onun lakabı Yemınuddevle'dir. Hindistan'a çok sefer
yapmış, orada sayılamayacak kadar kale ve şehri ele geçirmiştir.
Kabri bu şehirde; hemen yanı başında da bir zaviye kurulu.
Gazne'nin büyük bir kısmı haraptır. Eskiden çok güzel ve
ihtişamlı bir şehirmiş.
Buranın soğuğu pek çetin olduğundan ahali kışın Kandehar'a 3 göç ediyor. Kandehar büyük ve zengin bir şehirmiş. Gazne'den üç gün uzaklıkta. Ben Kandehar'a girmedim.
Gazne'ye yaklaştığımızda kalenin hemen altından akan bir
nehrin kıyısındaki köyde konakladık. Oranın emiri Merzek Ağa
adında birisiydi. "Merzek" küçük demektir, "ağa" ise ulu soylu
anlamına geliyor.
Buradan çıkıp Kabul'e [=Kabil'e] yöneldik. Kabul eskiden
kalabalık bir şehirmiş.4 Şimdi neredeyse bir köyü andırıyor. Bu
yöre, Afgan adıyla bilinen Acem kökenli bir taifenin yatağı olmuştur. Onlar dağ ve geçitleri tutuyor, eşkıyalık yapıyorlar. Onların hakim olduğu en büyük sıradağa Kfih-i Süleyman S adı verilmiştir. Anlatılanlara göre Hz. Süleyman bu dağa çıkıp o zaman
karanlık içinde olan Hindistan'a bakmış. Sonra geriye dönmüş
ve oraya girmemiş! Böylece bu dağlara Kfih-i Süleyman demiş
ler. Kabul'de evliyanın büyüklerinden Şeyh Abbas'ın müridi ve
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Kaynak: Gibb.
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ogrencısı İsmail Afgani'nin 6 zaviyesi vardır. Kabul'den sonra
Kermaş7 kaleciğine

iki dağ arasına kurulmuştur.
Afganlılar tarafından eşkıyalık ve yol kesme amacıyla kullanılı
yor. Kermaş kaleciğinden geçerken Afgan taifesiyle vuruşmak
zorunda kaldık. Onlar dağın eteğindeydiler. Bizim art arda gelen
oklanmız karşısında tabanıarı yağlayıp kaçtılar. Bizim kervanın
yükü hafifti ve onların dörtbin kadar atı vardı. Benim yanında
develerim de olduğu için kafileden ayrı düşmüştüm. Bulunduğum grupta Afgan halkından bazı kimseler de vardı. Azığımızın
bir kısmını attı k; ayrıca yolda kalmış bitkin develerin yüklerini
de kenara bıraktık ve yatsı namazından sonra esas kafileye yetiş
tik. Ertesi gün adar göndererek bıraktığımız yükleri aldım.
Türk ülkesinin sınırları içinde son yerleşim merkezi olan
Şaşıngar'da 8 [=Heştnagar] geceyi geçirdik. Ertesi sabah yola çı
karak tamamen katedilmesi beş gün süren büyük bir sahraya
girdik. Bu sahraya ancak Temmuz ayı başlarında, Sint ve Hindistan'da yağmur mevsimi merhaba deyince girilebilir. Çünkü
çölde esen sam yeli insanın ölümüne sebep oluyor; ceset hemen
kokmaya ve parçalanmaya başlar bu rüzgar eserken. Aynı rüzgarın Hürmüz ile Şiraz arasındaki bir çölde de esmekte olduğunu
daha önce söylemiştik.
Bizden önce Tirmiz kadısı Hudavendzade'nin de içinde.
bulunduğu büyük bir kervan buradan geçerken pek çok deve ve
at telef olmuş. Allah'a hamdolsun bizim kervan Bencab'a
[=Pencap] sağ salim ulaştı.
Bencab'a Sint nehri de denilir. "Benc" beş, "ab" ise su demektir. 9 Dolayısıyla Bencab, "Beşsu" anlamına geliyor. Bu nehir, sonunda büyük nehre dökülmekte ve bu yöreleri şenlendir
mektedir; ileride bahsedeceğiz. Bencab kıyısına vardığımızda
Zilhicce ayının son gününü yaşıyorduk. O gece Yediyüzotuzdört
yılının Muharrem hilalini görmek nasip oldu.1 0 Buraya gelişimiz
haber görevlileri tarafından Hint toprağına bildirildi; durumumuzu Hint hükümdarına anlatmışlar.
Bu ciltteki sözümüz burada bitiyor.
Bütün övgüler alemlerin efendisi Yüce Allah'adır!
Bunu ikinci cilt takip edecek.
yöneldik.

Burası
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Notlar
1 Gazne: Kabil'in 75 ınil güneybatısında olan bu tarihı şehir, Zabulistan diye bilinen
bölgenin idarı nı:erk~iıydi.382/963'den 582/1186 tarihine kadar Türk asıllı Gazneliler DevleJi'ne.baş~hirlik etmiştir. Hindistan'ın fethi ve BirOnl gibi dahi bilim adamları tarafından Hint kültürünün yoğun, dolaysız bir biçimde incelenmesi de bu devirde başlamıştır. Bkz.: Ebu'I-Fida, Takvım, s. 467; DıA Isl!im Ans., C. 13, s. 479; ayrıca bkz.: bir sonraki not.
2 Gazneli Mahmud b. Sibuktekfn (=Sübek Tikin): Dağılmakta olan Samanı Devleti'nde bir kumandan olan babasının isminin nasıl okunması gerektiği ihtilM konusudur. Sü, "ordu" anlamına geldiği için "ordubaşı" manasında Sü-bek şeklinde
okunması gerektiği savunulduğu gibi; sevilen, kıymetli prens anlamında Sebük (yani "sevik"= sevilen) Tikin şeklinde okunması gerektiği de savunulmuştur. Kaynakların bir kısmında isc bu isim Sibük şeklinde harekelenmiştir. Gazneli Mahmud bilgiye aşık, zeki, cesur ve kurnaz bir hükümdardı. Hükümdarlığı boyunca Hindistan'a
17 sefer yaptı; öldükten sonra ardından taht mücadelesi oldu; oğlu Mes'Od başa geçti; cesurdu, kudretli bir mimardı, sanatsever bir hükümdardı ama soğukkanlı ve disiplinli değildi; içki illetine müptela olduğu için gevşeklik gösterecek, babasının yerini asla tutamayacaktı. Sultan Mahmud ve Mes'Od bugüne kadar Afganistan, Pakistan ve Iran gibi bölge halklarının edebiyatında cesaret sembolleri, sanat ve şiirin efsanevı hamileri olarak yadedilmiştir. Bkz.: H. Halllı, Age., s. 71; Erdoğan Merçil, Müslüman Türk Devletlen Tanhi, s. 34-40; DıA lsldm Aı/s., C. 13; s. 481.
3 Kandehilr: Gazne'nin 200 mil güneybatısındadır; denizden yüksekliği 1040 metreyi bulur; ancak Gazne'nin daha yüksek (2200 m.) olduğunu hatırlatalım. Ocakta ortalama sıcaklık 5-6 derecedir. Kabil neredeyse ikiyüz yıldan beri başşehirdir ama ondan önce ya Belh ya Kandehar ya Herat ya da Gazne başşchir idi. Kandehar, Ebu'lFida'nın eserinde 14. iklimde, yani Hint İklimi'nde yer alır. Burası Sint vadisinde
kurulu bir şehirdir; İbn Saıd de bu şehrin Büyük İskender tarafından kurulan şehir
lerden biri olduğunu söyler. Ancak onların bahsettiği şehir bugünkü Kandehar olmayıp Kabil'den Peşaver'e ve İndus nehrine kadar uzanan bölgenin genel ismidir. Bkz.:
Ebu'l-Fida, Takvım, s. 357; H. Halllı, Age., s. 72.
4 Kilbul (=Kilbil): Tarihi milat öncesi yüzyıllara dayanan bu şehir; ikiyüz yıldan bu
yana, yani çağdaş Afgan ulusunun temellerini atan Ahmed Dürranı'nin oğlu Timurşah'dan bu yana Afganistan'ın başşehri. lIk İslam coğrafyacılarından İdrisı bu şehrin
surlarının çok sağlam olduğunu söyler. KabiL, esasen şehrin 100 km batısında doğan
ve şehrin içinden geçen ırmağın adıdır. Bkz.: DıA lsldm Ans., C. 1, s. 408; Tiizı, Age.,
C. 3, s. 63; MEB lsldm Ans., C. 6, s. 17.
5 Kı1h-i Süleyman: Pakistan'daki Kuetta (=Keta) şehrinin güneyinde uzanan ve İn
dus vadisine bakan sıradağların genel ismi. Buralara yüksekliği ve heybetinden ötürü Tahtı-ı Süleyman da denmiştir. Bkz.: Gibb, Age., C. 3, s. 590.
6 İsmail Efgilnf (=şeyh): B u şahıs galiba, Mendzilü's-Sdirln adlı eserin yazarı Heratlı
meşhur sufl şair EbO İsmail Abdullah Herevı Ensarl'nin oğlu Cabir idi. Bkz.: Wolfe,
An His/oncal Guide to Kabul, Kabul, 1965, s. 95; Halllullah Halllı, Herdt, C. 1, s. 6667; i bn B~ttıı/a.lf Afganistan, s. 4 ı.
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Gardiz bölgesinin güneydoğusunda dağlık bir mıntıka; Gazne'nin 35 mil batısındadır. Bkz.: H. G. Raverty, Afghanistan and Part of Baluchistan,
London, 1880, s. 91; Gibb, Age., C. 3, s. 591.
8 Şeşıngiir (=Haştnagiir): Bu isim, Keşmir'in batısında bulunan Peşaver'in 16 mil
kuzeydoğusundaki Haşmagar ile uyuşuyar. Ancak Haşmagar ile Kermaş arasında
seyyahın anlattığı türden bir yakınlık yok. Bkz.: Gibb, Age., C. 3, s. 591.
9 Benc Ab (=Pencap; Beş koldan akan sular) ve İndus: İbn BattOta ta baştan beri çoğrafi bir isim olan lndus nehri ile Pencab arasında bir ayırım yapmamakta. Bkz.:
Gibb, Age., C. 3, s. 592.
10 Yediyüzotuzdört yılının Muharrem hilalinin görüldüğü gün (=ayın ilk günü):
12 Eylül 1333 'e denk düşer.
7

Kermiş (=Germaş):
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9

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla; efendimiz ve ulumuz Muhammed'e, onun ehl-i beytine ve arkadaşlarına selam
ile;
İbn Battuta adıyla, ünlenen Tancalı Üstat Ebu Abdullah
Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. İbrahim Levat!
-Hak Tdla onu rahmetiyle kuşatsın- der ki:
Yediyüzotuzdört senesinin ilk günü Muharrem ayının başında Sint ırmağına ulaştık. l Bu ırmak Bencab diye de bilinir.
Bu kelime "Beşsu" anlamına geliyor. Dünyanın en büyük nehirlerinden biridir. Sıcak zamanlarda nehrin suları taşar. Halk o
zaman yapar ziraatini; Mısırlıların, Nil'in taşmasıyla ekime baş
lamaları gibi. Bu nehir aynı zamanda Hint ve Sint hükümdarı
Sultan Muhammed Şah'ın hükümdarlık sınırını oluşturur. Bu
yöreye gelir gelmez istihbarat işini yapan görevlilerle karşılaştık.
Onlar bizimle ilgili haberleri MuItan şehrinin emiri Kutbulmelik'e yazıverdiler. O sıralarda Sint bölgesinin emirü'l-ümerası
[=valisi], sultanın memluku olan Sertiz'di. Bu adam diğer memluk erlerin [=kapıkullarının] denetleyicisidir. Hükümdarın ordusu onun önünde resmi geçit yapar. Adının anlamı "keskin
baş"tır. Çünkü "ser" baş demektir, t!z ise keskin manasına geliyor. Biz oraya vardığımızda SertIz, Multan'a on günlük mesafede bulunan Sivesitan şehrindeydi. Sivesitan, Sint bölgesinde
bir şehirdir~'Sint ile sultanın başşehri olan Dihli [=Delhi] arasın
da elli günltik yol vardır. Fakat "muhbir" adı verilen haber me-

murları,

Sint bölgesinden bir mektup yazdıklarında sultana
gün içinde ulaşır; özel posta sistemi sayesinde!

beş

Berfd SistemiZ
Hint ülkesinde iki tür berıd [=posta] vardır. Atlı postaya
"vulak"3 [=ulak] diyorlar. Her dört milde nöbeti devralan atlarla yapılıyor. Bu hayvanlar hükümdara aittir.
İkinci tür posta servisinde iş yayalar aracılığıyla görülüyor.
Bir mil üçe ayrılıyor. Buna "dave"4 adını veriyorlar. Dave milin
üçte biri demektir. Mile verdikleri ad ise "kurfih"tur. s Sistem
şöyle işliyor: Her üçte bır milde insanların yaşadığı mamur bir
köy var. Köyün hemen dışında kurulu üç çadırda kemerlerini
kuşanarak harekete hazır halde bekleyen adamlar bulunuyor.
Her biri yanlarında iki arşın uzunluğunda bir kamçı taşıyor. Bu
kamçının ucunda bakır çıngıraklar asılı! İlk görevli bulunduğu
yerden çıkarken bir elinde mektup, diğer elinde çıngıraklı kamçı vardır. Olanca hızıyla koşmaktadır. Vardığı yerde çadırda bulunan kimseler çıngırak sesini işitir işitmez hemen kalkar, adamı karşılarlar. İçlerinden biri derhal mektubu kapar, son süratle
yola koyulur. Öteki daveye varıncaya kadar kamçıyı sallar, çın
gırakları çınlatır. Mektup gideceği yere ulaşıncaya dek bu usül
üzere yürütülür iş.
Aslına bakılırsa bu ikinci sistem, vulaktan daha hızlı! Bu
ikinci posta türüyle Hindistan'da az bulunan Horasan meyveleri dahi getirilir buralara. Tabaklar içine yerleştirilen meyveler,
sultana ulaşıncaya kadar elden ele geçer. İşin garibi, suç işleyen
ler bile bu düzenle nakledilir payitahta. Adamı bir sedire oturturlar; yayan posta görevlileri sediri başlarına kaldırdıkları gibi
hızla koşarlar. Hükümdar, Devletabad şehrinde bulunduğu sıra
da içeceği su bile böyle getirilir. Bu su Hintlilerce ziyaret edilen
Kenk [=Ganj] nehrinden gönderilir. Kenk nehri Devletabad
şehrine kırk günlük mesafededir.
Muhbir adı verilen görevliler Hint ülkesine gelenle ilgili
bilgi verecekleri vakit her şeyi anlatırlar. Adamın şeklini, giysisini, beraberinde başkaları olup olmadığını, kölelerini, hizmetkarlarını, binitlerini tek tek sayarlar mektuplarında. Hatta nasıl
oturup kalktığını, davranışlarını dahi bildirir, tüm özelliklerini

585
eksiksiz belirtmeye gayret ederler. Misafir, Sint bölgesinin merkezi olan Multan'a ulaştığında Hint hükümdarı tarafından onun
namına düzenlenecek bir ziyafetle ilgili emir gelinceye kadar
orada kalır. Bu üll{.~ye geien bir insan; davranışları, eylemleri ve
amacına göre Karşuık görür, ikram bulur. Çünkü gelenin ne parasına bakılır ne de atasına.

[Hint

Hükümdarının

Misafir ve
Tutumu]
Hint hükümdarı Ebu'l-Müdhid Muhammed Şah, adeti
üzere yabancılara bol ikramda bulunur. Onlara saygıda kusur et,..
mez. Hatta valiliklere ve mevkilere getirir. Bu yüzdendir ki özel
adamları, vezirleri, kadıları, mabeyincileri ve biraderleri çoğun
lukla yabancılardan oluşmaktadır. 0, hükümetinde görevalan
yabancılara "Eizze" [=azizler, muhteremler] denilmesi gerekti~
ğine dair bir ferman bile çıkarmıştır. Eizze kelimesi bu tür memurlara özgü bir ad olmuştur sonradan! Hükümdarın yanına gelen herkes mutlaka ona bir hediye sunmalıdır. Kuşkusuz ilerki
ilişkileri için bir aracı olsun diye böyle bir hediye takdim etmesi gerekmektedir. Zaten daha sonra sultan, getirilen hediyelerin
kat kat fazlasını ihsan edecektir! Yabancılar tarafından sunulan
armağanlar ile ilgili hikayeler ilerde etraflıca anlatılacak ...
Hükümdarın bu adeti herkes tarafından bilindiği için Sint
ve Hindistan'da oturan tüm tacirler saraya gelen her yabancıya
binlerce dinar borç verirler. Böylece o yabancının sultana hediye etmek istediği veya kendisinin kullanacağı at, deve vs. kıy
metli malları temin etmiş olurlar. Neredeyse malları ve canlarıy
la hizmet ederler ve nihayet adamın önüne dikilirler. Yabancı,
hükümdarın huzuruna varıp armağanını sununca verdiğinden
kat kat fazlasını alır; tacirlere olan borcunu öder! Böylece tüccar
taifesinin de yüzü güler, parası çoğalır. Bu iş sürekli yapılagelen
vazgeçilmez bir adet olmuştur.
Sint bölgesine vardığımda ben de bu yola başvurdum. Tüccar taifesinden at, deve, köle ve benzeri şeyler satın aldım. Zaten daha önce Gazne'de Tikrıtli Muhammed Duri adlı bir tüccardan otuz kadar atla, ok yüklü bir deve satın almıştım. Çünkü
ok, sultamı surfulan hediyelerdendir. Bu adam evvelce HoraYabancılara Karşı
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san'a

gitmiş

dinarını

sonra Hindistan'a dönmüştü. Burada benden yüz
aldı. Benim sayemde çok kar etti, büyük tacirlerden ol-

du.
Seneler sonra gavur elinde her şeyimi kaptırdığımda, soyulmuş bir vaziyette Halep şehrine geldim; bu tüccara rastladım,
ama hayrını görmedim!

Kerkedden [=Gergedan]
Bencab [=Pencap] diye bilinen Sint nehrini geçtikten sonra
esas yola varmak için sazlarla dolu bir bölgeye girdik. Çünkü
yol, bu bölgenin ortasındaydı. Karşımıza "kerkedden" [=gergedan] denen hayvan çıktı! Devasa gövdeli, simsiyah, koca başlı
bir hayvan! Bedeni filden küçük ama başı filden birkaç kat daha büyük gözüküyor! Başı gövdesi ile orantısız olduğu için özdeyişlere girmiştir:

"Kerkedden re's, bila beden!" derler. Anlamı: "Gergedan
gergedan; sade kelle, yok beden!" İki gözünün arasında, üç arşın uzunluğunda bir karış eninde boynuzu var. Ürkünç hayvan
karşımıza çıkınca atlılardan biri onun önünü kesmek istedi. Fakat gergedan zavallı ata öyle bir boynuz attı ki hayvan baldırı delinmiş bir halde yere yuvarlandı! Bu darbeyi indirdikten sonra
bataklığa kaçtı. Onu yakalayamadık. Aynı yolda ikindi namazın
dan sonra bir kere daha gergedan gördüm. Hint hükümdarı ile
beraber iken bir kez daha görmüştüm bu hayvanı. O zaman sazlığa dalmıştık, hükümdar fil üstündeydi; biz de fil üstündeydik.
Yaya ve atlı hizmetkarlar da bataklığa girmişti. Hayvanı kovaladı1ar, başını kesip karargaha götürdüler.
[Cenanı

ve

Sıvesitan'a Giriş]

Sint nehrini iki günde geçtik. Cenanı şehrine ulaştık. Burası Sint nehrinin kenarında kurulu büyük bir şehirdir. Çarşıları
şendir. Ahalisi, Samurre6 adlı bir taifedir. Çok eskiden buraya
yerleşmişler. Tarihçilerin Sint fethiyle ilgili yazdıklarına bakılır
sa Haccac b. Yusuf bölgeyi fethettiğinde gelmiş onların ataları.
İskenderiye'de bulunduğum sırada Allah'ın ermiş kulu büyük veli Burhaneddın A'rac, yolculuğum esnasında üç kişiyle
görüşeceğimi söylemişti. Elhamdülillah, hepsiyle de buluştum!
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Bunlardan biri, bilgisini pratiğe döken bilgin zahit Rükneddın
Ebu'ş-şeyh Şemseddın b. Bahaeddın Zekeriyya Kureşl'dir.7 Bu
adamın anlattığıl}~ göre büyü~ dedesi Muhammed b. Kasım
Kureşı, Haccac b. Yusuf'un -Irak emidiği yaparken- Sint'e gönderdiği ordu içindeymiş. Muhammed b. Kasım Kureşı Sint'te
kalmış ve soyu sopu orada çoğalmış.
Samurre denilen grubun üyeleri hiç kimse ile yan yana yemek yemez. Onlar sofraya oturduğunda yabancılar oraya yaklaş
maz. Grup içi evlilik yapar, başka taifelerden kız alıp vermezler.
Başkaları da gelip onlardan kız istemez. Benim geldiğim sırada
önderleri Vunar adında biriydi. ilerde ondan bahsedeceğiz.
Daha sonra Cenanı şehrini geride bırakıp Sıvesitan 8 şehri
ne ulaştık. Burası gerçekten büyük bir şehir. Dışı kum tepeleriyle kaplı bir çöl. Bu sahrada mugaylan ağacından başka bitki
yetişmiyor. Yörede akan nehrin kenarlarında da karpuzdan baş
ka nebat büyümüyor. Buralılar darı ve burçak yiyorlar. Buna
müşenk9 adını veriyor, ekmeği de bundan yapıyorlar. Yörede
balık ve manda sütü boldur. Buralılar sakankur adını verdikleri
hayvanı afiyetle yiyorlar! Sakankur, bukalemuna benzeyen bir
hayvancıktır. Mağripliler ona huneyşetülcünne adını vermişler
dir. Lakin bunun kuyruğu yoktur. Onların kumu kazdıklarını,
bu hayvanı çıkarıp karnını yararak içini temizlediklerini gördüm. Daha sonra sarı çöp anlamına gelen zerd-i şube 10 ile hayvanın döşünü dolduruyorlardı. Kürküm adı da verilen bu baharat, onlar nezdinde safran gibidir. Ben onları seyrettim, iğrendim
yemedim!
Bu şehre girdiğimizde hava alevalev yanıyordu. Buranın sı
cağı şiddetlidir. Arkadaşlarım neredeyse çıplak oturuyorlardı.
Bazıları hem beline hem de sırtına ıslak peştamallar sarmış, bekleşiyorlardı. Peştamal kuruyunca tekrar ıslatılır, bu iş sürekli
tekrarlanırdı. Burada şehrin hatibi, Şeybanı diye bilinen adamla
görüştüm. Bana Halife Ömer b. Abdülazız'in kaleminden çıkan
bir ferman gösterdi. Ömer b. Abdülazız bu fermanı onun büyük
dedesinc vermiş; şehrin hatibi olsun diye. Ta o zamandan bu zamana nesilden nesile geçmiş bu yazı:
"Müminierin emiri Allah'ın kulu Ömer b. Abdülazız'den
falan kişiye fermandır. Tarih: doksandokuz"
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Adı

geçen hatibin bana bildirdiğine göre metinde imza mahiyetindeki "Elhamdülillahi Vahdehu" [= Tüm övgüler sadece
Allah'adır] cümlesi müminlerin emiri Ömer b. Abdülaziz'in yazısıymış.

Sivesitan şehrinde çok yaşlı bir şeyh olan Muhammed Bağ
da di ile görüştüm. Bu adam ermiş Osman Mirendi'nin kabri kenarındaki zaviyede kalıyor. Anlatıldığına göre yaşı yüzkırkı aşıyor
muş; son Abbasi halifesi Müsta'sımbillah'ın ölümüne de tanık olmuş. Şu Tatar Tinkiz'in oğlu Hülavun [=Hülagu] tarafından katledilen Müsta'sım'ı kastediyorum. Bu ihtiyar, ilerlemiş yaşına
rağmen gayet sağlıklı bir bedene sahiptir; rahatça yürüyebiliyor.

Emir V unar'la İlgili Hikaye
Bu

şehirde

Emir Vunar SamirilI -daha önce ondan bahsetile Emir Kaysar Rumi otururdu. Onlar sultanın hizmetine amade binsekizyüz kadar süvariye önderlik eden kumandanlardı. Yine bu yörede oturan ve hesap kitap bilen Ratan adında
ki Hindu yanında bir kumandanla Hint hükümdarının huzuruna
çıkıyor, onun takdirini kazanıyor. Ayrıca "Azimü's-Sint" unvanı
nı alarak bölgenin valisİ oluyor. Hükümdar bununla da yetinmeyerek Sivesitan'ı ve Sivesitan'a bağlı tüm yöreleri onun emrine
veriyor. Büyük kumandan ve emidere verdiği gibi ona da "meratib", yani davul ve bayraktan oluşan [merasim kıtası] veriyor.
Ratan, Sintbölgesine varınca Vunar, Kaysar ve diğerleri, bir
gavurun kendilerinden daha yüksek bir makama getirilmesini
hoş karşılamıyorlar. Bu yüzden onu öldürmeye karar veriyorlar.
Bölgeye gelişinden bir süre sonra ona, teftiş için şehrin dışına
çıkmasını tavsiye ediyorlar. Ratan onlarla beraber şehir dışına çı
kıyor. Geceleyin sanki aslan saldırısı olmuş gibi ordugahta bir
kargaşa çıkarıp Ratan'ın çadırına hücum ediyor, herifin işini bitiriyorlar. Çarçabuk şehre dönerek hükümdara ait oniki lek tutarındaki serveti alıyorlar. Lek, yüzbin gümüş dinar demektir.
Bu para Hindistan altınıyla onbin dinara eşittir. Bir "tenka" 12
yani Hint dinarı, [Mağrip altınıyla] ikibuçuk dinardır. Her neyse, devam edelim; komplocular Vunar'ı önder yaparak ona Melik Firuz adını veriyorlar. O da ele geçirdikleri parayı askere taksim ediyor. Fakat kendi kabilesinden uzakta bulunduğu için
miştik-
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can korkusuna düşüyor. Yakınları ile beraber şehirden çıkıp kabilesine gidiyor. Geride kalan askerler ise Kaysar RumI'yi reis
yapıyorlar kendil~rine.
,
O sıralarda Sint bolgesinin "emırü'l-ümera"sı [=valisi] olan
ve Multan'daou1unan İmadü'l-mülk Sertız bu haberi alınca ordusunu toplayarak kara ve nehir yoluyla hücuma geçiyor. O, sultanı n memıükudur.
MuItan ile Sıvesitan arası on gündür. İki ordu karşılaştığın
da Kaysar'ın tarafı korkunç bir bozguna uğrayarak şehre sığını
yor. Sertız şehri kuşatarak etrafa dehşetli mancInıklar kurduruyor. Kırk günlük bir kuşatmadan sonra Kaysar taraftarları teslim
oluyor, aman dilemek zorunda kalıyorlar. Sertlz onların bu isteklerini kabul etmiş gözüküyor; aman veriyor. Ancak onun yanına vardıklarında ansızın sözünü bozuyor:
"Derhal malları alına, boyunları uçurula!" diyor. Sonraki
günlerde kiminin başı kesiliyor, kimi ortadan ikiye biçiliyor, kiminin de derisi yüzülüp içi samanla doldurulduktan sonra burçlara asılıyor. Surların büyük bir kısmı içi saman dolu insan derileriyle yamalanıyor; onları gören dehşet içinde kalıyor. Bu cesetlerin kelleleri ise şehrin ortasındaki meydana konuldukta küçük
bir tepeyi andırıyor!
İşte ben bu olayın hemen ardından geldim şehre; büyük bir
medresede konakladım. Damda yarıyordum; geceleyin uyandı
ğımda yukarıdan aşağı asılı derilere gözüm ilişince dehşetle ürperir ve tiksinirdim. Nitekim bu medresede kalmak hoş gelmedi bana; oradan göçtüm. Evvelce Herat kadılığı yapan ve Fası
huddın adıyla tanınan erdemli fakih Alaülmülk Horasanı Hint
hükümdarının yanına varmış, Sint yöresindeki Laherı [=Larbender] ve çevresine vali tayin edilmiş bulunuyordu. O da bu olay
esnasında İmadü'l-mülk Sertlz'le gelmişti buraya. Onunla beraber Laherı şehrine gitmeye karar verdim. Bu adamın Sint nehrinde yüklerini taşıyan onbeş gemisi vardı. Beraber yola çıktım.

Sint Nehrinde Yolculuk

Nasıl Yapılır?

Fakih Alaülmülk'ün gemileri arasında "ahavra" adı verilen
ve bizim taraflardaki "tarıde" türü tekneye benzeyen bir gemi
vardı. 13 Ancak~ahavra, tarıdeden ence daha geniş, boyca daha kı-
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sadır.

Geminin tam ortasında merdivenle çıkılan ahşap bir oda
Emirin oturması için hazırlanmış bir divan bulunur bu
odada. Onun dostları da hemen karşısına otururlar. MemlCık askerleri sağlı sollu ayakta dikilirler. Yaklaşık kırk kişi kürek çekmektedir. Ahavranın sağ ve solunda dört gemi bulunur. Bunların ikisinde Emirin merasim bölüğü yani davul, bayrak, zurna,
ndır ve :gaydaları, diğer iki gemide ise şarkı söyleyenler vardır.
Yolculuk başlayınca bir süre davuHar çalınıyor, sonra şarkı
lar söyleniyor. Gün doğumundan öğlene kadar şarkıcılarla çalgı
cılar nöbetle çalışıyor! Yemek vakti gelince gemiler birbirine hafifçe yanaşıyor, iskeleler kurularak şarkıcılar ahavraya geçip şar
kı söylüyorlar; Emir yemeğini bitirinceye kadar. Daha sonra onlar da yemek yiyip gemilerine dönüyorlar. Karanlık çökünceye
dek yolculuk boyunca devam ediyorlar şarkılarına. Gece olunca
sahile çıkılarak karargah kuruluyor; Emir kendi çadırına gidiyor.
Sofralar hazırlanınca askerin büyük bir bölümü yemeğe oturuyor. Yatsı namazı kılındıktan sonra nöbet tutan bölükler işe baş
lıyor. Nöbeti devreden kişi yüksek sesle:
"Ey HCınd-i Melik! Geceden şu kadar saat geçti!" diye bavardır.

ğırıyor.

Sonra başka bir grup devralıyor nöbeti. Onlar da nöbeti bitirdiklerinde aynı şekilde seslenerek saati bildiriyorlar. Şafak atmadan davuHar vuruluyor, zurnalar çalınıyor. Sabah namazı kı
lındıktan sonra yemek yeniliyor, derhal yola çıkılıyor. Eğer emir
ırmak yoluyla gitmek isterse yukarıda anlattığımız gibi sürüyor
düzen. Kara yoluyla gitmek isterse davul ve zurna eşliğinde devam ediyor yolculuk. Önce mabeyinciler, arkadan da piyadeler
yola koyuluyor. Onların hemen ardında Emir, mabeyincilerin
önünde ise altı süvari vardır. Bunlardan üçünün boyunlarında
davul, diğer üçünün elinde ise zurnalar bulunuyor. Onlar bir kasabaya, köye ve benzeri yüksek bir mevkie vardıklarında davul
çalıp zurna öttürüyorlar. Daha sonra askere ait davullar ve borular ses veriyor. Yine mabeyincilerin sağında ve solunda nöbetleşe şarkı söyleyen şarkıcılar sanatlarını icra etmeye başlıyorlar.
Yemek vakti gelince mola veriliyor.
AI1iülmülk ile beş gün yolculuk yaptım. Böylece valilik yaptığı LaherI' [=Larbender] şehrine ulaştık. 14 Burası uçsuz bucaksız
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bir deryanın kenarında kurulu şirin bir şehirdir. Sint nehri de denize burada kavuşuyor; iki deniz birleşiyor. Muhteşem bir limanı var. Yemenliler, hanlılar ve diğer milletlerden birçokları buraya geliyor. Bu yÜzden geliri bol, ahalisi zengin. Emir AHlülmülk'ün bildırdigine göre şehrin senelik geliri altmış lek imiş!
Daha önce lekin ne kadar olduğunu söylemiştik. Emir bu gelirin
"nimde yek"ini; yani onda birinin yarısını alır. Hükümdar, memleket bölgelerini "ilmiller" e [=vergi toplayan valilere] bu koşul
doğrultusunda dağıtır. Onlar gelirin onda birinin yarısını alırlar.

Bu

Şehir Dışında Gördüğüm

Tuhaf Bir Manzara

Bir gün Alilülmülk ile beraber ata binip şehir dışında geziye
çıktık. Yedi mil ötede TamillS denilen düzlüğe vardığımızda insan ve hayvan şeklinde sayısız taşlar gördüm. Bunların çoğu kı
rılmış, suretleri bozulmuştu. Sadece bir kelle veya herhangi bir
organın şekli göze çarpıyordu. Bazı taşlar ise buğday, nohut,
bakla ve mercimek gibi tahı1gillerin şeklini andırıyordu. Büyük
bir surun ve ev duvarlarının kalıntıları vardı. Biraz sonra başka
bir konağın kalıntılarına rastladık. İçinde taşa oyularak yapılmış
bir odacık vardı. Hücrenin ortasında yine taştan yapılmış bir sedir bulunuyordu. Sedirin üstünde elleri arkasına bağlanmış gibi
duran uzun kafalı bir insan sureti dikkatimi çekti. Ağzı yüzünün
kenarındaydı. Harabeler arasındaki çukurlar pis sularla dolmuş
tu. Duvarların birinde Hint dilinde bir kitabe göze çarpıyordu.
Alaülmülk bu kalıntılar konusunda şunları söyledi bana:
"Tarihçilerin zannına göre burada bir zamanlar muhteşem
bir şehir varmış. Ahalisi türlü türlü rezaletler işlemiş; bulaşma
dıkları çirkef kalmamış. Bu yüzden taş kesilmişler! Bugün dilrülmelik [=hükümdar konağı] adıyla bilinen şu yapının içindeki
sedir üzerine kazınmış resim, onların kralına aittir. Hintçe kitabede ise şehir halkının neredeyse bin sene önce felakete uğra
dığı yazılı!"

[Bekarve Oca'ya Gidiş]
Lilhçrl'de Alilülmülk'ün yanında beş gün kaldıktan sonra
Bekar'a 16 gittim. Burası şirin bir şehirdir. Sint
nehrinin koUarından biri şehrin içinden geçiyor. Suyun tam orazığımı ayarlayıp

tasında güzel bir zaviye kurulu. Gelen gidene, yolcuya garibe
orada yemek ikram ediliyor. Bu zaviyeyi ilerde bahsedeceğimiz
Sim valilerinden Keşlu Han yaptırmıştır. Burada Fakih Sadreddin Hanefi, yöre kadı sı Ebu Hanife ve yaşı yüzyirmiyi aştığı
söylenen Şeyh Şemseddin Muhammed Şırazi ile görüştürn ...
Bekar şehrinden çıktıktan sonra Dca l7 şehrine ulaştım. Burası Sim ,nehri kenarına kurulu büyük bir şehirdir. Gayet güzel
binaları, şirin çarşıları vardır.
sıralarda şehrin emiri Şerif Celaleddin Klei idi. Bu adam fazıl, yürekli ve cömert emirlerdendi.
Attan düşerek vefat etmiştir bu şehirde.

°

CeHUeddfn Kfcf'nin

Cömertliği

Emir Şerif Celaleddin ile evvelce tanışıklığımız vardı. Birbirimize ısındık, dost olduk. Dihll'de bir araya gelmiştik. Daha
sonra bahsedeceğimiz gibi hükümdar, Devletabad şehrine yönelip bana payitahtta kalma emrini verince Celaleddin şöyle demişti:

"Senin çok mala ihtiyacın olacak. Sultanın dönmesi uzun
sürer; köyümü al, ben dönünceye kadar gelirini harca!" Ben de
öyle yaptım. Köyün gelirinden beşbin dinar kadar aldım. Hak
Tdla bu adamı en güzel şekilde mükafatlandırsın.

[MuItan'a Yöneliş, Husravabad Nehri]
Dca şehrinde kendini ibadete vermiş zahit insan, büyük üstat Kutbeddin Haydar Alevi ile görüştüm. Bana hırka giydirdi.
0, ermişlerin büyüklerindendir. Hint gavuru denizde beni soyuncaya kadar bu hırka hep yanımda kaldı.
Dca'dan çıktım, Sim bölgesinin merkezi ve vali karargahı
olan Multan'a lS yöneldim. Şehre on mil mesafede Husravabad l9
denilen büyük bir ırmak vardır. Gemi olmadan geçilmez. Bu nehirden geçenlerin yük ve eşyaları sıkı bir şekilde aranır.
Tüccar malından dörtte bir vergi alınıyordu, oraya vardığı
mızda. Her at başına da yedi dinar alınmaktaydı. Hindistan'a gelişimizden iki sene sonra sultan bu verginin kaldırıldığını, bundan böyle halktan zekat ve öşürden gayrı hiçbir şey alınmayaca
ğını bildirdi. Hükümdar bu kararı, Abbasi halifesi Ebu'l-Abbas'a biat ettikten sonra almıştır.
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Husravabad nehrini geçmeye hazırlandığımız zaman benim
yüklerimi de kontrol etmek istediler. Bu, çok ağrıma gitti. Çünkü çevremdekilerin eşyam hakkında bilgi sahibi olmalarını hiç
mi hiç istemiyordum! Aslında yÜkümün içinde çok kıymetli bir
şey yoktu ama haik mühim bir şey var zannetti; arama emri çı
kınca! Allah'ın lütfu ve yardımıyla MuItan valisi Kutbülmülk'ün
gönderdiği bir bey, eşyalarımın aranması emrini kaldırdı! Ben
de Hak Teala'ya şükretti m, bu kolaylıktan ötürü. O geceyi nehrin kenarında geçirdim. Ertesi sabah aslenSemerkandh olan
Dehkan isimli istihbarat müdürü yanımıza gelerek kim olduğu
muza ilişkin bilgi topladı. Bu şehir ve çevresinde geçen her olayı rapor etmek, şehre gelenlerin kimliğini ve memleketini saptayıp sultana bildirmek onun görevidir. Sorularına cevap verdikten sonra onunla bereber Multan emirinin huzuruna çıktım.

MuItan Emiri ve Onun Düzenine Dair
Multan emiri, saygın beylerden Kutbülmülk'tür. Huzuruna
çıktığım zaman ayağa kalkıp benimle kucaklaştı, yanı başına
oturttu. Ona bir köle, bir at, bir miktar kuru üzüm ve badem
sundum. Burada üzüm ve badem yetişmediği için Horasan'dan
getirtiliyor ve çok makbule geçiyor.
Emir Kutbülmülk, kumaş kaplı büyücek bir peyke üzerine
kurulmuştu. Yanında Kadı Salar ile ismini hatırlamadığım hatip
vardı. Sağında ve solunda ordunun kumandanIarı yet alıyor, başında silahlı muhafızlar bekliyordu. Askerler önünde arzı endam
ediyordu ve ortada çok yay vardı. Bir kimse orduda okçuluk
[yapmak] istiyorsa gelir bu yaylardan birini alır ve atış yapar.
Yaylar sertlik bakımından birbirlerinden farklıdır. Aday, ok çekiş kabiliyetine göre maaş alır. Süvari yazılmak isteyene de nişan tahtası gösterilir. Aday, elinde mızrakla at sırtında koşarken
nişan tahtasını vurur. Daha sonra küçük bir duvara halka asılır.
Süvari atını halkaya doğru sürer; mızı:ağı ile halkayı alabilirse birinci sınıf binicilerden sayılır. Hem süvari hem de kemankeş olmak isteyen için yere küre şeklinde bir nesne konulur. Aday atı
nı sürerel) küreye nişan alır. Hedefe isabet ettirmedeki kabiliyetine göre ona maaş bağlanır.
Emirın huzuruna çıkıp selam verdik. ilerde bahsedeceği-

miz gibi şehir dışında Şeyh Rükneddin'in arkadaşlarına ait bir
evde misafir edilmemizi emretti. Bura adetince sultandan emir
gelmedikçe hiç kimse özel misafir olarak kabul edilmez.

Hint Hükümdarının Huzuruna Çıkmak Üzere Bu
Şehre Gelen Yabancılardan Bir Kısmıyla Görüşüyorum
Bunlardan biri Tirmiz kadısı Hudavendzade Kıvameddin'dir. Karısı ve oğluyla gelmişti. Kardeşleri İmadeddin, Burhaneddin ve Ziyaeddin burada ona katıldılar. Diğer biraderi de
Semerkand büyüklerinden Mübarek Şah'tır. Ötekileri şöyle sayabilirim: Buhara'nın ileri gelenlerinden Amnbuğa, Hudavendzade'nin kızkardeşinin oğlu Melikzade ve Bedreddin FassaL.
Her biri dostlarını ve hizmetçilerini yanlarında getirmişlerdi.
Multan'a geldikten sonra iki ay geçmişti ki hükümdar tarafından Hudavendzade'yi karşılamak için evvelce gönderilen hacib [=Mabeyinci] Şemseddin Bilşencı ile kmvaFo [=Emniyet
müdürü, Kalebend] Melik Muhammed Herevi şehre vardılar.
Hükümdarın annesi Mahdilme Cihan'ın bu gelenlerin yanına
kattığı üç köle Hudavendzade'ye, karısına ve çocuklarına özel
giysiler getirmişlerdi. Onların bir görevi de misafirlerin gereksinimlerini karşılamaktı. Yanımda bitiverdiler. Buraya gelişimin
sebebini sordular. Ben de "Hilnd-ı Alem'in hizmetinde temelli
kalmak için geldiğimi" söyledim. Bu ülke ahalisi, suItana hilndı Alem [=Hond-ı Alem] der. Hükümdar, Horasan'dan gelenlerin, "temelli oturma niyeti taşımazlarsa" Hindistan'a sokulmamalarını emretmiştil Bu ülkeye ikamet etmek için geldiğimi
söyleyince kadı ve "udili heyeti" [=yeminli tanıklar heyeti] beni aradı. Hindistan'da oturmak isteyen arkadaşlarım ile benim
adıma özel belge çıkardılar; taahhütname niteliğinde! Ama arkadaşlardan bir kısmı kesin söz vermedi.
Hükümdarın başşehrine gitmek için bütün hazırlıkları yaptık. Payitaht ile MuItan arası eskiden beri işlek bölgelerdir ve
yerleşim birimleriyle doludur. Bu mesafe tam kırk gün tutuyor.
Mabeyinci ile yoldaşı Hudavendzade Kıvameddin'in misafir
edilmesi için gereken alet edevatı önceden yola çıkardılar; ayrı
ca MuItan'dan yirmi kadar aşçı aldılar.

[Seyahat Esnasında Sunulan Yemekler]
Mabeyinci, kafileden önce yola çıkarak geceleyin tüm menzillere ulaşır ve yemek işlerini düz;enler. Böylece Hudavendzade geldiği zama~ ysmekleri hazır bulur. Her misafir, yanındaki
lerle birlikte ayrı bir otağa iner. Misafirler çoğu zaman H udavenzade'nin sofrasına gelirler. Ben de bir defa bulundum. Yemeklerin düzeni şöyleydi:
Önce ekmek sunuluyor, pide gibi incecik!· Daha sonra bir
koyun, dört veya altı parça halinde güzelce payediliyor, nefis bir
şekilde kızartılarak herkesin önüne bir parça konuluyor. Bu yerneğin yanına, bizim taraflardaki hubz müşerrek'i 21 [=dürümü]
andıran yağlı yuvarlak ekmekler getiriliyor; bunların da ortasına
sabııniye denilen tadıdan konuluyor. 22 Bunların her biri hıştl
yani tuğla denilen, un, şeker ve yağdan mamul tatlı, gevrek bir
kabukla örtülüdür. Daha sonra çini kaplar içinde yağ, soğan ve
yeşil zencefi! ile pişirilmiş et getirilir. Bunun arkasından onların
semıısek23 adını verdiği; badem, ceviz, fıstık, soğan ve baharat
ile doyurulmuş lime lime etten yapılan ve yağda kızartılmış pide içine konulan özel bir yemek gelir. Herkesin önüne dört beş
porsiyon konulur bundan! Sonra üstte mis gibi kızarmış tavuk,
altta yağlı pirinç pilavı ile dolu tabaklar; bunların ardından onların haşim! dediği kadı lokması gelir. Nihayet "kahiriye" tatlısı
getirilerek sofra kemale erer!
Mabeyinci yemekten evvel sofranın başında durur. Hükümdarın bulunduğu tarafa doğru eğilerek hıdmet yapar. 24 Hıd
met, başı iyice öne eğmek demektir. Orada bulunanlar da aynı
hareketi yaparlar. Bundan sonra sofraya oturulur. Altın, gümüş
ve cam kaseler içinde şurbe denilen şıra getirilir; yemekten önce içirilir. Arkasından mabeyinci "Bismillah!" der ve yemeğe
başlanır.

Yemeği n ardından

fuka 2s adlı bitkiden yapılan meşrubada
dolu bardaklar getirilir. Bunlar içildikten sonra, daha önce bahsettiğimiz tenbıı[26 ile fevfel 27 sunulur. Mabeyinci "Bismillah!"
deyince sofradan kalkılır. Baştaki gibi saygı merasiminde bulunurlar ve yemek faslı bitirilir.
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Notlar
1 Sint bölgesi: Önceden de belirttiğimiz gibi seyyahımız İndus nehri ile Pencab
(=Beşnehir, Beşsu) arasında bir ayırım yapmamakta. Sint bölgesi, yani bugünkü Pakistan'ın bir kısmı, hicrı ı. asrın sonlarında 94 yılında (miladı 712) fethedildi. Ancak
bir bütün olarak Hindistan, hicrı 5. yüzyılın başlarında, Sultan Gazneli Mahmud döneminde Müslümanlarla karşılaştı. Bkz.: MEB lslôm Ans., C. 10, s. 676-678; Tazı,
Rıh/e, C. 3, s. 71
2 Posta (=Berfd): Berıd, nereden geldiği husus u ihtilaflı bir kelimedir; bazılarına göre aslı eski Farsçadandır; kuyruğu kesik olup sırf posta işinde kulanılan ata "Burıde
dem" denilirmiş. Bazı dil uzmanları ise kelimenin Latince "Veredus"tan geldiğini
savunmaktadırlar; yani posta işinde kullanılan hayvan demek ... nk zamanlarda hükümdarın özel ulağına Berıd denilirdi, sonra iki posta merkezi arasındaki mesafeye
(=menzil) de Berıd denmeye başlandı. Bu, yaklaşık 4 fersah idi ki bugünkü karşılığı
3 mile yakındır. Berıd sistemini İslam tarihinde ilk kullanan hükümdar, Emevı halifesi Muaviye b. Ebı Süfyan'dır. Berıd bugünkü Arapçada posta demektir. Eskiden
Berıd, devletin bir tür istihbarat teşkilatı gibi de çalışıyordu. Bkz.: Ebu Ca'fer İbn
Cerır Taberı, Tatih, C. 8, s. 96; İbn KUnan, Hadaiku'I-Yôsemfn, s. 77; Necdet Hamaş,
el-Idare ji'I-Asri'/-Emcvf, s. 42; Hassan Hallak-Abbas Sabbağ, eI-Mu'cemu'I-Cami', s.
39.
3 Vulak: Vulak bildiğimiz Türkçe ulak kelimesinin farklı bir okunuşu. Ulamak kökünden geliyor; yani ulaştıran, eriştiren demek ... Kaşgarlı'nın Divan'ında Türk beyinin mektupçusunun kullandığı at manasına geliyor. Osmanlı zamanında devlete ait
kağıt ve belgeleri bir yerden başka bir yere götüren resmı memura denilirmiş. Bu
usulün Osmanlılara Çingiz evladından geçtiği söylenir. Bkz.: Besim Atalay, Divan-ı
Lugati't-Türk Dizini, s. 688; Mehmet Zeki Pakalın, Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. 3, s. 542-543; ayrıca ulakşı=ulakçı kelimesiyle karşılaştırmak için bkz.: 33/18.
notumuz.
4 Dave: Dav Farsçada satranç ve tavla oyunundaki sıra demektir; bazen de sövme, duvar sırası ve kur manasına gelir. Bkz.: Ferheng-i Ziya, c. 1, s. 856.
5 Kuruh: Keruh veya Kuruh okunur; Farsçada olduğu gibi Urdu dilinde de üçte bir
demektir; yani bir fersahın üçte biri kadar olan mesafe. Bölgelere göre değişmesine
rağmen genelolarak iki mile yakın olduğu belirtiliyor Platts'ın sözlüğünde. Bkz.:
John T. Platts, Dictionary ofHindustani and English, s. 830; Ferheng-i Ziya, C. 3, s. 1531.
6 Sfunurre (=Sumra): Gazneli Mahmud'un oğlu Sultan Mes'ud 1040'ta Dandanakan'da Selçuklular önünde hezimete uğrayınca kendilerine Sumra da denilen Racput kabilesi Sint bölgesine hakim oldu. Sumra taifesi aslen Hindistanlı olup İslamı
kabul etmiş bir gruptur. Bkz.: MEB lslôm Ai/s., C. 9, s. 676.
7 Rükneddın'in atası Bahaeddın Zekeriyya Kureşı: Bu şahıs ŞiMbeddın Sühreverdl'nin Hindistan'a gönderdiği mürıdidir. Bu bölgede ilk defa Sühreverdiyye tarikatını yayan da odur. 665/1267 yılında vefat etti. Oğlu Sadreddın (Şemseddın değil)
1285'te, torunu Rükneddın ise 1335'te vefat etmiştir. Bkz.: Tazı, Rıhle, C. 3, s. 77.
8 Sıvesitan (=Sahviln): Karaçi'nin 12 mil kuzeyinde Sint nehrine yakın bir şehirdir.
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Daha önce Sivesitan kelimesinden bahsedildi. Bkz.: 36/25. not.
Müşenk (=Muşang): Bir tür tahıl; herhalde bizdeki burçağın karşılığı. Bkz.: Ferheng-i Ziyô, C. 3, s. 1813.
Zerd-i şilbe (=Zerd-çUbe; San çöp): Zerdçfibe, Zerdeçal dediğimiz Hint safranı;
Türkçede Sarıağaç denilen bitkinin kökü. Ferheng-i Ziyô, C. 2, s. 1069.
Emir Vunfu. Siınirlbaşkanlığındaki Rileput isyanı: İbn Battilta bu isyanla ilgili bilgi veren tek tarihı kaynaktır. Racput Samma hanedanının yönetime gelmesinin
Sint bölgesiyle ilgisi vardır. Bkz.: Gibb, Age., C. 3, s. 599.
Tenkil veya tenge (=dönemin Hint para birimi): O dönemde Dihli Sultanlığı'nın
kullandığı para birimine umumi olarak Tenicl veya Tenge denilirdi. İki türlü Tenka vardı; biri altından mamulolur ve 9 gram gelir, diğeri gümüşten mamulolur ve 9,3
gram gelirdi. Resmı ölçülendirmede bir altın Tenka 10 gümüş Tenicl ederdi. İbn
Battilta birinciye Tenka derken ikinciye Dinar demekle yetiniyor. Babür'ün hatıra
tında Tenge'nin Türkçeleştirildiğini ve başına ak kelimesi eklenerek Aktenge=gümüş para anlamında kullanıldığını görüyoruz. Bkz.: Gazi Babur, Vekayi (Babıır'un Hatıratı), inceleme-çev. Reşit Rahmeti Arat, Ankara, 1946, s. 654; Mahdi Husain, Mıı
hammad b. Tııghlıık, London, 1938, s. 233-238.
Ahavra ve Tarride (Tarida) tipi gemiler: Tarrıde, bir zamanlar Akdeniz'de bolca
seyrüsefer büyük ama hızlı bir savaş gemisi türüdür. Ağır mallar, kereste ve cins atlar hep Tarrıde ile taşınırmış. Bkz.: H. Hallak- A. Sabbağ, el-Cômi, s. 146.
Laheri: şehri (=Larbender): Bugün Larrybunder diye bilinen şehir; Karaçi'nin 28
mil güneydoğusundadır. Bkz.: Tazı, Age., C. 3, s. 85.
Tarna (=arkeolojik bir mahal): Lurrybunder'in 8 mil kuzeydoğusunda yer alan
Moramary tepeleri kastedilmiş olabilir. Gibb, Age., C. 3, s. 603.
BekiirIBakiir (=Bhakhar): İndus nehri kıyısında, Sukkur şehri ile Rohri şehri arasında kalan sağlam, korunaklı ada. Bu ada, evvelce bahsedilen Sıvesitin'a (=Sahvan)
110 mil uzaklıktadır. Bkz.: Gibb, Age., C. 3, s. 603.
Oea (=Uç): Bugün Uch diye bilinen mıntıkadır; Multiin yolu üzerinde olup Bahawalpur eyaletinin batısındadır. Seyyahın bulunduğu dönemde bölgenin en önemli
İslamı merkezi idi. Bkz.: Gibb, Age., C. 3, s. 604.
Multiln: Pencab bölgesinin sınırları içinde yer alan bu mühim şehir, 94/713 yılında
fethedildi ve kısa zamanda Müslümanların önemli merkezlerinden biri oldu. Bkz.:
MEB lslôm Ans., C. 8, s. 578.
Husravabad ırmağı: Burası herhalde İndus nehrinin beş kolundan biri olan Ravi ır
mağıdır ve Pencab mıntıkasına yakındır. Bkz.: Gibb, Age., C. 3, s. 604.
Kutviil: Muhafız, bekçi, emniyet müdürü, kale muhafızı, garnizon kumandanı gibi
anlamları vardır. Bazı kitaplarda kotava!. şeklinde kaydedilmiştir. Platts'in büyük sözlüğünde kelimenin Farsça olduğu; bu dile de Sanskritçeden geçtiği belirtilmektedir.
Bkz.: Platts, Age., s. 859; Ferheng-i Ziya, C. 3, s. 1600; Gazi Babur, Vekayi (Babıır'ıın Hatıraft), C. 2, s. 630.
Hubz-i müşerrek: Sandviç benzeri; araya bal, yağ gibi bir şey kaydırılarak yapılan
tatlı. Bkz.: '!fazı, Age., C. 3, s. 91.
Silbuniye tatlısı: Sabfiniye, erbabınca bilindiği üzre badem, fıstık, nişasta, bal ve susam yağından yaplHin bir helvadır ve Mısır kökenlidir; Mısırlıların bu tathyı pek le-
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ziz yaptıklarına ~ahidim. Türkler, Ortadoğu 'ya geldikten sonra alabildiğine zengin
bir yemek kültürüyle kar~ıla~tıkları için bize hiç de yabancı gelmeyen bir isim bu. Biraz sert ve yoğun olduğu için sabun kalıbı manasında "Sabtlniye" denmi~ ona. Ancak
isterseniz İbn Batttlta'dan bir asır önce Suriye ve civarında yazılan bir kitaptan,
Türklerin, Arapların ve Kürtlerin bildiği bir yemek kitabından alıntı yapalım; tarihçi, edebiyatçı, yemek uzmanı İbnü'l-Adim ne diyor: "Sabtlniye'ye gelince ... Önce
~erbet yapılır ve kenara konulur, Sonra yarısı teneereye dökülerek üzerine ni~asta eklenip emdirilir; tencereyi hiç durmadan karı~tırmak gerekir, bir ratla iki okı ye ölçüsüyle hazırlanmalıdır bu. Sonra susam yağıyla çekip çevrilir tenceredeki helva; ~er
betin geri kalan kısmı azar azar dökülürken karı~tırma i~i devam etmelidir. Tencereyi büyücek bir tabağa boca ettikten sonra üzerine evvelki ni~asta miktarınca bal eklenir. Bu i~lem bitince her ratla bir okıye gülsuyu, iki okıye de ha~lanıp terbiye edilmi~ badem eklenmelidir. Badem yerine fıstık da konabilir. Üzerine pudra ~ekeri serpilip servis yapılır." Dikkat, ratl ve okıyenin kar~ılıkları ülkeden ülkeye ve zamandan zamana deği~mektedir; ancak bir okıye, ratlın 12'de biri olup bir ratl yakla~ık 480
gramdır. Bu durumda bir okıye 40 gram gibi oluyor. Eğer bu tarif karı~ık geldiyse kı
sasını verelim: Bir ölçü sade yağ, iki ölçü şeker, yarım ölçü ni~asta ve bir ölçü de su.
Üzerine badem veya fıstık yapı~tırıp afiyetle yiyin! bkz.: Ibnü'I-Adfm, e!-Vusla ile '1Habtb fi Vasji't-TayyiMt ve't-Tıyb, ed-kritik: Süleyma Mahcub-Dürriye Hatib, Halep,
1988, C. 2, s. 640.
Semilsek (=Senbilsek): Semtlsek de Türk mutfağında bilinen ve zannımca "böreğimsiler" ailesine giren yarım ay ~eklinde bir hamur i~idir. Genel olarak yağlı hamurdan yapılır, içine peynir veya kıyma (yahut yakı~tığını umduğunuz ve robotta birbiriyle barı~tırdığınız yumurta-peynir-kıyma-soğan-maydanoz-karabiber gibi bir karı
~ım) bırakılır, bu bohçalar yağlı tepsiye konulup 190 derecelik fırına atılır, yarım saat sonra alınır ve afiyetle yenilir. Dikkat, tek bohça, tek parça yapmayacağınıza göre
ölçüleri iyi ayarlamalısınız. Semtlsek'in hamuru yağlı ve kabarık olduğu için milföy
hamuruna benzemektedir. Semtlsek Ortadoğu'nun en namlı hamur i~lerindendir ve
Ibnü'I-Adfm üstadırnız buna iki sayfa ayırıp tam 4 ayrı çe~idinden bahsetmi~tir; burada mesele, içliği hazırlarken neyi tercih edeceğinle alakalı! Semtlsek, Mısır mutfağından haberdar bir Fransız hanımefendinin kitabında ayrıntılı bir tarifle kar~ımıza
çıkıyor. Bkz.: İbnü'I-Adfm, Age., C. 2, s. 553; Colette Rosant, Tadı Damağtmda Kalan
Ülke: Mısır, çev. Esin Eden, Oğlak Yay., Istanbul, 2000, s. 48.
Hıdmet: Hıdrnet bu ibarede reverans yapmak, saygıyla eğilrnek anlamına geliyor.
Fukkıi (=fuka) denen meşrubat: Aslında köpükleninceye kadar mayalandırılan arpadan yapılan bir içkiye de fukka denilir; ancak biber, karanfil, bal, nane, nar suyu,
beyaz ekmek, buğday vs'den de yapılır bu. Kalitelisi, kendine has ferahlatıcı bir kokusu olup sarho~ etmeyenidir. Ibnü'l-Adfm fukka için iki sayfa ayırmı~ ve 3 ayrı tarif vermi~tir. Bkz.: Ibnü'l-Adfm, Age., C. 2, s. 505-506.
Tenbill: İkram edilen, onun yaprağıdır. Tenbtll için bkz.: 30/7. not
Fevfel: Hindistancevizi gibi sert bir meyvedir; siyahı ve kızılı vardır. Türkçede Ftlfal ağacı, Arek hurması diye bilinir. Latince adı, Areca Catechu'dur. Bkz.: Bfrtlnl, Kitdbu's-Saydane, s. 484; Armenag Bedeviyan, Age., s. 74.

OTUZDOKUZUNeu BÖLÜM

HKNDKSTAN KÇlLERKNE DOGRU
Multan şehrinden Hint ülkesine kadar yolculuğumuz bu
düzen içinde cereyan etti. ilk girdiğimiz yöre Abfiher 1 şehriydi.
Burası Hint diyarının ilk şehridir. Küçük ve şirin bir şehir; ağacı
suyu bol, her yanı gayet mamur. Burada, bizim oradaki ağaçlar
dan hiçbiri yok, sedir ağacı dışında. Ama buranın sediri iri oluyor! Taneleri kozalak büyüklüğünde ve pek lezzetli. Çeşit çeşit
ağaç var; ne bizim oralarda ne de başka yerlerde benzeri yetiş
mez.

Hint Ülkesinin Ağaç ve Meyveleri
Bunlar arasında önce "anba"yı [=mango] anlatalım. 2 Turunçgillere benziyor bWlUn ağacı. Yalnız daha büyük; yaprakları da daha geniş bir alanı kaplıyor. Bu yüzden diğer ağaçlardan
daha fazla gölge veriyor. Altında yatıp uyuyan kimse sıtmaya tutulur! Meyvesi iri armut büyüklüğünde. Bu meyvenin henüz 01gunlaşmadan yere düşenleri toplanıp tuzlanır. Bizim yörelerdeki limon gibi muhafaza edilir. Yeşil zencefil ve biber salkımlan
da aynı şekilde saklanH. Bu tuzlamalar sofrada garnitür olarak
yenir, yemeğin her lokmasında bir parça ağıza atılıverir. Sonbaharda anbe meyvesi olgunlaşınca rengi iyiden iyiye sararır; o zaman elma gibi yenilir. Bazıları bunu bıçakla keserek yer, bazıla
rı da yavaş yavaş sömürür, emerek bitirir. Mayhoş bir tadı vardır,
hafif şekerlidir. Çekirdekleri gayet iri olur. Turunçgiller familyasında olduğu gibi ekilip yetiştirilir.
Şekı ve berkıden bahsedelim. 3 Normal ağaç büyüklüğünde
gövdelere ~ah{ptirler. Yaprakları ceviz yaprağına benzer, meyve-
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Hindistan, Maldiv adaları, Seylan ve Bengal.
Kesik çizgiler muhtemel güzergahı gösterir.

Kaynak: Gibb, Selections; Dunn; Adventure;
Muvahhit, Sefername.

odun kısmından çıkar. Meyvelerin yere yakın olanına
berkı adı verilir; pek lezzetlidir. Yerden yüksek olanına da şekı
denilir. Şekı, kab_a~1s büyüklüğüpde olup kabuğu sığır derisine
benzemektedir. Güz mevsiminde sarardığı zaman tek tek toplanıp ortaları yanIır-:-Her birinin içinden yüz-ikiyüz civarında turşuluk hıyara benzeyen minik meyveler çıkartılır. Bu tanelerin
arasında sapsarı ince bir zar bulunur. Her tanenin içinde, büyücek bakla gibi bir çekirdek vardır. Bu çekirdekler kavrulduğu
zaman baklayı andıran bir tad verirler. Ama şu bilinmeli ki Hindistan'da bakla yok! Çekirdekler kırmızı bir toprak içinde ertesi yıla dek saklanabilir. İşte şekı ve berkı adı verilen bu meyveler Hint ülkesinin en hoş, en lezzetli meyveleridir.
"Tendıı"yu anlatalım;4 bildiğiniz abanoz ağacının meyvesidir. Ancak taneleri ve rengi kayısıyı andırır. Gayet tatlı bir meyvedir.
"eUmıın" uzun ömürlü bir ağaçtır. s Meyvesi zeytin gibi siyah ve tek çekirdeklidir.
Tatlı portakala gelelim. Bu meyve, yörede en çok yetişen
ağaçlardandır. Ekşi portakal çok az bulunur burada. Bir de üçüncü bir tür var ki tadı tatlıyla ekşi arasındadır. Meyveleri limon
büyüklüğünde olur; pek lezzetlidir. Benim en sevdiğim meyvelerdendir bu!
"Mehvii"yı anlatalım. 6 Ağacı uzun ömürlüdür. Yaprağı ceviz
yaprağına benzer. Fakat renginde biraz kırmızımsı sarılık vardır.
Meyvesi ufak armut [=çördük] gibi fakat tatlıdır. Her tanenin
üst tarafında, üzüm büyüklüğünde içi boş diğer bir tane bulunur. Tadı üzüme benzer, çok yenirse baş ağrısı yapar. İşin ilginç
yanı bu taneler güneşte kumtulduğu zaman incire yakın bir tad
verirler! Hindistan'da incir olmadığı için ben incir yerine bunlardan yerdim! Hintliler bu taneciklere üzüm manasına gelen
"enkıır"7 adını veriyorlar.
Bu ülkede üzüm pek ender bulunur; yalnız Dihll'de ve birkaç mıntıkada yetişir. Üzüm senede iki defa meyve verir, çekirdeklerinden yağ çıkarılır.
"Kesıra", toprak altından çıkarılan bir yemiştir. 8 Çok tatlı
dır. Kestaneye benzer.
Hint Ülkesrnde bizim taraflarda rastladığımız nar ağaçları da
si

ağacın
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vardır.

Senede iki defa meyve veriyor. Ben Z'ibetülmehel adalannda [=Maldiv adalarında] sene boyunca sürekli yemiş veren
nar ağaçları gördüm! Onlar bu meyveye "enar" diyorlar. Sanıyo
rum "cüInar" kelimesinin temeli de bu. Çünkü cül [=gül] Farsça çiçek demektir. Nar ise rumman [=nar] manasına geliyor.

Hint Halkının Daimı Besin
Olarak Ektiği Tahıllar

Kaynağı

Hintliler senede iki ekim yaparlar. Sıcak zamanlarda yağ
mur yağınca sonbahar ekimi yaparlar; altmış gün sonra da bunun
hasat vakti gelir. Bu tür sonbahar hububatı arasında şunları sayabiliriz:
, Küdrıı: Bir dan türüdür. Orada en çok bundan bulunur. 9
Kal: Bu bizim tarafta anl'i denilen akdarıya benzer.
Şamah: Kaldan küçüktür, genellikle kendiliğinden biter. lO
Daha çok ermişlerin, fakirlerin, miskinlerin yemeğidir bu. Onlar
sol elde sepet sağ elde kamçı, kendiliğinden biten şamahlan
toplamak için meraya çıkarlar. Sağ eldeki kamçıyla bitkinin sapına vurur, düşen taneleri solda taşıdıkları sepetin içine dökerler. Bir senelik yiyeceklerini bu şekilde toplarlar. Bu tahılın taneleri çok küçüktür; toplanıp güneşte kurumlur, sonra tahta dibeklerde dövülerek kepeğinden ayrılır. Bembeyaz özü kalır dibekte. Bunu manda sütüne karıştırarak gayet lezzetli bir tatlı yaparlar. Aynı nesnenin ekmeğinden daha lezzetlidir bu. Ben Hindistan'da hep bundan yerdi m. Canımın çektiği bir tatlı idi.
Maş: Bir cins burçaktır, [fiğ gibi].ll
Munc [=Mung]:12 Bu da aslında maşın bir türüdür. Ancak
taneleri biraz daha uzunca, rengi ise çakır yeşilidir. Mungu, pirinç ve yağla pişirirler. Bu yemeğe küşer'i 13 diyorlar. Hergün sabah kahvaltısında bundan yerler! Fas 'ta har'ira ı4 nasılsa burada
da kuşerl öyledir.
Lııbya: Bir bakla türüdür. 15
Mııt/Mot: Küdrııya benzer fakat taneleri daha sarıdır.1 6 Onlar nezdinde bu bitki hayvan yeygisinden sayılır. Hayvanlar mııt
yiyerek iyice semirirler! Arpa onlar nezdinde kuvvetli bir besin
değildir. Hayvanların yeygisi sadece mııttan ya da nohuttan sağ
lanır! Bunları bir güzel ayıklar, suyla ıslatır ve hayvanlara yedi-

semirtme amacıyla on gün süren bir yeygi düzeni
hayvanlara: Her gün üç dört ratl yağ içirildikten sonra
yeşil ot yerine maş yaprağı verilir. Bu süre içinde kesinlikle hayvana binilmez. Bı:ı"sıkı rejimde;): sonra bir ay civarında yine maş
yaprağıylahes1enlr hayvanlar.
Buraya kadar saydığımız hububat türleri hep güzlüktür.
Bunlar ekilip iki ay sonra hasadı yapılınca sıra bahar hububatına
gelir. Baharda ekilenler buğday, arpa, nohut ve mercimektir.
Güzlüklerin ekildiği araziye bırakılır bunların tohumu da. Hintlilerin toprağı bereketlidir. Pirinci senede üç defa ekerler. Çünkü pirinç buralıların temel besin kaynaklarındandır. Daha önce
bahsettiğimiz güz hububatıyla beraber susam ve şekerkamışı da
ekilir.
Kaldığımız yerden devam edelim gayrı ...
AbOher şehrinden çıktık. Sarp dağlarla çevrili bir çölde tam
gün yol katettik. Bu tepelerde Hint gavuru oturmaktadır. Gelen
geçene saldırır, eşkıyalık ederler. Hint halkının büyük çoğunlu
ğu kafirdir. Onların bir bölümü Müslümanların hakimiyeti altın
da olup küçük yerleşim birimlerinde, köylerde otururlar. Bu tür
bir köyde Müslüman bir emniyet amiri vardır. O yerleşim birimi, hangi valinin yetkisi altındaysa amiri de söz konusu vali tarafından tayin edilir. Bir kısım Hindu da sarp dağlarda sürekli isyan eder, yol keser.
rirler.

Ayrıca

uygulanır

Bu Güzergahta

Uğradığımız Saldırı

Hint ülkesinde başımıza gelen ilk saldırıydı bu. AbUher şeh
rinden ayrılmaya karar verdiğimizde yolcuların çoğu sabahın ilk
saatlerinde buradan çıkmışlardı bile. Bense birkaç arkadaşımla
şehirde kalmıştım öğlene dek. Sonunda Araplardan ve diğerle
rinden oluşan yirmiiki kişilik bir kervanla yola düştük. Bahsettiğimiz sahrada seksen yaya ve iki süvariden oluşan koca bir haydut sürüsü hücum etti üzerimize. Arkadaşlarım yürekli olduğu
için kıyasıya mücadele ettik, karşı koyduk! Süvarilerden birini
öldürüp atını aldık. Ayrıca yaya haydutlardan da oniki kadarını
geberttik" Bana ve atıma ok isabet ettiyse de gavur taifesinin okları fazla can yakmadığı için Hak Tdla bizi ölümden korudu. Arkadaşlardan birınin atı yaralanmıştı. Eşkıyadan aldığımız bineği
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ona verdik. Yaralı hayvanı kestik, bize yoldaş olan Türkler bu atı
afiyetle yediler. O kelleleri Abibekher Kalesi'ne getirip surlara
astık. Bu kaleye vardığımızda vakit geee yarısıydı.

[Aco.dehen

Şehrine Varış]

İki

gün sonra Aefidehen'e [=Pakpattan] vardık.17 Burası
Feridüddin BedaunI'nin kasabasıdır. 18 Gayet küçüktür.
Feridüddin, Hint hükümdarının şeyhidir. Bu küçük şehir, hükümdar tarafından ona hediye edilmişti. İskenderiye'de bulunduğum sırada ziyaret ettiğim Şeyh Burhaneddin A'rae'ın, Hindistan'a vardığımda görüşeceğimi haber verdiği şeyhlerden biri
de işte bu adamdı. Şeyh Feridüddin vesveseli biri olduğundan
kimseyle kucaklaşmaz, kimseye yaklaşmaz, giysisi birinin giysisine değse hemen yıkardı! Onu zaviyesinde ziyaret ettim. Şeyh
Burhaneddin'in selamını ilettiğimde hayrete düştü:
"Ben buna layık değilim!" dedi. Oğulları Muizziddin ve
Alemüddin ile tanıştım. Muizziddin büyük oğuldur. Babasının
ölümünden sonra postnişin oldu. Bunların atası ermiş Feridüddin Bedaunr'nin de kabrini ziyaret ettim. Bu adam Senbel
[=Sunbel] eyaletinin bir şehri olan Bedaun [=Bedvan] şehrin
dendir. Acfidehen'den ayrılacağım vakit Alemuddin yanıma gelerek:
"Mutlaka babamı görmen gerekiel" dedi. Bunun üzerine
onun huzuruna çıktım. Evinin damındaydı. Sırtında beyaz bir
elbise, kafasında kocaman bir sarık vardı. Sarığın ucunu bir tarafa akıtmıştı. Benim için dua etti, şeker ve yemiş sundu.
Şeyh

Kendilerini Yakan Hindulara Dair
Şeyhin yanından ayrıldığım
hımızın kenarından

vakit bir grup

insanın

karargagördüm. Yan-

bir yere doğru koşuştuklarını
bizim arkadaşlar da vardı.
"Ne oldu?" diye sordum onlara. Ölen bir Hindunun cesedinin yakılması için odunların tutuşturulduğunu, hanımının da
orada kendini eşiyle beraber yakacağını söylediler. Arkadaşlarım
geri döndüklerinde, kadının kocasına sarılarak külolduğunu
söylediler. Bu olaydan sonra yine bir Hindu kadının zümrütlerle süslenerek ata bindiğini, Müslüman ve kafir pek çok kimselarında
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nin arkadan onu takip ettiğini, önlerinde de davul zurna çalındı
ğını gördüm. Hinduların dinı liderleri brahmanlar da kafileyle
birlikteydi. EğerQ!J Hindu, Hint sultanının hükümran olduğu
sınırlar içinde ölürse ıİıutlaka sultandan izin alınması gerekir,
yakma için... - Bir müddet sonra tesadüfen şöyle bir olaya tanık oldum:
Ahalisinin büyük kısmı kafir olan Amcarı [=Amjhera] şeh
rinde 19 bulunuyordum. Şehir emiri, Sim Samurresi'nden olan
bir Müslümandı. Şehir çevresinde mevzilenen haydutlar yol kesip soygunculuk edince emir onlarla çetin bir savaşa girdi. Müslüman ve kafir ahali de emirin yanında mücadeleye katıldılar.
Aralarında şiddetli çarpışmalar oldu. Ahaliden yedi k1ifir öldü.
Bunlardan üçü evliydi. Onların hanımı olan üç kadın kendilerini yakmaya karar verdiler. Burada bir kadının, kocası hayattan
göçünce kendisini yakması gayet makbul görülüyorsa da kesin
bir kural değildir. Kadın, kocasının ölümünden sonra kendini
yakarsa yakın çevresi ve ailesi onunla övünür, "vefalı kadın" diye. Kendisini yakmaya cesaret edemeyen kadın, kaba saba elbise giyer ve kocasına vefasızlığından ötürü aşağılanma duygusunun azabını tadar. Böyle melul-mahzun oturur akrabalarının yanında. Ama başkaları onu kendisini yakmaya zorlayamaz.
Her neyse; bahsettiğimiz üç kadın kendilerini ateşe atmaya
karar verdiği zaman dünyaya veda edercesine üç gün yiyip içtiler,
güldüler, eğlendiler. Kadınlar küme küme toplandı, her taraftan
koştular onların yanına. Üç gün geçti; dördüncü günün sabah alacasında her birine birer at getirildi. Tepeden tırnağa süslendiler,
güzel kokular süründüler ve atlara bindiler. Sağ ellerinde hindistancevizi vardı neşeyle oynamak için; sol ellerinde ayna vardı,
kendilerini seyrediyorlardı. .. Brahmanlar onların etrafını sarmıştı.
Akrabaları da yanlarındaydı. Önlerinde davullar, uzun borular ve
zurnalar çalıyordu. Kafirler etraftan şöyle sesleniyordu:
"Babama, kardeşime, anama, dostuma selam götür benden!" Onlar da gülerek:
"Peki, tamam!" diyorlardı. Bu kadınların kendilerini nasıl
ateşe attıklarını görmek için arkadaşlarımla beraber ben de ata
bindim, yola koyuldum. Üç mil kadar beraber gittik. Sonunda
suyu ağacı boL,. gölgelik bir yere vardık. Ağaçlar arasında dört
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kubbe ve her kubbenin üstünde taş bir put vardı. Kubbelerin
arasında gölge yoğunluğundan ötürü neredeyse hiç güneş ışığı
görmeyen bir havuz bulunuyordu. Hak Teala bizi korusun, burası cehennem köşelerinden bir köşeydi sanki!
Oraya geldiğimiz vakit üç kadın da havuza dalmıştı. Üzerlerindeki güzel elbiseleri ve süsleri çıkararak yoksullara dağıttılar.
Onlara kaba pamuktan dikişsiz kumaşlar getirildi. Bunların bir
kısmını bellerine, diğer bir kısmını da başlarına ve omuzlarına
sardılar. Havuzun kenarında çukur bir yerde ateş yakıldı. Ateşin
üstüne küncit [=küncad] yağıza döküldü. Küncet, susam demektir. Alevler iyice arttı. Çevrede onbeş kadar adam vardı, ellerinde çalı demetleri ve on civarında kütük bulunuyordu. Davul zurna çalanlar yakılacak kadının gelmesini bekleyerek ayakta duruyorlardı. Kadın yavaş yavaş ilerlerken ateşi görüp ansızın
korkuya kapılmasın diye erkekler ellerinde tuttukları büyük bir
perde ile kızıl alevi örttüler.
Kadınlardan birini gördüm, yaklaşıp sert bir hareketle örtüyü erkeklerin elinden çekti aldı, gülerek şöyle dedi:
"Maramı tersanı ez ateş? Men mıdanem II ateşest, rehakünı mara!"
Anlamı şudur:

"Beni ateşle mi korkutuyorsunuz? Onun ateş olduğunu biliyorum, bırakın beni!" Sonra ateşe saygı amacıyla ellerini başı
nın üstünde bağlayarak bıraktı vücudunu alevlere ... Bu sırada
davullar, zurnalar ve borular çalındı. Adamlar ellerindeki odunu
ateşe atmaya başladılar. Diğerleri de kadın hareket etmesin diye tam üstüne yığdılar yakıtları! Sesler yükseldi. Feryad ü figan
arttı. Bu feci manzarayı görünce az kalsın atımdan düşecektim.
Allah'tan, arkadaşlarım yardımıma koştu. Yüzümü yıkadılar da
kendime geldim, derhaloradan döndüm ...
Hintliler kendilerini boğmak için de böyle yaparlar. Pek çoğu kendi arzularıyla Kenk [=Ganj] nehrine Z! atlayarak boğulur.
Ahali bu ırmağı hacı olmak amacıyla ziyaret eder. Yakılan cesetlerin külleri de buraya atılır. Onlar Kenk nehrinin cennetten
çıktığına inanıyorlar. Kendini Kenk'e atmak üzere su kenarına
gelen kimse orada bulunanlara şöyle seslenir:
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"Sanmayın

ki dünya dertlerinden,
Yahut fakir/ikten dalartm suya!
Tek amacım V{j.!:; içimden geç(n,
Hep yakın olmak Y#ce Küs!iy'a!"
~

-

Küsay [=Kusay] onların dilinde yüce Allah'ın ismidir. 22
Adam kendini atar. Kesin olarak boğulunca onu çıkartırlar sudan, yakarlar ve külünü nehre salarlar.

[Sersetf, Hansf ve Mes'üdabad]
Şimdi ilk sözümüze dönelim, kaldığımız yerden devam
edelim:
AcOdehen şehrinden çıkıp dört gün yol teptikten sonra
Serseti'ye 23 ulaştık. Burası büyük bir şehirdir ve pirinci boldur. Yörede yetiştirilen iyi cins pirinç başşehir Dihll'ye gönderiliyor. Şehrin senelik geliri gayet yüksek. N e kadar olduğunu
Hacib [c=Mabeyinci] Şemseddın BOşenci bana söylediyse de
unuttum.
Buradan çıkıp Hansı 24 şehrine yöneldik. Hansı, Hint ülkesinin mimarı bakımdan sağlam, güzel ve kalabalık şehirle
rindendir. Muhteşem bir suru var; anlatılanlara göre bu suru
kafirlerin büyük hükümdarlarından TOra 2s yaptırmış. Onun
hakkında hikayeler, efsaneler anlatılır. Hindistan başkadısı
Sadr-ı Cihan Kemaleddın ile kardeşi ve sultanın hocası Kutlu
Han bu şehrin ahalisindendir. Sadr-ı Cihan'ın diğer kardeşleri
olan Nizameddın ve Şemseddın de burada kalıyorlar. Şemsed
dın dünyadan elini eteğini çekmiş, kendini Allah'a adamıştı.
Daha sonra ulu şehir Mekke'de yalnızlığı seçmiş, orada vefat
etmiştir.

Hansı'den çıktık. İki gün sonra Mes'Odabad'a vardık. 26 Bu-

rası Dihll'den on mil uzaktadır. Üç gün kaldık. Hansı ile

Mes'Odabad şehirleri büyük melik HOşenc b. Melik Kemal
KOrk'un idaresi altındadır. KOrk [=Gurk] kurt manasına geliyor.
ilerde bundan bahsedeceğiz.
Hintülkesinin payitahtı olan Dihll'ye yöneldiğimiz sırada
hükümdar, buraya on günlük mesafede bulunan Kınavc [=Kanuc] taraflarındaydı. Başşehirde ise annesi MahdOme-i Cihan ile
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veziri Havace-i Cihan Ahmed b. İyas oturuyordu. Ahmed b.
İyas, Rum [=Anadolu] asılhdır. Cihan, dünya demektir.
Vezir bizi karşılamak üzere dostlarını gönderdi. Ayrıca her
birimizle görüşmek için kendi seviyemizde adamlar ayarladı.
Beni karşılamak için görevlendirdiği kişiler arasında Şeyh Bistami, Hiicibu'l-ecanib [=misafir karşılayan mabeyinci] Şerif Mazendaı;anı ve Kunnara diye tanınan fıkıh bilgini Alaeddın Multanı vardı. Vezir, sultana daha önce bahsettiğimiz posta sisteminin yaya türü olan dave ile haber gönderdi. Mes'Odabad'da kaldığımız üç gün içinde mektubun cevabı geldi. Üç gün sonra da
kadılar, fıkıh bilginleri, şeyhler ve ileri gelen bazı emirler bizi
karşıladılar. Hindistan'da beylere mülOk [=hükümdarlar] denilir. Yani, Mısır ve benzeri yerlerde emir denilen adama Hindistan'da melik denilir.
Sultan nezdinde gayet saygın biri olan Şeyh Zah1rüddın
Zencanı de bizi karşılamaya gelenler arasındaydı.
Mes'Odabad'dan çıktık, Balem köyü yakınlarına indik.27
Burası sultanın yakın dostlarından Seyyid Şerif Nasıreddın Mutahhar Evherl'ye aittir. Ertesi gün Hint ülkesinin merkezi olan
Dihll'ye ulaştık. Dihll çok büyük bir şehir. Bütün güzellikleri
ve sağlamlığı kendinde toplamış diyebilirim! Çevresini saran surun dünyada benzeri yok. Dihll, Hindistan şehirlerinin, belki de
doğudaki bütün İslam şehirlerinin en büyüğüdür.

Notlar
1 Abôher: Bugün Hint-Pakistan sınırında, Pencap eyaletinde Lahor şehrinin güneyinde Firuzpur'a yakın bir yerdir. Bkz.: Tazı, "Maa İbn Batruta fi Biladi'l-Hint ve's-Sind",
Da'vetü'I-Hakk dergisi, sayı: 287 ve 293; Gibb, Age., C. 3, s. 609.
2 Anbe ağacı (=Mango): Babur'un hatıratında geçen bu sözcük, günümüzde Tamil
dilinden gelen "mango" ismiyle de bilinen meyvedif. Ağacı gayet yüksektir; yaprakları şeftali yaprağına, meyvenin şekli ise iri armuda benzer. Tadı, alışkın olmayanlar
için gariptir; kesif ve yağlıymış gibi gelir insana. Mısır'da zenginlerin sofrasını süsleyen meyvelerdendi. Iç kısmında sanki ayrı bir meyve vardır; uzun süre dayanır. Ben
mango yedim ama severnedim. Bkz.: Babur, Vektryi, s. 320 ve 578; A. Bedevian, Polyglottic DictionOlY of Plant Names, s. 382.
3 Şekı ve Berkı: Şeki, ekmekgiller familyasından iri bir meyvedir; bir tanesi 4-5 kişi-
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yi rahatça doyurur. Türkçeye ekmek ağacı diye çevirmek mümkündür. Latince ismi
Artocarpus lntegrifolia'dır. Berki ise kavuna benzer; daha tadıdır. Bkz.: A. Bedevian,
Age., s. 83; Gibb, Age., s. 609.
4 Tendu: Abanoz ağacının meyvesidir. B~z.: Gibb, C. 3, s. 61.
5 eumun: Herhalde Cemen diye de bilinen meyve ... Yaprağı söğüt yaprağına benzeyen, kara üzüm gıbi Simsiyah ve tadı ekşi olup ağacının görünümü güzeldir. Bkz.: Babur, Vekayi, s. 322 ve 594
6 Mehva: Bu meyve lezzetli bir meşrubatın hammaddesidir. Latince adı Bassia Latifolia'dır. Bu ağaç "gülçiğan" diye de bilinmektedir. Çok yüks~k bir ağaç haline gelebilir, kerestesi ev yapımında kullanılır. Meyvesi ve çiçeği hem kuru üzüm gibi yenilir, hem de içki yapımında kullanılır. Bkz.: Babur, Age.,s. 321 ve 631.
7 Enkur: Bu kelime Ankor şeklinde de okunabilir. Engür Farsçada üzüm demektir.
Bkz.: John T. Platts, Age., s. 98.
8 Kesfra: John T. Platts ansiklopedik sözlüğünde meyvenin bilimsel adını Scirpus
Kysoor şeklinde kaydediyor. Mahalli adı ise KesirO'dur. Meyve gibi yenen Cyperus
Tuberosus adlı bitkinin köküne de KesirO denilirmiş. Bkz.: John T. Platts, Age.,
s.835.
9 Küdru: Akdarıya benzeyen taneli bir bitki. Gibb, bu bitkinin bilimsel adını Paspalum Scrobiculatum diye belirlemiş. Bkz.: Gibb, Age., C. 3, s. 61 ı.
10 Şamah: Platts'ın sözlüğünde Panicum Colonum diye kaydedilmiş. Bedevian bu kelimenin Türkçesini Tavşan Otu diye belirlemiş. Ferheng-i Ziya'da ise bir nevi küçük
darıya Şamah dendiği ve bunun Gavers-i Hataı diye de adlandırıldığı belirtiliyor.
Bkz.: John T. Platts, Age., s. 718; Bedevian, Age., s. 438;. Ferheng-i Ziya, 's. 1271.·
lIMaş: Bir tür küçük börülce. Platts'ın sözlüğünde bilimsel adının Phaseolus Radiatus
olduğu belirtiliyor. Hindistan'da "mung" da denilirmiş buna. Bedevian bu bitkinin
Türkçe kaqılığını Angola fasulyesi diye veriyor. Ancak "Maş" kelimesi bazı yörelerimizde kullanılıyor ve baklagillerden yenilebilir bir bitki şeklinde tarif ediliyor.
Bkz.: John T. Platts, Age., s. 981; Ferheng-i Ziya, s. 1772; Bedevian, Age., s. 452; Derleme Sifzlüğü, C. 9, s. 3133.
12 Mung/Munc (=Mungo): yukarıdakinin aynısı veya benzeri. Ferheng-i Ziya'da
"maş denilen börülceden küçük, siyah taneli" diye tarif ediliyor. Ancak Naşirı bunun tanelerinin yemyeşilolduğunu söylemiş. Bkz.: Ferheng-i Ziya, s. 115.
13 Küşerf: Küşerı, Mısır'ın ulusal yemeklerinden biri olmuştur artık. Kelime, Gibb'e
göre Hindistan'da Kecrı diye bilinmektedir. Küşerl'de temel malzeme pirinç ve yeşil mercimektir. Pilav gibi pişirildikten sonra üzerine pişmiş nohut ve kıtır kım kı
zartılmış soğan ekı en ir. Duruma göre, makarnayla karıştırılabilir. Artık acı mı acı bir
sos dökülecektir en üste. Küşerl yendikten sonra yemek borusu ve mideyi hatta bağırsakları ateş basacağı için derhal "ürz billeben" (=südaç) alınmalıdır. Zaten hazır
dır bu ve "Ürz billeben hadır ya başaı" diye bağırır garson ... Benim Mısır'daki favorim, Hüseyin Meydanı'nın üst tarafında, Ezher'in karşısındaki meşhur küşer1ci idi.
Hindistanlılar o devirde her sabah bunu yediklerine göre herhalde sosunu biraz daha fazla karıştırarak yemeği çorbaya dönüştürüyorlardı. Bkz.: Küşerı ile KOşan'ın karşılaştırılması için 27/57. not.
14 Harfra: Faslıların özellikle Ramazan ayında iftarda yedikleri bir çorba; içerdiği mal-
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zemelerin zenginliği ile dikkat çekiyormuş. Harıra, Kuskus'la beraber Fas mutfağı
nın en meşhur ikilisini oluşturuyormuş. Bkz.: Tazi, Rıh/e, C. 3, S. 96.
15 Lubya: Börülce; bilimsel adı Vigna Cattiang.
16 MutiMot: Gibb bu bitkiyi Cyperus Rotundus diye belirlemiş. Bedevian bunun
Türkçe karşılığının Topalak olduğunu kaydediyor. Topalak çok yıllık, yumrulu ve
otsu bir bitkidir. Yumruları taze iken yenir. Bkz.: Gibb, Age., C. 3, s. 611; Bedevian,
Age., s. 223; Turhan Baytop, Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, s. 159.
17 Aeudehen: Seyyahımız burada yine güzergahına aykırı bir ad veriyor. Acudehen,
Multan ile AbDher arasında bir yer; Pencab'ın en doğusunda Sütleç nehrinin çıkışın
da bir şehir. Burası daha sonra Ekber Şah tarafından Pakpattan diye jsjmlendirjlmjş
tjr. Bkz.: Gibb, Age., C. 3, s. 613.
18 Feridüddfn Mes'ud Gene-i Şeker Bedilunf: çjştjyye tarjkatını yaygınlaştıran Hjndistanlı şeyh. 1175'te Multan yakınlarında doğdu. Gençljğinde Kutbeddın Bahtjyar
Kakı ile karşılaştı; onun vasıtasıyla bu tarikata gjrdi; 664/1265 yılında AeDdehen'de
vefat etti. Türbesi 700 yıldan berj Hindular, Sjhler ve Müslümanlar tarafından ziyaret edilen mekanlardandır. Islam dinj jle ilgili eserlerjn yerel Peneap djllerinde telif
edilmesi onun döneminde artmıştır. O, dinı terimlerin yerel dile çevrilmesini tavsiye ederek mahalli Iehçelerin de gelişmesine katkıda bulunmuştur. Halkla yakın iliş
kiler kurdu; türbesi Timur ve Ekber Şah gibi büyük hükümdarlar tarafından ziyaret
edildi. Kur'aıı tefsiri, kıraat ilmj ve Hanefj fıkhında da uzman olan Feridüddın, dergahına herkesi kabul eder, farklı inanç mensuplarıyla sohbet ederdi. Onun görüşleri
Sihlerin kutsal kitabı Guru Graııth'ta dikkat çekecek şekilde mevcuttur ve sözleri
Sihler tarafından saygıyla anılır. Seyyahımız Hindistan'a vardığında Feridüddin'in
torunu ve aynı tarikatın sürdürücüsü olan Alemüddın (ö: 734/1334) ile görüşmüş olmalı. (Şekergene veya Genc-j Şeker, şeker dükkanı, şeker am barı demektir.) bkz.:
M. A. Chaugh Hataı, Pakpattali aııd Baba FaridG01ıj-i Şakar, Lahor, 1968; M. Ekrem
Beresvı, /ktibilsu'I-Eııvor, Lahor, 1895, s. 160-175; K.A. Nizamı, The life aııd Times of
Shaikh Fariduddin G01ıj-i Shakar, Aligarh, 1955, s. 118-120; DJA Js/dm Ans., C. 12,
s.398.
19 Amearf (=Amjhera): ZIMr'ın (=Dhar) 12 mil batısında Mdhya Pradeş eyaletinin
güneybatısında bulunan bir şehir. Gibb, Age., C. 3, s. 614.
20 Künead, küneit yağı: Kelime Farsça olup susam yağı demektir. Bkz.: Ferheng-i Ziya, C. 3, s. 1586.
21 Kenk (=Ganj): Meşhur Ganj nehrinin adının asıl telaffuzuna çok yakın bir söyleyiş.
John T. Platts'ın sözlüğüne bakacak olursak bu nehri Geng diye telaffuz etmek lazımdır. Bu ad Hindu inancına göre hem gökteki büyük nehir için hem de yeraltı ndaki büyük nehir için kullanılır. Geng eski Hint dilinde akarsu demektir. Bkz.: John
T. Platts, Age., s. 919.
22 KüsilyIKusily kelimesine dair: Seyahatilome'yi Fransızca ilk neşreden D&S ikilisi
Kusay kelimesini çevirirken Krjşna'yı eklemişlerdir. Onlara göre Kusay, Krişna demek oluyor. Gibb de onlara katılmış görünüyor. Ancak benee (A. Sait Aykut) bu kelime, çok daha farklı ve daha eski bir grubun üyesidir; Kuday, Khuda, God, Gott,
Ghost, Kuds, Kut diye sıralayacağımız ve farklı dillerde kutsallık, ruh ve malikivet
ifade eden bir dizi kelimeden biridjr Kusay. Ortadaki s harfinin t ve d'ye; veya t ve

611

23
24

25

26
27

d'nin s'ye dönüşmesi; yahut s'nin d/t'ye yapışarak tek bir harfe dönüşmesi mümkündür ve Balkan dilleri başta olmak üzere diğer diııerde pek çok örneği vardır. Kelimenin Hint dilindeki kökü herhalde arkaik Farsçadaki gudhai'ye uzanıyor. Pehlev1cede khotai, Zend-Avesı;a-dilinde kadhata, ka+data; kendi kanununu koyan, sahip,
efendi, büyük varlık, tanrı, büyük ruh anlamına gelmektedir. Almanca, İngilizce gibi batı diııerinin buradan etkilendiği malumdur. Burada kök herhalde khod kelimesidir ve sahiplik+benlik ifade eder. Bizim Farsçadan aldığımız hodbın (=kendini düşünen) de bu köktendir. lngilizcede malikiyet ifade eden Have, Had, Has gibi kelimelerin kökü de buradandır. Samı dillerinin en derini ve en zengini olan Arapçada
Kuds; temizlik, paklık, ululuk, yücelik ve ulu dağ anlamına gelmektedir; Kudüs, mukaddes, takdls ve Tanrı'nın isimlerinden Kuddus bu kökten gelir. Türkçe kut, uğur,
yücelik, saadet, kutsallık anlamına gelir ve Tanrı tarafından bahşedilir. Kutalmış;
kurtarılmış, ululanmış demektir. Kuday, Altay lehçesinde Tanrı demektir. Yine bu
lehçede kut; harekete geçirici ruh (=anima), öz, asıl, çekirdek manasına gelmektedir.
Neticede kelimenin ilk çıktığı kaynak neresidir bilmiyoruz; ancak birbirlerinden tamamen farklı dil ailelerinde bir ghost gibi dolaşan ve farklı kılıklara giren bu kelimeyi teşhis etmeye çalıştık. Bu kelimenin doğduğu mıntıka, herhalde Horasan, Kafkasya, Mezopotamya üçgen i içinde bir yerdir:
Serseti: Eskiden büyük bir şehirmiş ancak 1138/1726'dan itibaren terkedilmiş ve
1253/1837'de Sirsa diye bilinen şehre bırakmış yerini. Bkz.: Gibb, Age., C. 3, s. 617.
Hansf: 429/1038'de Gazneliler tarafından fethedilmiştir. Burası Kal'a-yı Azra yani
zaptedilemez "Bakir Kale" diye de bilinirdi. Bkz.: Beyhakı, TrJrih-i Beyhakı, s. 575578.
Tura, Tora (=Efsanevİ hükümdar): Bu adamın çok eski dönemlerde kuzeyden
gelen Kuşanlar gibi Türk süla\erinden birine mensup olması muhtemeldir. Hint tarihinde Lekturaman (=Toraman?) diye bilinen efsanevı hükümdarla ilgili olabilir
bu isim. Bkz.: Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. 1, s. 71, 86.
Mes'tidabad: Şimdi harabe halinde olan bu şehir, Necefgerh kasabasının yakınında
dır. Gibb, Age., C. 3, s. 61.
Balem (=Palem): Mes'ildabad şehrinin 6 mil güneybatısında yer alır. Bkz.: Gibb,
Age., ay.

KIRKlNCI BÖLÜM

Dihlfnin sahası

geniş,

binalan çoktur; birbirine komşu dört
Ancak bu şehirlerden sadece birine DihII denilmesi mutat hale gelmiştir. Tarihi çok eskidir. I İlk defa
kafirler tarafından kurulmuş olan bu şehir beşyüzseksendört yı
lında fethedildi.
İkincisi SIrlz adını taşıyor. Buraya Darülhilafe de denilir.
Abbası halifesi Müstansır'ın torunu Gıyaseddın buraya geldiği
zaman sultan ona hediye etmiş bu şehri. İlerde bahsedeceğimiz
Sultan Alaeddın ile oğlu Kutbeddın de burada otururlardı.
Üçüncü şehir, huzuruna çıktığımız Hint hükümdannın babası olan Sultan Tuğluk'un anısına Tuğlukabad diye anılır. 3 Burası Sultan Tuğluk tarafından kurulmuştur. Şehrin nasıl inşa
edildiğine dair şöyle bir söylencevar:
Bir gün Sultan Kutbeddın'in huzuruna çıkan Tuğluk şöyle
der:
"Ey Hund-ı Alem! [=Cihan Hükümdan] burada bir şehir
kurarsan gayet yerinde bir iş yapmış olursun!" Kutbeddın bu söze alaylı cevap verir:
"Eh, sen hükümdar olduğun zaman yaparsın bunu!" Hak
Tdla'nın izni ve takdiri ile Tuğluk tahta geçince bu şehri inşa
eder ve kendi adını verir!
Dördüncü şehir Cihanpenah adını taşımaktadır. 4 Şu anda
Hint hükümdan olan Muhammed Şah tarafından yaptınımıştır.
Muhammed Şah bu dört şehri tek bir sur içine almaya teşebbüs
etmiş, birazını da yapmıştır. Ama sonunda bu işin çok büyük
masraflara yol açacağını d üşünerek vazgeçmiştir.
şehirden oluşmaktadır.
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Dihlf Şehrinin Suru ve

Kapıları

Dihll şehrini kuşatan surun dünyada bir benzeri yoktur.
Surun duvarları onbir arşın genişliğindedir. Bu duvarın içine
açılan büyük hücrelerde gece ~ bekçileri ile kapı muhafızları
oturur. Ayrıcaambar adı verilen yiyec~k depoları ile mancınık
lar ve Ra'ade denilen s ateş fırlatan hafif toplara ait mahzenler,
sur içindeki bu büyük odalarda korunmaktadır. Ben bu tür bir
ambardan çıkarılan pirincin tadının değişmediğine tanık oldum; rengi biraz kararmışsa da lezzetini korumuştu. Aynı şe
kilde bu mahzenlerden çıkarılan küdruyu, yani Hint diyarına
özgü darıyı gördüm. Bütün bu yiyecekler ve tahıl tam doksan
sene önce hükümdar olan Sultan Balaban tarafından buralara
konulmuş!

Piyade ve süvari askerler bu surun üstünde şehrin bir ucundan diğer bir ucuna gidebilirler. Sur duvarında, şehir tarafına bakan kemerler ışık alır. Duvarın alt tarafı taştan, üst kısmı ise tuğ
ladandır. Burçlar, çok fazla ve birbirine yakındır.
Şehrin yirmisekiz kapısı var. Bu ülkede kapıya dervaze denilir. Kapıları şöyle sayabiliriz:
Bedaun Kapısı; en büyük çıkıştır.
Mindevey Kapısı; tahıl çarşısı bu taraftadır.
Cül [=Gül] Kapısı; hemen yanında bağ ve bahçeler bulunur.
Şah Kapısı; adını bir adamdan alır.
Balem [=Palem] Kapısı; yukarıda bahsettiğimiz Balem köyünden alır adını.
Nec1b Kapısı; adını bir şahıstan alır.
Kemal Kapısı; adını bir şahıstan alır.
Gazne Kapısı; adını Horasan bölgesinde bulunan Gazne
şehrinden almıştır. Bu kapı musalla-yı id denen [bayram namazıarının kılındığı büyük] düzlüğe ve mezarlığa açılır.
Bedl İsa Kapısı; bu kapının hemen dışında Dihli Mezarlığı
bulunur. Gayet bakım lı bir kabristandır bu. Orada durmadan
kubbe inşa ederler. Her kabirde kubbe olmasa bile mihrabımsı
bir ova1 yükseltinin bulunması şarttır. Mezarlığın her yanına
kulşenbe CI =şebboy], raybul ve nesrin gibi çiçekler dikilir. 6 Burada çiçek, hiçbir mevsimde bitmez, sürekli yetişir!

6l'/!

DihlfCamii
Dihlı

Camii'nin 7 alanı geniştir. Duvarı, çatısı ve zemini güzel yontulmuş ve sağlam bir şekilde kurşunla birbirine bitiştiril
miş beyaz taşlarla örülüdür. Bu camiin yapılışında bir tek tahta
parçası bile kullanılmamıştır! Onüç kubbesi ve bir minberi tamamen taştandır. Dört de avlusu vardır. Mabedin tam ortasında
hangi madenden olduğu bilinmeyen büyük bir sütun bulunuyor. Oralı bilge kişilerden birinin bana anlattığına göre bu sütuna yedi maden anlamında "Heftcfiş" [=Heftgfiş] deniliyor. 8 Bu
direğin gerçekten yedi madenden oluştuğuna o bilge de inanı
yor. Sütunda işaret parmağı kadar bir şerit çok güzel süslenmiş
tir. Oradan güçlü bir ışıltı çıkıyor. O kısma demir işlemez! Sütunun uzunluğu otuz arşındır. Beline sarık sardık, tam sekiz arşın
geldi!
Camiin doğu kapısı yakınında yere yıkılmış iki büyük bakır
put vardır. 9 Camiye girip çıkanlar birbirine taşla birleştirilmiş
olan bu putlara ayak basarlar. Bu camiin yerinde daha önce
"budhane" varmış, -budhane, put evi demektir- daha sonra camie çevrilmiş burası. Kuzeyavlusunda bulunan minarenin İs
lam ülkelerinde eşi benzeri yoktur. Camiin diğer bölümleri beyaz taştan, bu minare ise kırmızı taştan inşa edilmiştir. Son derece yüksek olan minarenin ucu beyaz mermerden, şerefeleri
saf altından yapılmıştır. Merdiveni fil alacak kadar geniştir! Sözüne güvenilir bir adam bana, minare yapıldığı vakit taş yüklü
bir filin yukarıya kadar çıktığını anlattı. Bu minare Sultan Gıya
seddın Balaban'ın soyundan gelen Muizziddın b. Nasıreddın'in
eseridir. lO Sultan Kutbeddın batı avlusunda daha büyük bir minare yaptırmaya kalkışarak üçte bir kısmını inşa etti ise de tamamlayamadan ölmüştür. Arkasından gelen Sultan Muhammed
işi tamamlamaya niyetlenmiş ama bunda bir uğursuzluk var diyerek minareyi bitirmekten vazgeçmiştir. Minare, büyüklüğü
ve merdiveninin üç fili yan yana alacak denli geniş olması sebebiyle dünyanın en müthiş eserlerinden sayılır. İnşa edilen üçte
bir kısmı, neredeyse kuzeyavludaki minarelerin yüksekliği kadardır! İnşası yarım kalmış bu devasa yapıya çıkarak şehrin evlerinden çoğunu görme şansına eriştim. Şehrin surları gayet
yüksek olmasına rağmen buradan bakınca alçak gözüküyordu.
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Yerden bakan kimse genişliğinden ötürü. minarenin yüksekliği'"
ni anlayamaz, Ama ben bu şerefeden aşağı baktığımda insanları
mini bebeler gibig,Ürüyordum! ~
Sultan Kutbeddın Diirülhiliife adıyla bilinen Slrl'de bir cami yaptırmak cfüşÜncesindeymiş; ancak sadece kıble tarafındaki
duvarı ve mihrabı tamamlayabilmiştir. Bu mihrap beyaz, siyah,
kırmızı ve yeşil mermerden yapılmış şahane bir yapıdır. Eğer tamamlanabilseydi dünyada eşi olmazdı! Sultan Muhammed bunu bitirmeye teşebbüs etmiş, Iiikin iş için ne kadar masraf çıka
cağını belirlemekle görevlendirdiği yetkin kimselerin "Otuzbeş
leke ihtiyaç var!" demesi üzerine vazgeçmiş tamamlamaktan.
Yakın adamlarından biri bana şöyle dedi:
"Sultan Muhammed masrafı çok gördüğü için değil, evvelce Kutbeddın kendi minaresini bitirmeden öldürüldüğü için bu
işe yanaşmadı. Çünkü 'Uğursuzluk var bu işte' diye düşünüyord u.f"

Dihlf Şehrinin
Dihlı dışında

Dışındaki

Büyük Göletler

Sultan Şemseddın Lelmiş tarafından yapılmış
büyük bir gölet var. Ahali su ihtiyacını buradan karşılıyor. Bu
büyük gölet Cuma namazının kılındığı musalliiya [=geniş düzlüğe] yakındır, birikmiş yağmur sularıyla doludur. Boyu tahminen
iki mil, eni ise bunun yarısı kadar. Göletin namazgiih tarafına
düşen batı yakası birbiri üzerine konulmuş yükseltiler şeklinde
taş bölmelerden oluşur. Her bölmenin altında bir merdiven bulunuyor. Böylece suyun bulunduğu yere kadar iniliyor. Bu bölmelerin yanında taştan yapılmış kocaman bir kubbe, onların
içinde de gezme ve dinlenme amacıyla gelenlerin oturacağıpey
keler vardır. Havuzun ortasında renkli taşlardan yapılmış iki
katlı muhteşem bir kubbe var. Su çoğaldığı zaman bu kubbeye
ancak kayıklarla ulaşılabiliyor. Su azalınca ahali rahatça içine girebiliyor. Kubbe içinde küçük bir mescit bulunmaktadır. Burada vakitlerini ibadetle geçiren, kendini Allah'a adamış dervişler
oturur. Havuzun civarındaki sular çekilince geride kalan toprağa şekerkamışı, salatalık, balkabağı, karpuz ve kavun ekerler.
Burada yetişen kavun çok tatlı ise de ufaktır.
Dihlı ile D~rülhiliife arasında bir gölet daha var. Bu gölet,
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Şemsed.dln'inkinden daha büyük. Etrafında tahminen kırk
kubbe yer alıyor! Civarda çalgıcılar oturmaktadır. Onların oturduğu yere Tarbabad denilir. Burada çalgıcılara ait muazzam bir
çarşı vardır. Ayrıca yine onlara ait büyük bir cami ve küçük
mescitler bulunuyor. Orada oturan kadın sazendelerin Ramazan ayında civardaki mescitlerde toplanarak teravih namazı kıl
dıklarını duydum! Bunların namaz kıldırmak için özel imamları vardır. Kadın çalgıcıların sayısı bir hayli kabarıktır. Erkek şar
kıcılar da böyle yaparlarmış [=namazı bu tür özel mescitlerde
kılarlarmış]. Emir Seyfeddın Gada Mühenna'nın düğün yemeğinde, çalgıcı adamların dizleri altında birer seccade taşıdıkları
nı, ezanı duyar duymaz abdest tazeleyip namaz kıldıklarını gör·· ,
d um.
Dilılfde Bazı

Ziyaret Yerleri

Bunlar arasında Şeyh Kutbeddın Bahtiyar Kaki'nin kabrini
sayabiliriz. Halk buraya çok hürmet gösteriyor. Kutbeddin Bahtiyar Kaki, II fakir, borçlu yahut kızının çeyizini hazırlamaktan
aciz kalıp kendisine başvuranlara ilahi lütfun eseri olarak altın
ve gümüş kekler verdiği için Kaki adıyla tanınmış. Allah onu
rahmetiyle kuşatsın.
Bir diğer ziyaretgah, fıkıh bilgini Nureddın Gürlanl'nin
kabridir. Bir diğeri de Alaeddin Kirmani diye bilinen fakihin
kabridir. Bu adamın bereketi apaçık, manevi ışığı parlaktır. Bulunduğu yer, Cuma namazgfihının kıblesini de gösterir. Bu civarda daha pek çok ermişin kabri var. Hak Tdla onların manevı havasıyla bizi bereketlendirsin.
Dilılfnin Bazı

Bilgin ve

Ermişleri

Bunlardan biriŞeyh Mahmud Kubbfi'dır. Bu adam, salihlerin büyüklerindendir. Görünürde malı mülkü yok ama geleni gideni yediriyor; herkese altın, gümüş ve elbise dağıtıyor. Bu yüzden ahali onun, Hak Tdla'nın gizli hazineleriyle ödülIendirildiğine inanıyor. Bu adamın pek çok kerameti görülmüştür; o bir
velidir. Onu defalarca gördüm; bereketi bana da tesir etti!
Bir diğer şeyh, dinine bağlı bilge insan Aliieddin Nill'dir.
Doğrusunu Allah bilir ya sanki Mısır'ın Nil nehrine mensup,
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orayla ilgisi var. Bu adam, sufi bilgin Nizameddın Bedaunl'nin
müritlerindendir. Her Cuma vaaz verir; önünde niceleri tövbe
eder, saçlarını kes~h,çoşar, kendi!1den geçip bayılır.
[Şeyh Alaeddfn'in Vaazının Etkisine Dair
Kısa

Bir Anekdot]

Bir gün onun vaazına tanık oldum; huzurunda bulunan hafız şu ayetleri okudu:
"Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur, her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş bir halde görürsün. Onlar sarhoş değildir
ler ama Allah'ın azabı çok dehşetlidir!"12
Daha sonra Alaeddın bu ayeti tekrar edince mescidin köşe
sinden kuvvetli bir çığlık duyuldu. Şeyh efendinin aynı ayeti bir
defa daha okumasıyla çığlığı atan derviş ikinci bir narayla yere
düşüp ruhunu teslim etti! Ben de onun cenaze namazını kılan
lar arasındaydım.

[Dihlf Biıginlerine Devam]
Bu bilginler arasında iyi yürekli, güzel huylu, kendini AIlah'a adamış Sadreddın Kuhranl'yi sayabiliriz. Bu adam gündüzlerini oruçla, gecelerini de namazIa geçirirdi. Dünyayı elinin tersiyle bir tarafa atmıştır! Sırtında sade, kaba bir hırka vardı. Hükümdar ile devlet büyükleri ziyaretine gelirler ama o onlarla görüşmez! Hatta sultan; dervişlere, yolculara ve gariplere yemek
yedirmesi için birkaç kasabanın gelirini onun emrine vermek istediği halde bunu almamıştır. Hükümdar bir gün onu ziyaret
ederek onbin dinar takdim etmiş fakat Sadreddın kabul etmemiştir! Söylentilere göre Sadreddın üç günde bir yemek yer, bu
konuda yapılan uyarılara şöyle cevap verirmiş:
"Mecbur kalmadıkça, ölümle burun buruna gelmedikçe yemem!"
Bir diğerbilgin ise Allah'ın yakınlığını ve sevgisini kaybetmekten korkan, kendini ibadete adayan, çağının yüzakı Kemaleddın Abdullah Garl'dir. Bu adam, Şeyh Nizameddın Bezvanı'nin [=Bedaufil'nin] Dihll şehri dışında zaviyesi yakınında

bulunan bir mağarada kaldığı için "Garı" yani mağaralı lakabıy
la ünlenmiştir. Onu bu bu mağarada üç kez ziyaret ettim.

Kemaleddfn

Abdullah'ın

Bir Kerameti

Bir hizmetçi kölem vardı. Yanımdan kaçarak bir Türkün eline düştü. Onu çekip almak istedim. Fakat Şeyh Abdullah Garı
bana: şöyle dedi:
"Bu köle sana yaramaz, kesinlikle onu alma!"
Türk, anlaşma taraftarı olduğu için yüz dinara uyuştlik. Parayı ondan aldım, köleyi tamamen ona bıraktım. Aradan altı ay
geçti; duyduk ki köle efendisini öldürdüğü için sultanın huzuruna getirilmiş, sultan da bu köleyi efendisinin [=Türkün] çocuklarına teslim etmiş. Onlar da köleyi idam etmişler.
Kemaleddın Abdullah'ın bu kerametini görünce ondan ayrılmadım; dünyayı terkedip tüm servetimi dervişlere, gariplere
dağıttım. Onun yanında bir süre kaldım.
Bu müddet içinde şeyhin onbeş yirmi gün iftar etmeksizin
oruç tuttuğunu ve çoğu gecelerini namaz kılmakla geçirdiğini
gözlerimle gördüm. Fakat bu sade hayatı sürdüremedim. Nihayet sultan beni aramak için adam gönderdiğinde tekrar döndüm
yalancı dünyaya! Hak Teala sonumuzu hayreylesin! Bu meseleyi ve tekrar dünyaya kapılışımı inşallah ilerde anlatacağım.

Notlar
1 Eski Delhi (=Dihli'): Şehrin doğduğu asıl kasaba Lalkot adını taşıyordu; Raeputlar
tarafından 444/1052 yılında kuruldu. Delhi'nin tarihi eski Arilere kadar uzanmaktadır. Kutbeddın Aybek burayı 588/1192 yılında fethetti; burası Delhi bölgesindeki
Moğol şehrinin 10 mil güneyindedir. Bkz.: DlA ls/am Ans., C. 9, s. 126; Tazl, "Maa
İbn Battuta fi's-Sint ve'I-Hind", Da've!ü'/-Hakk dergisi, sayı: 287 ve 293, Ekim, 1992.
2 Sırf: Eski DeIhi'nin 4-5 km kuzeydoğusundadır; Alileddln Halad tarafından
703/1303 yılında askerı bir garnizon gibi kuruldu ve gelişti. Sırl bugün büyük DeIhi
. şehrinin semtlerinden biridir. Bkz.: DlA lsMm Aı/s., ay.; Gibb, Age., C. 3, s. 619.
3 Tuğlukabad: Eski Delhi'nin 8 km güneydoğusunda Gıyaseddın Tuğluk Şah tarafından 1320'de kuruldu. Bkz.: DlA ls/am Ans., ay.
4 Cihanpenah: Farsça "dünyanın sığınağı" demektir; burası 1340'ta kurulmuştur.
Bkz.: DıA IsMm Ans., ay.
5 Ra'ade (=Ateş fırlatan toplar): Bir tür küçük toplardır; yanmış malzeme atmada
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kuııanılırdı.

Bkz.: Mecelletü'I-Mecmai'I-llml e/-lrakt, sayı 4, sene; 1974, s. 22 ve 23.
Raybul ve Nesrın denen çiçekler: Kulşenbe, Şebboy; Raybul, Yasemin demektir. Nesrın ise Van GülÜ'dür. Bkz.: Tiizı, Age., C. 3, s. 107, Ferfıetıg-i Ziya,
s. 1887.
7 Dihlf Camii C=Kuvvetü'I-İsliim Camii): Kutbeddın Aybek tarafından eski bir
Hindu tapınağlhın temeııeri üzerine 588/1192 yılında inşasına başlanan bu cami, Sultan İletmiş tarafından 7./13. yüzyılda; Sultan Aliieddın Halad tarafından ise 8./14.
yüzyılda epey genişletilmiştir. Bugünkü harabelerde İletmiş'in bıraktıklan açık seçik
görülür. Bkz.: DıA Islôm Ans., ay.; Tazı, Age., C. 3, s. 107.
8 Büyük Sütun C=Heftguş): Bu sütunun tarihi, miliidı 4. yüzyıla kadar uzanmaktadır; Hindistan'daki büyük Vişnu Tapınağı'ndan getirilip buraya dikildiği söyleniyor.
Gibb bu sütunun 24 ayak yüksekliğinde olduğunu belirtiyor. Buradaki guş kelimesinin seyyahımızın belirttiği şekilde maden değil de "kuşe" yani köşe anlamına gelmesi mümükündür ki o zaman Heftguşe; "yedi köşeli sütun" demek olur. Bkz.:
Gibb, Age., C. 3, s. 622.
9 İki puta dair bilgiler: Bu heykeııerden biri herhalde cinselorganı açıkta ve belirgin
bir vaziyette olan Vikramaditya idi; 631/1234 yılında Sultan Iletmiş tarafından
Ueeyn'den buraya getirilmişti. Kuşkusuz orada başka heykeııer de mevcuttu, çeşitli
zamanlarda muhtelif Hint şehirlerinden toplanan ... bkz.: Tazı, Age., C. 3, s. 109;
Gibb, Age., C. 3, s. 622.
10 Büyük Minare C=Kutubminar) ve yarım kalmış öteki minareye dair tarihi kayıtlar: Kutbeddın Aybek tarafından yapımına başlanan ve Iletmiş (=lltutmuş) tarafından bitirilen bu muazzam minare Firuz Şah tarafından biraz daha yükseltilmiştir.
Halen mevcut olan bu devasa yapının şu anki yüksekliği 70 metredir. Minarenin ismi, Sultan Kutbeddın'den değil İltutmuş'un çok değer verdiği Kutbeddın Bahtiyar
Kaki'den gelmektedir. Taş işçiliği mükemmeldir. Yarım kalmış öbür minare ise Kutubminar'ın yançapının iki katı genişliğindedir ve temeli hala mevcuttur. B u bina ise
Kutbeddın Mübarek Şah'ın babası olan Alaeddın Halad (m. 1215-1295) tarafından
yaptınImıştır. Bkz.: MEB Islôm Aııs., C. 6, s. 1055; Tiizı, Age., C. 3, s. 112.
11 Kutbeddın Bahriyar Kakı: Çiştiyye tarikatının kurucusu olan Muınüddın Çişti'nin
mürıdidir. Evvelee bahsettiğiğimiz Feridüddın Genc-i Şeker'in de hocasıdır. Kabri
Mihrevli'dedir. 633/1234 yılında vefat etti. Bkz.: Sahabeden Günümüze, C. 7, s. 118; aynca 39/18. not
12 Okunan ayetler: Hac Sfiresi'nin (22. sfire) ı. ve 2. ayetleridir.
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Kulşenbe,

KIRKBİRİNCİ BÖLÜM

DIHLI'NIN FETHI VE ART ARDA
GELEN HÜKÜMDARLAR
Sadr-ı

Hint ve Sint diyarının kadl'lyapan Kemaleddln Muhammed b.
Burhan Gaznevı'nin bana anlattığına göre Dihll şehri gavur
elinden beşyüzseksendört yılında alınmıştır. ı Şehirdeki büyük
camiin mihrabında bu tarihin yazılı olduğunu da gördüm. Kemal ed dın Gaznevi'nin bildirdiğine göre Dihll şehri Emir Kutbeddın Aybek tarafından fethedilmiş, İslama açılmıştır.
Kutbeddln Aybek, kumandan anlamına gelen SipahsalarZ
lakabıyla tanınıyordu.3 Aslında o Gazne ve Horasan hükümdarı
Sultan Şihabeddln Muhammed b. Sam COrI'nin [=GOrl]4 kölelerindendi. Sultan Şihabeddln, Hindistan 'ın fethine ilk teşeb
büs eden Sultan MahmOd b. Subek Tikln'in [=Sebuk Tekin]
oğlu İbrahim'in de topraklarını almıştı. Şihabeddln'in büyük bir
orduyla gönderdiği Aybek, Hak Teala'nın yardımıyla LahOrs
[=Lahor] şehrini de almıştır. Buraya kurulan Kutbeddın gücünü
ve şöhretini artırıyor. Onu çekemeyenler sultana haber gönderiyorlar. Hükümdarın yakın adamları ve can dostları; Kutbeddln'in, Hindistan'ın tek hakimi olma aşkıyla yandığını, bu yüzden isyan bayrağını çektiğini söylüyorlar. Haber Kutbeddln' e
ulaşınca yerinde duramıyor, hemen harekete geçerek geceleyin
Gazne şehrine varıyor. Hakkında uydurma haber üretenler duymadan sultanın huzuruna çıkıyor o!
Ertesi sabah Sultan Şihabeddin her zamanki gibi tahta otururken Kutbeddin Aybek'i tahtının alt tarafına gizliyor. Aybek'e
dair iftira ve dedikodu üretenler bir bir gelip yerlerine kurulunCihan

lakabıyla anılan,

kudatlığını [=başkadılığını]
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ca sultan, hemen Aybek'in durumunu soruyor onlara. Onlar da
Kutbeddin Aybek'in isyan ettiğini ifade ederek;
"Bu adam hükümranlığınızıele geçirmek istiyor!" diyorlar.
Sultan Şihabeddin ellerini birbirinevuruyor: ayağıyla da tahtın
alt tarafını tıklatarak;
"Aybek!" diye seslenince Kutbeddin:
"Buyrun Efendimiz!" diyerek iftiracıların karşısına çıkıyor.
Sultanın yakınları ve nedimleri bu zor durum karşısında önce
hayrete sonra dehşete düşüyorlar! Sanki pişman olmuş gibidirler. Yerleri öpmeye başlıyorlar. Sultan, Aybek'in Hindistan'a
dönmesini emrederek ötekilere şöyle diyor:
"Bu ,suçunuzu bağışladım! Ama bir daha kesinlikle Aybek
aleyhine laf etmeyesiniz!" Böylece Kutbeddin Aybek, Hint diyarına dönerek Dihli ve diğer şehirleri fethediyoL İşte İslam ta
o dönemden bu zamana kök salmış, istikrar bulmuştur bu topraklarda. Kutbeddin, ruhunu teslim edinceye dek bu ülkede
kalmıştır.

Sultan

Şemseddfn Lelmiş

Dihll şehrinde bağımsız hüeden yöneticilerin ilkidir. Tahta geçmeden önce
Emir Kutbeddin Aybek'in başyardımcısı ve ordu komutanıydı;
zira anun memlfiku [=kapıkulu] olarak işe başlamıştı. Kutbeddin vefat edince kendisinin hükümranlık hakkına sahip olduğu
nu savundu. Şehir halkından biat etmelerini istedi. Önde Kadl'l-kudat [=Başkadı] Vecihüddin Kasani olduğu halde bilginler
onun huzuruna gelerek diziIdiler. Başkadı Vecihüddin, kural
gereğince onun yanına oturdu. Sultan, bilginlerin konuşmak istedikleri asıl meseleyi [=kölelik meVZilunu] açacaklarını anlayınca oturduğu minderin bir ucunu kaldırdı: Orada Lelmiş'in
az at edildiğini gösteren bir yazı vardı. Başkadı ile bilginler bu
yazıyı okuyunca derhalona katıldıklarını bildirdiler, biat ettiler.
Böylece Şemseddin Lelmiş köle statüsünden çıkıp azatlığını
belgelendirmiş oldu ve yirmi sene hükümdarlık etti. Bu adam
erdemli, iyiliksever bi;ıiydi. Daima adilolmuştur.
Zulme uğrayanların hakkını alma konusunda şiddete baş
vurmaktan çekinmezdi. Hitit halkının tümü beyaz elbise giyer.
Sultan

kümranlık

Şemseddin Lelmiş,6
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O, mazlumların ve şikayetçilerin renkli elbise giymesini emretti. Halkın dertlerini dinlediği özel günlerinde veya atla gezintiye çıktığı zamanlarda renkli giyinmiş bir kimse gördüğü zaman
ona zulmedeni bulur, hakkını alırdı ondan.7 Bu konuda diğer
hükümdarları geride bırakacak dereceye geldi ve şöyle dedi:
"Bazılarına geceleri de zulüm yapılır! Bunların hakkını almakta da hızlı davranmak istiyorum!"
Bu sözlerinden sonra sarayının kapısına, iki burcun üstüne
iki mermer aslan heykeli koydurttu. Bu heykellerin boynuna
zincirler bağladı. Zincirlerin ucunda koca bir çan vardı. Haksız
lığa uğramış bir zavallı gece vakti gelip çanı sallar, sultan bunu
işitir işitmez yerinden kalkar, tarafları dinler ve meseleyi çözerdi. Sultan Şemseddın vefat ettiğinde geriye Rükneddın, Muizziddın ve Nasıreddın adında üç erkek ve Radiye isminde bir kız
evlat bırakmıştı. Radiye, Muizziddın'in öz kardeşidir. Sultanın
ölümünden sonra Rükneddın tahta geçmiştir.

Sultan Rükneddfn b.

Şemseddfn

Rükneddın,8 babasının vefatından

sonra tahta geçince kardeRadiye, Muizziddın'in özbeöz kardeşiydi; hoşnutsuzluğunu hemen gösterdi. Rükneddın
onun da öldürülmesini istedi. Rükneddın bir Cuma günü namaz
kılmak için saraydan ayrılırken Radiye mazlumlar gibi renkli elbise giymiş; büyük cami yakınında bulunan ve devlethane adıyla
bilinen eski sarayın damına çıkmıştı. Oradan halka seslendi:
"Kardeşim Rükneddın, öz kardeşim Muizziddın'i yok etti.
Şimdi de beni ortadan kaldırmayı düşünüyor!" Bu cümleden
sonra babası Şemseddın Lelmiş'in halka yaptığı iyilikleri birer
birer hatırlattı. Bu etkileyici nutkun ardından ahali akın akın
toplandı,mescitte bulunan Rükneddın'e hücum ettiler. Onu
ya ka paça tutup Radiye'nin huzuruna getirdiler. Radiye onların
karşısına çıkıp kesin buyruğu verdi:
"Öldüren öldürülür!" Kardeşine kısas olsun diye onu temizlediler. Son birader Nasıreddın yaşça pek küçük olduğun
dan halk Radiye'nin başa geçip ülkeyi yönetmesi konusunda
şi Muizziddın'i

öldürerek

oybirliğine vardı.

işe başladı.

623
Kadın

Hükümdar Radiye

Rükneddın

öldürülünce ordu, onun kızkardeşinin tahta geçirilmesini uygun~ıılmuştu. Ra~iye hemen hükümdar ilan edildi ve dört sene ülkeyi yönetti. 9 Bu kadın okunu ve sadağını yanına alıp devret erkanıyla yola çıktığında onun erkek gibi ata
bindiği ve yüzünü örtmediği görÜıürdü.
Bir müddet ülkeyi yöneten Radiye "zenci kölesiyle beraber
olduğu" suçlaması ortaya atılınca tahttan indirildi ama öldürülmedi. Kendi süHilesinden bir adamla evlendirildi. Onun yerine
kardeşi Nasıreddın hükümdar oldu.

Sultan N asıreddin b.

Şemseddin

Radiye tahttan indirilince küçük kardeşi Nasıreddın 10 bageçerek bir süre bağımsız hükümdar olmuştur. Sonra isyan
bayrağını çeken Radiye ile eşi, artlarından gelen köle ve bozguncularla birlikte Nasıreddın'le savaşmak üzere yola koyuldular. Nasıreddın ise naibi [=sağ kolu, vekili] olan ve kendinden sonra tahta geçme şansını yakalayan kölesi Gıyaseddın
Balaban ile beraber yola düştü; onların üzerine yürüdü. Taraflar arasında meydana gelen çetin savaşta Radiye'nin kuvvetleri ağır bir yenilgiye uğradı, Radiye kaçtı. Firar esnasında büyük sıkıntılar çekti. Açlık tehlikesiyle karşılaştı. Nihayet tarla
sürmekte olan bir çiftçiye rastlayınca çamaçar ondan yiyecek
istedi. Adam ona bir parça ekmek verince bunu atıştırdıktan
sonra uykuya daldı. Her zamanki gibi erkek giysisi vardı üzerinde. Lakin uyuyan Radiye'ye bakan çiftçi, giysinin iç kıs
mında altın ve inciyle [bezeli] bir kaftan görünce karşısında
kinin kadın olduğunu anladı; onu öldürdü, soydu, atını gasbetti, cesedini ise kendi arazisine gömdü! Bu arada elbiselerinin bir kısmını alıp satmak için çarşıya götürdüğünde pazar
esnafı onun durumundan kuşkulandılar; tuttukları gibi şıhna
ya çıkarttılar. Şıhna, zaptiyebaşı demektir. Zaptiyebaşı ona
dayak atınca dili çözüldü:
Radiye'yi öldürdüğünü itiraf etti, gömülü olduğu yeri de
onlara gös~erdi. Cesedi çıkardılar, yıkadılar, kefenlediler ve oraya gömdüler. Üzerine de kubbe diktiler. Bu kabir, şu anda ziyaret edilen ve bereketli olduğu kabul edilen bir yerdir! Şehirden
şa
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bir fersah uzaklıkta Cün nehri [=Cumna yahut Yamuna] diye bilinen suyun kenarında kuruludur bu ziyaretgah.
Radiye'den sonra devletin sahibi olan Nasıreddin yirmi sene götürdü işi. İyi adamdı. Yüce kitap Kur'an'ı istinsah eder,
yazdığı mushafları satarak kazandığı parayla geçimini sağlardı.
Kadı Kemaleddin, onun kaleminden gayet güzel ve doğru yazıl
mış bir mushafı bana göstermiştir.
Sonra vekili Gıyaseddin Balaban onu öldürmüş, ardından
kendisi hükümdar olmuştur. Bu Balaban'ın tuhaf bir hikayesi
var; anlatacağız.

Sultan

Gıyaseddın

Balahan

Balaban,ll efendisi Sultan Nasıreddin'i öldürünce onun
hükümdar olarak yirmi sene tahtta kaldı. Daha önce
de yirmi sene Nasıreddin'e naiplik [=başyardımcılık, vekillik]
etmişti. Balaban, sultanların iyilerindendi. Adaletli, yumuşak
huylu, sabırlı ve erdemli bir insandı. Güzel ahlakından olacak,
bir konak inşa ettirmiş ve ona Daru'l-Emn [=Huzur Yurdu]
adını vermişti. Borçlu olan kişi bu konağa girdiğinde borcu
ödenir, buraya korkuyla süzülen ferahlık bulurdu. Bir cinayet
işleyip konağa başvuran adamın davacıları hoşnut edilir; yani
ölenin diyeti ödenirdi. Kısaca çeşitli suçlar işleyerek konağa
giren kimse ile onun peşinde olan şikayetçi arasındaki mesele güzelce halledilirdi. Sultan Balaban vefat edince Huzur
Yurdu'na gömülmüştür. Ben onun kabrini ziyaret ettim.
ardından

Gıyaseddın'in
Anlatılanlara

Garip Hikayesi

göre Buhara dervişlerinden biri, hor görülen
kısa boylu tıknaz Balaban'ı görünce ona şöyle seslenir:
"Ey Türkek! [=Türkcük]" Bu sözcük, küçümseme ifade
eden bir deyimdir. Balaban karşılık verir:
"Buyurunuz efendim!" Derviş bu cevaptan hoşlanarak devam eder:
"Bana şu narlardan satın all" Eliyle çarşı da satılan nan işa
ret etmektedir. Balaban:
"Derha!!" diyerek cebindeki yegane kuruşlan çıkarır, derviş için nar alır. Öteki, narlan elinde tutarak şöyle der:
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"Sana Hint mülkünü armağan ettik!" Balaban kendi elini
öperek:
"Aldım, kabul ettim, gönlüm hoş oldu!" der. Bu emel gön!ünde yer bulur; t:a-aerfinuna kök salar.
Sultan Şefilseddin Lelmiş kendine köle satın almak üzere
bir taciri Semerkand, Buhara ve Tirmiz'e gönderir. Adam yüz
kadar köle satın aldığında bunların arasında Balaban da bulunmaktadır. Tacir, köleleri hükümdarın huzuruna çıkardığında
-demin belirttiğimiz gibi Balaban tıknaz ve çirkin olduğundan
diğerlerini beğenir sultan ve şöyle seslenir:
"Bunu almam!" Balaban derhal söz söyler:
"Ey Cihan Sultanı! Bu köleleri kim için satın aldın?" Hükümdar gülümseyerek:
"Onları kendim için satın aldım" der. Balaban karşılık verir:
"Beni de Allah için satın al öyleyse!" Hükümdar:
"Peki!" diyerek bu.ricayı kabul eder; onu hizmetkar köleleri arasına katar. Ama Balaban hor görülmekte, su taşıyıcıları arasında yerini almaktadır.
Bu arada yıldız ilmini bilenler Sultan Şemseddin'e şöyle
demektedirler:
"Kölelerinden biri hükümdarlığı oğlunun elinden alacak!"
Müneccimler bunu habire söylemektedirler ama sultan iyilikseverliği, dini tutumu ve adaleti sebebiyle onların sözlerine kulak
vermemektedir. Nihayet bu mesele şehzadelerin anası olan büyük hatuna açıldığında o konuyu hükümdara arzeder; onu etkiler. Böylece müneccimleri çağırarak sorar:
"Görseniz, evladımın mülkünü ele geçirecek köleyi tanır
mısınız?" M üneccimler bir ağızdan:
"Evet! Bizde onu tanıtacak belge ve alamet vardır!" derler.
Sultan kölelerinin huzura çıkarılmasını emreder. Sınıf sınıf köleler onun önünden geçmek üzere dizildiğinde oturur, seyreder.
Müneccimler dikkatle bakmakta ve şöyle demektedirler:
"Eh, henüz görmedik onu ... "
Güneş tepeye çıkmış, öğlen gelip çatmıştır. Sakalık yapan
köleler bitbirlerine dönerek:
"Acıktık, dirhemlerimizi şuracığa koyalım da içimizden birini çarşıyagönderelim, yiyecek bir şeyler alsın bize!" derler.
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Paraları toplayıp Balaban'ı

gönderirler pazara. Çünkü aralaondan daha aşağı ve hor biri yoktur! Balaban onların ihtiyacını gittiği ilk çarşı da bulamadığı için başka bir çarşıya uğrar.
Bir hayli gecikmiştir. Bu arada sultanın huzuruna çıkma sırası
sucular [=sakalar] taifesine gelmiş, Balaban henüz çarşıdan dönmediği için arkadaşları onun tulumuyla su kabını bir çocuğun
omuzuna koyarak geçişi tamamlamışlardır! Geçiş böyle sona
erince müneccimler aradıkları simayı bulamazlar. Ne gariptir ki
Balaban, huzura çıkış merasimi son bulduğunda gelir; Hak Teala kendi fermanını uygulamak muradındadır çünkü!
Sonra Balaban'ın becerikli ve zeki olduğu anlaşılır. O artık
saka başıdır. Ardından orduya katılır; hatta kumandanlardan
olur. Nasıreddın tahta çıkmadan önce Balaban'ın kızıyla evlenmiştir. Tahta çıktıktan sonra da Balaban'ı en yakın yardımcısı
yapar. Balaban yirmi sene bu görevi yürüttükten sonra aynen
anlattığımız gibi efendisini ortadan kaldırarak yerine kendisi
oturmuş, yirmi yıl hükümdarlık etmiştir!
Balaban'ın iki oğlu vardı. Biri veliaht Han Şehld'di.1 Z Bu evlat, babası tarafından Sint valiliğine atanmıştı. Multan şehrinde
otururdu. Han Şehıd, Tatarlarla yaptığı bir savaşta şehit edildi;
geriye Keykubad ve Keyhusrav adında iki oğul bıraktı. Balaban'ın
ikinci oğlu ise Leknavrı ve Bencale [=Bengal] valiliklerine atadı
ğı Nasıreddın'di. Han şehit olunca, Balaban onun oğlu Keyhusrav'ı veliaht yaparak asıl evladı Nasıreddın'i geri plana attı!
Nasıreddın'in de Muizziddın adında bir oğlu vardı; Dihll' de dedesinin yanında kalan. İşte anlatacağımız ilginç olay neticesinde dedesinin tahtına oturdu bu çocuk! Ve o tahta kurulurken babası hayattaydı!
rında

Balaban'ın

Sultan

Torunu,

Gıyaseddın

Nasıreddln Oğlu

Sultan Muİzziddfn 13

bir gece vakti bu dünyadan

göçtüğünde

oğlu Nasıreddın yanında değil, Leknavtı 14 diyarındaydı.

Taht
olan Han'ın evladı Keyhusrav'a teslim edilmişti, anlattığı
mız gibi. İşte bu esnada melikü'l-ümera [=beylerbeyi] makamında olan ve Sultan Gıyaseddın'in naipliğini yürüten kişi,
Keyhusrav'a düşmanlık beslediği için tuzak kurmuştu ona ve bu
tuzak işe yaramıştı.
şehit
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İleri gelen kumandanların yazılarını taklit eden melikü'l-ümera, Sultan Balaban'ın torunu Muizziddin'e biat edildiğini
gösteren sahte belg,eleri Keyhus.[av'a sundu. Güya ona iyilik olsun diye de nasihatta bulunmayı ihmal etmedi:
"İleri gelen kumandanlar senin kuzenini hükümdar yaptı
lar! Onların sana karşı dolap çevirmelerinden endişe ediyorum!"
Keyhusrav:
"Çare ne?" diye sorunca öteki cevap verdi:
"Sint bölgesine kaçarak kendini kurtarabilirsin!" Keyhusrav:
"Kapılar kilitliyken nasıl tüyeceğim?" dedi. Naip cevap verdi:
"Anahtarlar elimde! Senin yolunu açacağım!" Keyhusrav
teşekkür etti, onun elini öptü. Naip:
"Şimdi atlan bakalım!" deyince Keyhusrav maiyeti ve hizmetkarlarıyla beraber hayvanına bindi. Hilekar adam onlara yol
verdikten sonra kapıyı kapadı, hemen Muizziddin'e koşarak biatını bildirdi. Muizziddin:
"Taht amca oğlumun hakkıdır; veliaht odur. Nasılolup da
bana bi at ediyorsun?" diye sorunca kurduğu tezgahı açığa vurdu, Keyhusrav'ı şehirden nasıl çıkardığını anlattı. Muizziddin
kendi lehine kurulan bu düzenden ötürü naibe teşekkür etti!
İkisi beraber hükümdar sarayına yöneldiler. Derhal emirler, kumandanlar ve etkin devlet adamları saraya davet edilerek gece
vakti hepsinden söz alındı! Sabah olunca halkın sözü alındı, herkes biat etti. Böylece yönetim kesin olarak Muizziddin'in eline
geçmişti.

Öte yandan Muizziddın'in Leknavti ve Bengal yöresinde
bulunan babası olayı duyunca:
"Saltanatın asıl varisi benim! Üstelik hayattayım! Nasılolur
da oğlum tahta çikar, bağımsızlığını ilan eder?" diyerek ordusunu hazırladı. Başşehir Dihll'ye yürüdü. Buna karşı oğul Muizziddin de kendi askerini toplayarak Dihll'yi korumaya, teslim
etmemeye karar verdi. İki tarafın orduları Hint halkının kutlu
bilip ziyanH ettiği Kenk [=Ganj] kenarlarında Kedi [=Kerra]
şehrinde karşı karşıya geldi. Nasıreddin, Kera tarafındaki kıyı
da, oğul M~izzıcfdın ise öteki yakada çadır kurmuştu. Taraflar,
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gözleri kararmış ve savaşmayı kafalarına koymuşlarsa da Hak
Teiila Müslüman kanı dökülmesine izin vermeyecekti! Yüce AIlah'ın izniyle Muizziddin'in kalbinde merhamet filizleri yeşerdi
oğluna karşı! Şöyle diyordu:
"Oğlumun hükümdar olması benim için övünçtür! Buna en
çok sevinmesi gereken benim!" Cenab-ı Hakk'ın yardımı ve izniyle Sultan Muizziddin'in gönlünde de babasına karşı saygı ve
itaat arzusu uyanmış olacak ki her ikisi yanlarına asker almaksı
zın birer tekneye binerek nehrin ortasında buluştular. Sultan
Muizziddin, babasının ayağını öperek özür diledi. Babası da:
"Memleketimi de sana verdim, seni hükümdar kabul ettim!" diyerek ona biatta bulundu.
Bu olaydan sonra Nasıreddin, vali olduğu eyalete dönmek
istediyse de oğlu ısrar ederek:
"Mutlaka benim memleketime gelmelisin!" deyince hep
beraber Dihll'ye yöneldiler. Baba Nasıreddin, oğul Muizziddin'i
tahta oturtarak karşısında ayakta durdu. Nehirde ikisi arasında
gerçekleşen bu buluşma Likaü's-Sa'deyn [=iki talihlinin buluş
ması, iki mutluluğun birleşmesi] adını almıştır. Çünkü bu kavuş
ma Müslüman kanı dökülmesini önlemiş; baba ile oğulun saltanatı birbirlerine armağan etmelerine yol açmış ve anlaşmazlık son
bulmuştur. Şairler bu olay hakkında art arda mısralar dizdiler.
Nasıreddin kendi bölgesine döndükten birkaç sene sonra
vefat etti. Geride pek çok evlat bıraktı. Bunlardan Gıyaseddin
Bahadur, Sultan Tuğluk'a esir düşmüş; Tuğluk'un vefat etmesiyle onun oğlu Muhammed tarafından zindandan çıkarılmıştır.
Muizziddin'in hükümranlığı dört yıl sürdü. Onun zamanı
bayram günleri gibi geçti.
Onun dönemine erişmiş birini gördüm. Uzun uzadıya o
devrin güzelliğini, fiyatların düşüşünü ve Muizziddin'in cömertliğini anlattı bana. Dihli Camii'nin kuzey avlusundaki minare
Muizziddin'in eseridir. Bu minarenin ülkede eşi benzeri yok.
Ülke halkından birinin bana anlattığına göre Muizziddin şa
raba ve kadına düşkün biriymiş; bu yüzden doktorların tedaviden aciz kaldığı bir hastalığa yakalanmış. Bir tarafı tamamen kuruyup tutmaz hale gelince naibi Celaleddin FirCız Şah Halacı 1S
ona başkaldırmış.

629

Sultan Celilleddin'e Dair
Yukarıda belirttiğimiz

gibi Sultan Muizziddın'in bir tarafı
tutmaz olunca, naİ12cCelaleddınjsyan bayrağını çekerek şehir
den çıkıp Kubbetü'l-Ceyşanı diye bilinen türbe tarafındaki tepeye otağ kurdu. Muizziddın onunla savaşmak için kumandanlarını gönderdiyse de hepsi bir araya geldi; Celaleddin'in tarafı
na geçti! Onlar Celaleddın'e bi at etmişlerdi. Şehre giren Celaleddın, üç gün sarayda kuşatma altında bıraktı Muizziddın'i!
Olaylara tanık olmuş birinden dinlediğime göre anılan süre içinde Sultan Muizziddın açlıktan bunalarak yiyecek aramış, lakin
hiçbir şey bulamamış. Onun asil dostlarından biri, ihtiyacını giderecek şeyler göndermiş. Bu işin ardından saray basılmış ve
Muizziddın katledilmiş.
Muizziddın'den

sonra tahta

Celaleddın geçmiştir.

Bu adam

yumuşak huylu ve erdemli biriydi. İlerde anlatacağımız gibi onu

ölüme götüren şey de yumuşaklığıdır. Uzun süre tahtta kalan
Celaleddın kendi adıyla bilinen köşkü yaptırmış, Sultan Muhammed bu köşkü eniştesi Emir Gada b. Muhenna'ya hediye
etmiştir. İleride anlatılacak.

Sultan Celaleddın'in

Rükneddın adında

bir oğlu vardır. CeIaleddın, kızını kardeşinin oğlu Alaeddın'Ie evlendirerek Kera
[=Kerra] ve ManikbOr [=Manikpur] şehirlerini, çevre kasaba ve
köylerle beraber yeğenine vermiştir. Bu yörede Hindistan'ın en
verimli arazileri vardır. Buğday, pirinç ve şeker burada bol miktarda yetiştirilir. Yörede dokunan kaliteli kumaşlar DihlI'ye
gönderilir. ManikbOr ile DihlI arası onsekiz gün tutar.
Her neyse, hanımı Alaeddın'e hayatı çekilmez kılınca Alaeddın bu evlilikten hoşnut olmadığını amcası SuItan Celaleddın'e bildirdi. Böylece Celaleddın ile Alaeddın arasına soğuk
luk girdi. AIaeddın çok zeki, maceracı, cesur ve ihtiraslıydı. Yüreğinde yatan aslan, tahta oturmaktı. Ama elinde servet namına
gavur taifesinden aldığı ganimetten başka şey yoktu!
Bir gün Kataka diye de anılan Duvaykır [=Devletabad, Deogir] yöresine hücum etti.1 6 Duvaykır, Malva ile Marhata bölgelerinin idari merkezidir. Oranın hükümdarı, Hindu krallarının
en büyüğüd,ür. Bu saldırıda Alaeddın'in atı bir taşa sürtünce yere kapaklandı. 'Taştan çınlama sesi duyan Aliieddın hemen ora-

nın kazılmasını emretti. Büyük bir hazine çıktı alttan! Bu serveti yandaşları arasında bölüştüren Alileddın, Duvaykır'a vardığın
da oranın hükümdarı ona boyun eğmiş, kansız-kılıçsız şehri teslim etmiş ve pek çok armağan sunmuştu.
AH1eddın, Kera'ya döndüğünde sahip olduğu ganimetlerden tırnak kadarını dahi göndermedi amcasına! Bazıları onu amcası aleyhine kışkırtmıştı. Bu yüzden amcası Sultan CeHileddın,
onu davet ettiği halde o gitmemiş, emrine kulak asmamıştı. Bunun üzerine Celaleddın pürhiddet:
"O halde ben gider, oğlum yerinde olan o hayırsızı tutup
getiririm!" deyip ordusuyla yola düştü. Pek çok konaktan geçip
Keraşehri kıyısında bir zamanlar Sultan Muizziddın'in babası
Nasıreddın'e hücum ederken otağ kurduğu yere erişti. Yeğeni
nin yanına gitmek için kayığa bindi. Alaeddın ise amcasını pusuyla öldürme amacı gü derek başka bir sandala binmiş, adamlarına da:
"Ben onu kucaklar kucaklamaz derhal işini bitirin!" diye
tembih etmişti. Suyun ortasında amca ve yeğen birbirine kavuşup kucaklaştılar. O anda Alileddın'in adamları hamle edip sultanı öldürdüler. Böylece Alaeddın, Celaleddın'in devletine ve
ordusuna sahip oldu.

Sultan

Alaeddın

Alaeddın amcasını

Muhammed

Şah

Halacf17

ortadan kaldırınca tahta oturdu. Celaleddın'in askerlerinden çoğu onun tarafına geçerken bir kısmı Dihll'ye dönerek Rükneddın'in etrafında kümelendiler. Rükneddın,
Alaeddın'e karşı hücuma geçtiyse de askerinin büyük kısmı Alaeddın tarafına meylettiğinden Sint'e kaçmak zorunda kaldı. Böylece Alaeddın başşehir Dihl1'ye girerek yirmi sene saltanat sürdü.
Alaeddın Muhammed Şah, Hindistan'ın en başarılı ve seçkin hükümdarlarındandır. Halk onu pek beğenir. Bu sultan,
ahalinin işlerini kendisi tek tek ayarlayıp yürüttüğü gibi oralıla
rın reıs dedikleri muhtesibi [=pazar müfettişinip8 fıyatlar hakkında bilgi almak için her gün huzuruna çağırırmış. Söylentilere
göre yine bir gün muhtesibi huzuruna getirterek:
"Et neden fırladı böyle, bu pahalılık ne?" diye gürler. Muhtesib:
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"Sığıra

yüklenen aşırı vergiden ötürü et pahalandı!" diye
Bu olay üzerine sultan sığırdan alınan verginin
kaldırılmasını emregerek tüccar .raifesini huzuruna çağırır, onlara hayli servet dağıtır ve şöyle der:
"Bununla ;ığır ~e koyun alarak pazara sunun! Gelirini devlet hazinesine koyun! Size de bu satışı gerçekleşitirdiğiniz için
iyi bir ücret verilsin!" Tüccar taifesi hükümdarın emrini ikiletmez. Ayrıca Devletabad'dan getirilen kumaşlar için de aynı sistem uygulanmıştır.
Tahıl fiyatları yükseldiği zaman büyük depoları açtırıp fiyatlar düşünceye kadar ucuza sattırmıştır tahılı. Anlarılanlara göre bir defasında fiyatlar yine tırmanıyor; ama o kendi belirlediği
fiyatla satılmasını emrediyor. Tacirler ellerindeki tahılı bu fiyata satmaktan kaçınıyorlar. Bunun üzerine Alaeddln:
"Hiç kimse devlet ambarındaki tahıldan başkasını satın alamaz!" diye ferman çıkarıyor! Halk, altı ay boyunca tahılı ana
ambardan satın alıyor. Bu durum karşısında ellerindeki ürünün
bitlenerekyenilmeyecek hale gelmesinden ürken stokçu tayfası sultana başvurarak satış izni istiyorlar; binbir rica ve minnetle!
Kozu eline geçiren Sultan, "daha önce belirledikleri fiyattan
aşağı satmaları şartıyla" gereken izni veriyor. 19
durumu

açıklar.

[Alaeddfn'in Cuma ve Benzeri Günlerde
Ata Binmeyişi]
Alaeddln Cuma, bayram ve benzeri günlerde ata binmezdi.
Bunun sebebi şuymuş:
Süleyman Şah adında sevdiği, el üstünde tuttuğu bir yeğe
ni varmış, erkek kardeşinden. Bir gün amca-yeğen ava gitmek
üzere hayvanlarına binerler. Meğer Alileddln nasıl amcası Celaleddln'e tuzak kurduysa Süleyman Şah da Aladeddln'i böyle temizlemeyi kafasına koymuşmuş! Sultan yorulup yemek için
atından indiğinde yeğen Süleyman bir ok çekerek onu yere seriyor. Bu arada sultanın bir kölesi, kalkanla örtüyor efendisini.
Yeğen Süleyman son darbeyi vurmak için yanaştığında civardaki köleler:
"O öldü, öldü!" diyorlar. Süleyman Şah kölelerin sözlerine
inanarak bi~eğın:e atlayıp saraya koşturuyor. Usulsüz dalıyor içeJ
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ri [yahut kadınların bulunduğu bölmeden giriyor saraya]. Sultan
Alaeddın kendini toparlayar~k kalkıp ata biniyor, askerini peşi
ne takıyor. Bu arada kardeş oğlu Süleyman tabanıarı yağladıysa
da yakalanıyor. Alaeddın, huzuruna çıkartılan Süleyman'ı öldürüyor. İşte bu olaydan sonra bir daha ata binmez olmuş!
Sultan Alaeddın'in oğulları: Hızır Han, Şadı Han, Eblibekir
Han, sonradan tahta oturan ve Kutbeddın diye bilinen Mübarek
Han ve Şihabeddln'dir.
Kutbeddın, pederi tarafından aşağılanır, ona zerrece saygı
gösterilmez, iltifat edilmezmiş. Aliieddın, diğer evladına bayrak
ve davul verdiği halde ona hiçbir nişan vermemiş. Bir gün oğlu
na yönelip:
"Kardeşlerine verdiğim şeyi sana da vermem gerekir aslın
da!" deyince Kutbeddın:
"Bana verecek olan Allah'tır!" der. Alaeddın bu cevabın
dehşetinden korkuya düşer.
Daha sonra ölüm hastalığına yakalanan hükümdar acılar
içinde kıvranmaya başlar. Hükümdarın Mah-i Hak diye bilinen
eşinin Sencer adında bir kardeşi vardı. Mah~i Hak, Hızır Han'ın
anasıdır [=cariye iken Hızır'ı doğurarak hatunluğa yükselmiştir].
"Mah", oralıların dilinde ay demektir. Bu kadın oğlu Hızır
Han'ı hükümdar yapmak için kardeşiyle vaatleşir. Oysa sultanın
en büyük kumandanı olup bin "tenge"ye20 yani binbeşyüz
Mağrip altınına satın alındığı için "Elfi" [=Binlik] lakabıyla anı
lan Melik Naib [=Başmabeyinci] bu komplodan haberdardır!
Durumu sultana arzeder. Sultan Alaeddın, özel adamlarına şöy
le emir verir:
"Sencer huzuruma girince ona elbise vereceğim; tam sırtı
na geçirirken kollarından sımsıkı yakalayın onul Yere çökertin
ve uçurun kellesini!"
Sencer huzura girince onlar gerekeni yaparlar, herifi öldürürler gıkı çıkmadanl
O sırada Hızır Han, Dihlı'ye bir günlük mesafede bulunan
Sendebet [=Sonpat]21 şehrindeydi. Buraya babasının huzur bulması ile ilgili adağından ötürü yürüyerek gelmiş ve şehitleri ziyaret etmişti! Babasının, dayısını öldürdüğünü duyunca hüzne
boğuldu. Hindistan ahalisinin, sevdikleri kişinin vefatında yap-
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tıkları

gibi o da üzüntüsünden paramparça etti yakalarını. Baba,
bu hareketini duyunca ona gücendi; huzuruna çıktığı
zaman onu kınadı. Ayrıca elini ayağını bağlatn; KaliyGr [=Gwalyor] Kalesi'ne 22 gÖtllrülsün diy~'demin bahsettiğimiz naibe teslim etti. Kaliyur K'alesi, Hinduları birbirinden ayıran, onların ortasında sağlam bir yapıdır. Oraya "Küyalyur" da diyorlar. Dihlı
ile arası on gündür. Ben bir süre o kalede kaldım. Melik Naib,
Hızır Han'ı bu kaleye getirerek oralılarca "kutval" denilen kale
emirine ve "müfrid"23 denen muhafızlara teslim etti. Bir de sıkı
oğlunun

sıkı öğütledi:

"Bu adam
niz!

sultanın oğludur

Hükümdarın

en

deyip onasaygı göstermeyesibu! Düşman tutar gibi tutun,

azılı hasmıdır

bırakmayın

onu!"
Daha sonra hükümdarın hastalığı ağırlaşır:
"Yerime geçireceğim oğlum Hızır Han'ı buraya getirecek
birini yolla!" demeye başlar. Melik Naib ise:
"Peki, peki .. " der; hükümdar ne zaman oğlunu sorsa;
"Geldi, gelecek!" diye geçiştirir! Bu minval üzere hükümdar Hakk'ın rahmetine kavuşur.
Alaeddın Oğlu Şihabeddın' e
Alaeddın

Dair

Melik Naib durmadı, hükümdarın küçük oğlu Şihabeddın'i tahta çıkardı. Halk da ona
biat etti, bağlılığını bildirdi. Melik Naib, Şihabeddin üzerindeki nüfuzunu kullandı; EbGbekir Han ile Şadı Han'ın gözlerine
mil çektirerek onları KaliyGr'a gönderdi. Ayrıca KaliyGr Kalesi'nde zindana atılmış olan öteki kardeşin de kör edilmesini emretti!
Kutbeddin'i de hapsetmişti fakat onun gözünü oymadı!
Sultan Alaeddin'in seçkin bendelerinden Beşir ve Mübeşşir diye bilinen iki adam, AI1ieddın'in eşi ve Muizziddın'in kızı olan
Büyük Hatun tarafından çağrıldı. Başhatun bu iki köleyi karşısı
na çekip onlara efendilerinin iyiliklerini hatırlattı ve ekledi:
"Şu genç Melik Naib, evlatlarıma ne yaptı biliyorsunuz! 0,
Kutbeddln'i de öldürmek istiyor!" İki adam:
"Ne yapacağımızı göreceksin!" diye cevap verdiler. Zaten
Melik Naib'iri yanında gece nöbeti tutmak hatta onun huzuruSultan

vefat

ettiğinde
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na silah ile girmek bu kölelerin her zamanki işiydi. O gece Melik Naib aralıların "hurramka"24 [=hürremgah: sevinç yeri] adını
verdiği, kumaş kaplı ahşap bir odadayken Beşir ve Mübeşşir
geldi. Melik Naib, yağmur mevsiminde sarayın damında kurulan bu odada uyurdu. Rastlantıya bakın ki hizmetkarlarında birinin elinden kılıcını alıp oynadıktan sonra geri vermişti Naib.
Köle birden kılıcı indirdi Naibin üstüne. Arkadaşı da ikinci darbeyi indirdi. Seçkin bendeler, adamın başını gövdesinden ayıra
rak Kutbeddin'in hapsedildiği hücreye götürdüler, önüne attılar
ve onu zindandan çıkardılar. Daha sonra Kutbeddin, kardeşi Şi
habeddin'in yanına varıp bir süre naibi [=başyardımcısı] gibi iş
gördükten sonra onu tahttan indirmeye niyet/endi ve indirdi!

Sultan

Alı1eddfn'in Oğlu

Sultan Kutbeddfn'e Dair

Kutbeddin, kardeşi Şihabeddi'n'i tahttan indirip parmağını
keserek Kaliyur'a gönderdi. Orada diğer kardeşleriyle beraber
hapis tuttu onu. Böylece hiçbir engel ve zorlukla karşılaşmadan
devlete tam egemen oldu. Daha sonra başşehir Dihırden kalkarak Devletabad'a doğru yola çıktı. Bu şehirlerin arası kırk gün
tutar. Yolun her iki tarafı söğüt ve benzeri ağaçlarla çevrili olduğu için oradan geçen, kendini uzun bir bahçede zanneder! Her
milde üç "dave" vardır. Davenin ne olduğunu daha önce anlatmıştık. Yolcunun ihtiyaç duyduğu şeylerin tümü bu davelerde
bulunur. Böylelikle yolcu sanki bir baştan bir başa kırk gün süren bir çarşıda yürümüş olur. Bu güzergah, altı aylık Telink2s
[= Telingana] ve Ma'ber26 [=Koromandil] diyarına da bu şekilde
uzanır. Bütün menzillerde sultana ait bir köşk, gelen gidenler
için bir zaviye bulunmaktadır. Bu yüzden o yolda seyahat edenler baştan azık yükleme ihtiyacı duymazlar!
Sultan Kutbeddin bu sefere çıktığında emirlerin birkaçı
başkaldırarak zindandaki Hızır Han'ın oğlu olan ve sultanla beraber giden on yaşında bir çocuğu iktidara geçirmek için aralarında sözleştiler! Haber, Kutbeddin'in kulağına gittiğinde kardeşinin oğlunu eline geçirerek ayaklarından tuttuğu gibi havaya
kaldırdı; beyni paramparça oluncaya kadar taşlara çarptı! Bununla da kalmadı, Melik Şah adındaki bir kumandanı çocuğun
babasıyla amcalarının bulunduğu Kaliyur'a göndererek tümü-
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nün idam edilmesini emretti! K~Uiyfir Kalesi'nin kadısı olan
Zeynüddın Mübarek durumu bana şöyle anlatmıştır:
"Ben zindan<:l?"Hızır Han'ıJ1 yanındayken bir sabah Melik
Şah çıkageldi. Şehzade, onun geldiğini görünce korkuya kapıl
dı, rengi attı; - 'Niçin geldin?' diye sordu. O da şu cevabı verdi:
'Hfind-i Alemle [=hükümdarla] ilgili bir iş için geldim buraya!' Şehzade:
'Hayatım güvende midir, kurtulacak mıyım?' deyince öteki:
"Evet!" cevabını vererek oradan çıktı. Oralılarca Kurval denilen kale kumandanı ile müfrit denilen ve üçyüz civarında muhafızdan oluşan grubu toplayıp beni ve yargı heyetini çağırdı;
bize hükümdarın fermanını gösterdi. Kaleyi korumakla görevli
askerler fermanı okuduktan sonra taht mağduru Şihabeddın'in
yanına gittiler, başını kopardılar! Şihabeddın gayet soğukkanlı
davranarak hiçbir endişe ve telaş emaresi göstermedi! Bununla
da kalınmadı, Ebfibekir Han ile Şadı Han'ın boyunları vuruldu.
ÖıÜm sırası Hızır Han'a geldiğinde o dehşetle titredi, aklı gitti!
Anası onun yanındaydı ama askerler kapıyı onun üzerine kapadılar. Sonunda Hızır Han'ı da idam ederek tümünün cesetlerini
hiçbir yıkama ve kefenleme işlemine tabi tutmadan yerde çeke
çeke bir çukura attılar. Seneler sonra bunlar oradan çıkartılarak
atalarının bulunduğu mezarlığa gömülmüştür. Hızır Han'ın annesi bir süre daha yaşadı. Onu yediyüzyirmisekiz senesinde ulu
şehir Mekke'de görmüştüm ... "
Bahsettiğimiz Kaliyfir Kalesi sarp bir dağın doruğuna kurulmuştur. Uzaktan kaya içine oyulmuş gibi görülüyor. Onun hizasında bir başka yüksek tepe yok. İçinde su depolarıyla beraber
yirmi kadar kuyu vardır. Bu kuyuların çevresinde bulunan büyük duvarlar kaleye yapışıktır. O duvarların üzerinde mancınık
ve "ra 'ade" türü [=ateş atan, yangın çıkaran] ufak toplar dikilidir. Kaleye fil ve atları alabilen geniş bir yoldan çıkılır. Kale kapısında taşa oyulmuş bir fil kabartması vardır. Filin üstünde de
sürücüsü göze çarpar. İnsan uzaktan bu şekle baktığında hiç
kuşku duymadan gerçek bir fil gördüğünü zanneder! Kalenin alt
tarafında şirin bir şehir vardır. Bütün mescit ve evleri beyaz
yontma taştanyapılmıştır; sadece kapılar ahşaptır. Devlet kona-
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ğı, çeşitli kubbeler ve divan daireleri de böyle. Halkının çoğu
kafirdir. Kalede sultana bağlı altıyüz süvari bulunur. Burası tamamen gavur topluluklarının arasında yer alan bir kale olduğu
için süvariler sürekli savaş halindedirler.
Kutbeddin biraderlerini ortadan kaldırıp tam anlamıyla ülkeye egemen olduğu ve ona başkaldıracak hiç kimse kalmadığı
zaman Hak Teila onun üzerine kendi kumandanlarının en büyüğü olan Nasıreddin Husrav Han'ı musallat etti! Bu adam Kutbeddin'in saygı duyduğu, yücelttiği biriydi. Husrav Han onu öldürdü, başa geçti; ancak biraz sonra ayrıntılı bir şekilde açıkla
nacağı üzre Husrav Han'ın hükümdarlık müddeti de pek uzun
sürmedi! Allah onu tahtından indirip işini bitirecek adamı, Sultan Tuğluk'u gönderdi.

Sultan Husrav Han Nasıreddfn
Husrav Han, Kutbeddin'in büyük emirlerindendiP Cesur,
boylu boslu, yakışıklı biriydi. Hint ülkesinin en verimli bölgeleri olan Cendyer'i [=Çendir'i] ile Ma'ber [=Koromandil] diyarını
fetheden de odur. Bu iki nokta ile Dihll arasında altı aylık bir
mesafe vardır.
Kutbeddin onu çok sever, hep önde tutardı. Sonunda bu tavrı kendi ölümünün, onun elinden olmasına yol açtı! Kutbeddin'in
Sadr-ı Cihan Kadi Han 28 adında bir hocası vardı. Bu adam emirlerin önderi ve Kutbeddin'in "kilitdarı"ydı. Kilitdar, saray anahtarlarının koruyucusu demektir. Sadr-ı Cihan, her gece bekçilerle
beraber sultanın kapısı yanında uzanırdı. Bekçiler bin kişiden
oluşmaktaydılar. Dört gecede bir nöbet değiştiren bu adamlar sarayın kapıları arasında iki saf halinde dizilirlerdi. Silahları önlerinde bulunur, bir kimse onların sırasını yarmadıkça içeri giremezdi.
Gece bittiğinde gündüz bekçileri gelirdi. Nöbetçilerin kendilerine ait kumandan ve yazıcıları vardı. Onlar, nöbetçilerin arasında
gezinir, kim var kim yok tek tek kaydederlerdi.
Sultanın hocası Kadi Han, kesinlikle Husrav Han'ı sevmeZ
onun yaptıklarını kötüler, aslen Hint gavurundan olmakla suçladığı Husrav'ın Hindulara açıkça sevgi göstermesini hoş karşı lamaz, durumu su1tana bildirmekten geri durmazdı. Ama hükümdar ona kulak vermez ve şöyle derdi:
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"Bırak şu adamı; ne istediğini, neyi amaçladığını da boş
ver!" Oysa Hak Teilla onun sonunu Husrav eliyle getirecekti.
Bir gün Husrav Han, bir Hindu grubunun Müslüman olacağını sultana bild!.!di. Bu ülkede bir Hindu Müslüman olmayı isterse hemen sultanın huzuruna çıkarılır. Hükümdar ona bir kat
güzel elbise verir ve bulunduğu mertebeye göre altın gerdanlık
ve bilezik gibi hediyeler takar.
Sultan, Müslüman olmak arzusunda olan adamların huzura
çağrılmasını emretti. Ama Husrav Han şöyle dedi:
"Bu adamlar akraba ve dindaşları yüzünden gündüzleyin
huzura çıkmaktan sıkılıyorlar." Sultan:
"Öyleyse geceleyin getir onları!" cevabını verdi. Bu arada
Husrav Han, biraderi Han-ı Hanan da içlerinde olmak üzere cesur ve nüfuz;lu Hintlilerden bir grup kurdu. Mevsim sıcaktı; hükümdar sarayın damında uyumaktaydı. Yanında birkaç tecrübesiz hizmetkardan başka kimse yoktu. Hindular tepeden tırnağa
silah kuşanarak dört kapıyı art arda geçtiler. Beşinci kapıya dayandıklarında Kadı Han onlardan şüphe etti. İçeri girmelerini
engelleyerek şöyle dedi:
"Bu kadar adamın huzura çıkmaları için Hı1nd-ı Alem'den
[=Hükümdardan] izin verildiğine dair bir ruhsat olmalı! O zaman girebilirler!" Ama Hindular karşılarına çıkan engele hücum
ettiler; adamı katlettiler! Kapıda sesler yükseldiği için şüphele
nen hükümdar;
"Bu ne?" diye sorunca Husrav Han cevap verdi:
"Bunlar İslamı kabul için huzura çıkan Hindulardır. Kadı
Han onları engelledi!"
Gürültü patırtı iyice artınca sultan heyecanlandı; derin bir
korkuya kapılarak sarayın içine girme teşebbüsünde bulunduysa da kilitli olduğu ve yanı başına genç köleler dizildiği için kapıyı sadece yumruklayabildi! Husrav Han birden atıldı, onu arkadan sımsıkı kavradı. Hükümdar daha güçlü olduğu için Husrav'ı yere serdi. Tam o sırada Hindular içeri dolunca Husrav çığ
lığı bastı:

"İşte, bakın üzerimde! Bitirin işini!" Hükümdarı öldürdüler, kafas!nı koparttılar; yetmiyormuş gibi sarayın damından avluya fırlattılar kelleyi.
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Husrav Han bu feci vakadan habersiz olan emirleri ve kuderhal davet etti. Huzura çıkan her grup onu tahta
kurulmuş vaziyette görünce hemen bağlılı,ğını bildirdi. Sabahleyin padişahlığını ilan eden Husrav Han, tüm bölgelere "merasim" yazdı. Merasim, emirnameler demektir. Ayrıca her emire
"hil 'at" [=özel giysi] göndermeyi ihmal etmedi. Sultan Muhammed Şah 'ın babası olan ve o sıralarda Sint bölgesinde Dibalpur'un [=Dipalpur]29 emirliğini yürüten Tuğluk Şah'tan başka
hiçbir vali karşı çıkmadı. Hepsi de itaat ettiler.
Husrav Han'dan armağan hil'at Tuğluk Şah'a getirildiğinde
o öfkeyle yere attı onu! Bir de üstüne oturdu! Husrav Han, kardeşi Han-ı Hanan'ı Tuğluk'un üzerine gönderdiyse de Tuğluk
onu feci bir yenilgiye uğratmıştır. İlerki bölümlerde Tuğluk'la
ilgili olaylar anlatılırken ayrıntılarıyla açıklanacağı üzere Han-ı
Hanan'ı öldürmüştür o.
Husrav Han, tahta oturduğunda Hinduları tercih ettiği gibi
çirkin görülen pek çok şeyi pervasızca işlemekten de geri durmadı. Kısaca; Hint gavurunun geleneğine uyarak sığır kesilmesini yasakladı. Çünkü Hindular ineğin kesilmesine karşıdırlar.
Onlara göre inek kesen adamın cezası, kestiği hayvanın postu
içine sokulması ve postun çepeçevre dikilerek yakılmasıdır!
Hint gavuru, sığıra olağanüstü saygı gösterir. Sığır sidiğini, uğur
lu olmak ve hastalandıkları vakit şifa bulmak amacıyla içerler.
Evlerini ve tüm duvarlarını sığır gübresiyle sıvarlar. Husrav
Han'ın bu tavırları Müslüman halkın ondan nefret etmesine yolaçtı. Ahali gittikçe Tuğluk'a meylediyordu. Şimdi anlatacağı
mız gibi Husrav'ın hükümdarlığı uzun sürmedi.
mandanları

Sultan

Gıyaseddfn Tuğluk Şah

Şimdi anlatacaklarımı

bana nakleden kişi, bilgisinin gereği
ni yapan önder alim, erdemli şeyh Rükneddin Kureşi Mulrani'dir. Aslen Kureyş kabilesinden olan bu Multanlı şeyhin babası, ermiş Şemseddin Ebu Abdullah'tır. Dedesi ise büyük veli,
kendini ibadete vermiş üstat bilgin Bahaeddin Zekeriya'dır. 3o
İşte, Şeyh Rükneddın'in kendi zaviyesinde bana anlattığı olaylar söyle:
Sultan Tuğluk Sint'le Türk yurdu arasındaki dağlarda yaşa-
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yan "Karavna"31 Türklerindendi. 0, etkinliği olmayan zayıf biriydi. 32 Kulvanilik yani at çobanlığı vasfı ile bir tacirin hizmetine girerek Sim bQtgesine geld~ Bu olay Sultan AHieddin'in hükümdarlık zamanına rastlamaktadır. O esnada Sim emiri, Alaeddin'in kardeş1UIil Han onu "biyade" [=piyade] yaptı. Biyade,
yayan asker demektir. Daha sonra Tuğluk'taki cevher keşfedi
lince onu atlı bölümüne geçirdiler. Sonra küçük emirler sınıfına
geçti ve Ulil Han onu saray harasının emiri yaptı. Ardından büyük emirler rütbesine yükselerek Melik Gazi adını aldı. Tuğ
luk'un emri ile Multan Camii'nde yapılmış hünkiir mahfilinde
şöyle bir kitabe gördüm:
"Ben yirmidokuz defa Tatar'la savaştım, onları yenilgiye
uğrattım; Melik Gazi adını aldım."
Kutbeddin tahta oturduğunda Dibalbilr [=Dibalpur] ve
oraya bağlı kasabaların valiliğini Tuğluk'a verdi. Bugün Hint
hükümdarı olan Tuğluk o vakitler oğlunu da Emİr-i Hayl [=at
emiri; mirahor] yapmıştı. Tuğluk'un oğlu Cavna adını taşıyordu;
tahta geçtiğinde Muhammed Şah ismini almıştır. Kutbeddin'i
öldürülüp başa geçen Husrav Han, Cavna'yı at emirliğİ makamından azletmedi. Tuğluk isyan etmeye hazırlandığı sıralarda
beraberinde savaş ve çarpışma gibi durumlarda güvendiği üçyüz
adamı bulunuyordu. Hemen Keşlı1 Han'a bir mektup yazdı. O
bu esnada Multan'daydı; -Multan'la Dibalpur arası üç gündüryardımına gelmesini istiyordu onun. Ayrıca Kutbeddin'in iyiliklerinden bahsediyor, onun kanının yerde kalmaması için intikama davet ediyordu. Keşlil Han'ın oğlu Dihli'deydi; bu yüzden
Tuğluk'a şu anlamda bir mektup gönderdi:
"Oğlum yanımda olsaydı elbette istediğin konuda sana
destek verirdim!" Tuğluk boş durmadı, oğlu Muhammed Şah'a
amacını anlatan bir mektup gönderdi. Ona kaçmasını ve Keşlil
Han'ın oğlu ile yanına gelmesini emretti. Tuğluk oğlu,Husrav'a
karşı kurnazca davranarak amacına erişti. Husrav'a şöyle dedi:
"Atlar iyice yağlanıp şişti. Bunların yarak edilmesi şarttır!"
Yarak,33 atı uzun yolculuğa hazırlamak; yeygisini azaltıp dinçleş
tirmek demektir. Husrav Han hemen izin verdi. At emidiği yapan kişi, yardımcı ları ile ata binerek iki üç saat gezerdi. Tuğluk
oğlu bu sOreyrdört saate kadar çıkardı bir gün. Ve öğlen vakti sı-
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vıştı; tam da yemek zamanıydı. Sultan, onun bulunması için süvariler gönderdiyse de o atik davranarak Keşlfi Han'ın oğlunu
yanına alıp babasına katıldı ve hiçbir haber alınamadı peşinden.
Böylece Tuğluk, an bu andır diyerek isyan etti; asker topladı. Keşlfi Han da kendisine bağlı adamlarıyla ona katıldı. Husrav Han, kardeşi Han-ı Hanan'ı onlarla çarpışsın diye yolladı
ama Keşlfi ve Tuğluk onu perişan ettiler. Yetmiyormuş gibi
Han-ı Hanan'ın ederi de öbür tarafa geçti! Kardeşinin yanına
döndüğünde yandaşları öldürülmüş, tüm serveti elinden alın
mıştı. Tuğluk artık başşehir Dihlı'ye yönelmişti.

Husrav Han ordusunu toplayıp DihIl'nin dışında, yeldeğir
men i anlamına gelen Asyabad adlı mıntıkada 34 mola verdi. Burada hazinelerini açıp tartı ve tane ile değil kese kese dağıttı altını! Tuğluk ile Husrav Han arasında dehşetli bir savaş cereyan
etti ve Hindular üstün çıkarak Tuğluk'un ordusunu hezimete
uğrattılar. Tuğluk'un ordugahı yağmalandı. Üçyüz civarında eski arkadaşının önüne çıkarak söyle seslendi Tuğluk:
"Kaçış nereye? Nereye varsak bizi komazlar, öldürürler!"
Bu arada Husrav Han'ın ordusu tümüyle yağma ve talana
dalmış etrafa dağıımıştı. Husrav'ın yanında pek az adam vardı.
Tuğluk yakın dostlarıyla sessizce onun kaldığı yere sızdı. Böyle
bir savaş meydanında sultanın yeri "şatır" denilen 35 ve başına
dikilen gölgelikle bilinir. Mısır diyarında bu nesneye "kubbe"
ve "tayr" derler ki bayramlarda da kullanılır. Hint ve Çin'e gelince, hem sürekli kaldığı yerde hem de sefer esnasında bu gölgelik hükümdarın yanında bulunur. Tuğluk ve arkadaşları bu
gölgeliğe yönelip Hindularla çetin bir mücadeleye giriştiler.
Sultanın özel adamları mahvoldu, yanında kimse kalmadı! Husrav kaçmak için atından inip elbise ve silahlarını bir kenara fır
lattı. Sırtında gömleğiyle Hint fukarası gibi saçlarını iki omuzu
arasına salarak o civardaki bir bahçeye girdi. Ahali Tuğluk'un
etrafına toplandı. Şehre yönelen Tuğluk, "kutval"ın [=kale
emirinin] anahtarı teslim etmesi ile saraya girdi ve bir kenara
oturdu. Tuğluk hemen Keşlfi Han'a:
"Hükümdar sen ol!" deyince öteki:
"Hayır sen olmalısın!" cevabını verdi. Aralarında tartışma
çıktı. Sonunda Keşlfi Han:
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"Sen hükümdarlığı kabul etmeyip geri çekilirsen oğlun oraya geçed" deyince Tuğluk bu durumu hoş karşılamadı. Böylece hükümdarlığı kabul ederek tahta oturdu. Seçkinler ve halk
ona biat ettiler;· bagİılıklarını bildirdiler.
Üç gün sonra Husrav Han açlığa dayanamayıp gizlendiği
yerden çıktı, etrafı dolaştı. Bostan bekçisini bularak biraz yiyecek istedi. Adamın yanında yiyecek yoktu. Bu yüzden Husrav,
yüzüğünü vererek:
"Bunu sana rehin veriyorum, hadi yemek getir!" dedi. Bekçi yüzüğü çarşıya getirince halk ondan kuşkulandı. Derhal "şıh
na"ya bildirdiler durumu. Şıhna, zabıta müdürü demektir. Zabı
ta müdürü, bekçiyi Tuğluk'un huzuruna çıkardı. Bekçi yüzüğü
kimden aldığını anlatınca Tuğluk, Husrav'ı tutup getirsin diye
oğlu Muhammmed'i saldı yola. Muhammed, Husrav'ı kıskıvrak
yakalayıp "tatu"ya bindirerek babasının huzuruna götürdü. Tatu alelade yük beygiri demektir. Husrav:
"Karnım çok aç! Bana yemek ver!" deyince Tuğluk önce
çorba sonra mükellef bir sofra, ardından da "fuka" şerbeti ikram
etti. Bununla da kalmadı, "tenbul" hazırlanmasını emretti. Husrav Han bir güzel karnını doyurduktan sonra ayağa kalkarak:
"Tuğluk! Hükümdarlara yakışacak şekilde davran bana!
Rezil kepaze etme beni!" dedi. Tuğluk:
"Elbette öyle yapacağım!" diyerek Husrav'ın boynunun
vurulmasını emretti. Tam da Kutbeddın'in katledildiği yerde
Husrav Han'ın boynu vuruldu! Husrav, Kutbeddın'in kesik başını, cansız bedenini damdan aşağı nasıl fırlattıysa kendisininki
de öyle fırlatıldı. Ama Tuğluk, Husrav'ın güzelce yıkanıp kefenIenmesini ferman buyurmaktan geri durmadı. Böylece Husrav defnedildi. Devlet ve memleket dört yıl boyunca Tuğluk'un
emrine girdi. O erdemli ve adildi.
Oğlunun Ona Karşı Başarısız
Bir İsyan Girişiminde Bulunması
Tuğluk, devletin kalbine yerleşip işi sağlama alınca oğlunu
Telink [=:Telingana] bölgesine yolladı, fetih için. Dihlı şehrin
den Telink'e üç ayda varılır. Onun yanında Melik Temur, Melik Tikın, Mtihürdar Melik Kafur ve Melik Bayram gibi ileri ge-
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da yer aldığı muazzam bir ordu bulunuyorTelink'e ulaştığında isyan hevesine düştü ve
şair hukukçulardan Ubeyd adlı nedimine Sultan Tuğluk'un vefat ettiğine ilişkin haberleri ahali arasında yaymasını emretti. O
sanıyordu ki halk bu haberi duyunca kendisine bağlılığını bildirmek; biat etmek için koşacak! Oysa haber ahaliye yayıldığında
kumandanlar durumu hoş karşılamadı. Her biri kendi davulunu
çaldırarak muhalif olduğunu bildirdi. Kimse kalmadı Tuğluk
oğlunun yanında. Ayrıca onu katletmek de istediler. Fakat Melik TemGr bunu önledi; duvar gibi dikildi onun önüne! Böylece
Tuğluk oğlu on cengaver atlı ile babasının yanına kaçtı! Onlara
Yaran-ı Muvatık adını verdi. Bu söz "uyumlu, sadık arkadaşlar"
demektir. Baba Tuğluk, yanına gelen oğluna para ve asker vererek Telink'e dönmesini emretti. Böylece oğul tekrar Telink'e
döndü. Lakin baba isyancı oğulun niyetini öğrenmişti; şair hukukçu Ubeyd'i idam ettirdiği gibi mühürdarlık yapan Melik Kafur'un da öldürülmesini salık verdi. Baş tarafı iyice sivriltilmiş
bir kazık dikildi toprağa. Mühürdar'ın boynu bu kazığa geçirildi. Kelle yukarıdan aşağı kayıp taprağa erişti; kazığın ucu gözüktü! Bu halde bırakıldı mühürdk Diğer kumandanlar ellerini tez
tuttular; Sultan Nasıreddln oğlu Şemseddln'in yanına kaçtılar,
Şemseddln'in dedesi Gıyaseddin Balaban'dır. Oraya yerleştiler.
len
du.

kumandanların

Tuğluk oğlu,

Tuğluk'un

Leknavtl Diyarına Yaptığı Sefer ve
Kadar Başından Geçen Olaylar
Kaçak emirler Sultan Şemseddln'in yanında kaldılar. Bir süre sonra Şemseddln vefat etti. Yerine oğlu Şihabeddln geçti.
Daha sonra küçük kardeşi Gıyaseddln Bahadur BGra onu yenerek uzun süre devleti elinde tuttu. BGra, Hint dilinde siyah demektir. Bahadur, başta kardeşi KutlG Han olmak üzere tüm beraderlerini ortadan kaldırdı. Sadece Şihabeddln ve Nasıreddın
adlı kardeşleri Tuğluk'un yanına firar etmeyi başardılar. Tuğluk
yanına gelenlerle anlaştı; oğlu Muhammed'i tahtının vekili olarak Dihll'de bırakıp Bahadur'la savaşmak üzere süratle Leknavtı şehrine yürüdü. Burayı zaptetti, Gıyaseddln Bahadur'u esir
alarak zincire vurdu, kendi başşehrine getirdi!
Dihll' de Şeyh Nizameddın Bezvanl [=Bedaunl] adında bir
Vefatına
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veli yaşardı. 36 Sultan Tuğluk'un oğlu Muhammed ona hürmet
gösterip daima duasını isterdi. Şeyh aşka gelirdi zaman zaman;
bu yüzden şehzade, hizmetçilerine sıkı sıkı tembihlemişti:
"Şeyhime vec(fhaliegeme~ olunca hemen haber salın bana.ı"
Şeyh bir gün coşunca hizmetçiler Şehzade Muhammed'e
durumu bildirdiler. Muhammed, huzura çıkınca Şeyh Nizameddin ona yönelerek:
"Hükümranlık ve devleti sana armağan ettik!" dedi. Sultan
Tuğluk'un başşehirde bulunmadığı bir sırada Nizameddin Hak
Te1ila'nın rahmetine kavuşunca Şehzade Muhammed onun naaşını kendi omuzunda taşıdı. Babası onun bu [hareketini] işitin
ce kızdı ve onu uyardı. İşin aslına bakılırsa oğlunda gördüğü bazı belirtilerden ötürü ona karşı kini artmıştı: Onun etrafa hediye
dağıtmasını, küme küme köle satın almasını ve insanların kalbini kazanmasını doğru bulmuyordu! Bu cenaze hadisesinden
sonra ruhundaki intikam ateşi iyice alevlenmişti. Ayrıca müneccimlerinin, çıktığı bu seferden sonra bir daha Dihll şehrine dönmeyeceğine dair kehanetlerini işitince iyice kızdı, onlara tehdit
yağdırdı!

Sefer dönüşü başşehir Dihll'ye yaklaşırken oğluna o civardaki Afganpur nehrinin kıyısında bir köşk yaptırmasını emretti.
Şehzade ağaç temeller üzerine dayanan ve büyük bölümü ahşaptan oluşan binayı üç gün içinde inşa ettirdi. Bu konağı sağ
lam bir şekilde yaptırmış ve inşaat sorumlusu olarak da ilerde
Havace-i Cihan [=Hace Cihan; Hoca Cihan] diye bilinecek kişi
yi, Melikzade'yi ayarlamıştı. Melikzade daha sonra Sultan Muhammed'in büyük veziri olmuştur. Onun asıl adı, Ahmed b.
İyas'dır. Onlar inşaat esnasında tuzağı hazırlamışlardı bile; bir
tarafında fıller yürütülürse çökecek tarzda yapılmıştı köşk!
Sultan Tuğluk, Şehzade Muhammed tarafından yapılan bu
köşke girerek ahaliye ziyafet verdi. Yemekten kalkanlar yavaş
yavaş dağıldıktan sonra şehzade, süslü fıllerin huzurdan geçmesi için sultan babasından izin istedi. Tuğluk oğlunu kırmadı ve
olan oldu!
Şeyh Rükneddin olayı bana şöyle anlatıyor:
O gün Tuğlük'un yanındaydım. Beraberimizde hükümda-

Mahmud da bulunuyordu. Hükümdarın diMuhammed yanımıza gelerek:
"Efendim! İkindi namazı vakti gelmiştir. Kalkıp namaz kıl
dmnız!" dedi. Ben de namaz için kalktım. Böylece Şehzade
Muhammed ile Melikzade'nin planladığı şekilde filler bir taraftan yürütüldü. Hayvanlar yere ayak basar basmaz köşk Sultan
Tuğluk'un ve oğlu Mahmud'un üzerine yıkıldı. Asumanı tutan
feci bir çığlık işittim! Namazı bitiremeden gerisin geri döndüğümde köşk yıkılmıştı. Şehzade Muhammed enkazı kaldırmak
için kazma kürek getirilmesini emrediyordu sözde. Öte yandan
da adamlarına bu işin geciktirilmesini ima ediyordu!
Güneş battıktan sonra kazma kürek ve diğer aletler getirilip
enkaz temizlenince şu manzara ile karşılaşıldı: Sultan Tuğluk
yanı başındaki oğlunu ölümden korumak için sırtını siper etmiş
ti! Bazıları Tuğluk'un harabeden ölü çıkarıldığını, diğerleri ise
henüz can vermeden çıkarılıp öldürüldüğüfiü sonra da Tuğluka
bad denilen şehrin kıyısında evvelce yaptırdığı mezara götürülüp gömüldüğünü anlatmaktadırlar. 37
Sultan Tuğluk'un, Tuğlukabad denilen bu şehri niçin yaptırdığını daha önce açıklamıştık. Tuğluk'un tüm serveti ve
köşkleri oradaydı. Tuğlukabad denilen bu şehirde kiremitleri
altınla yaldızlanmış muhteşem bir köşk vardır. Ipışık güneşli bir
havada bu binaya bakanların gözleri kamaşır. Tuğluk nice hazinelerini buraya yığmıştır. Hatta söylentilere göre burada yaptır
dı~ı havuzda altın eritmiş ve havuz yekpare altına dönmüş! Ama
oğlu Muhammed Şah tahta geçince bu altınlardan epey harcann en

sevdiği oğlu

ğer oğlu

mıştır.

İlerde açıklayacağımız gibi Vezir Havace Cihan, baba Tuğ
luk'un üstüne yıkılan köşkün mimarisinde gösterdiği üstün maharetten ötürü Şehzade Muhammed nezdinde herkesten fazla
itibar gördü! Ne vezirlerden ne de diğer görevlilerden hiçbiri,
Muhammed nezdinde Havace Cihan kadar itibar görmedi!
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Notlar
ilgili tarih: Dihll Camii'ndeki en eski kitabeler şehrin 587/1191
Bkz.: Tazı, Age., C. 3, s. 119; Y. Hikmet Bayur, Hindistaıı Tarihi, C. 1, s. 269. Ayrıca bkz.: 40. bölüm,I. ve 7. not.
2 Sipahsalar (=Sipahsalar): Sipahsalar Farsçadır; Sipehsalar da denilir. Askerin ba-.
şında bulunan kişi, kumandan demektir. Eski İran ve Türk geleneklerinden etkilenerek kurulmuş olup Abbasılerin mirasını devralan Gazneli ve Selçuklu gibi klasik
Türk imparatorluklarında Sipahsalar, bir ordunun en üst kademesinde bulunan kişi,
yani başkumandan demekti. Onun altındakine Sipahdar denirdi. Osmanlı'da ilk dönemlerde Serdar-ı Ekrem, daha sonraları Beğlerbeği ve Scrasker ıstıliıhı yaygınlaş
mıştır. Günümüz devlet anlayışı ve uluslararası siyaset literatüründe sipahsaların tam
bir karşılığı yok ama sanıyorum barış hiUinde "genelkurmay başkanı" savaş halinde
--elde edilen yeni ülkeye hakimiyeti açısından- "genel vali" denilebilir ona. Bkz.: Lbnü'I-Es1r, Tllrlh-i ibnü'I-Esir, Kahire bas., C. 9, s. 432; rvL Abdülkerım el-Hatıb,
Mu'cemü'I-Mustalahl1t ve 'I-ElkIlbi't-Tllrihıyye, s. 234; Altuncı, e/-Mu'cemü'z-Zehebi, s.
327; M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. 3, s. 176, 235; ı.
Hakkı Uzunçarşılı, Osıııanlı Devlet Teşkiliitıııa Medhal, s. 44.
3 Kutbeddın Aybek ve Delhi Türk Sultanlığı: Sipahsalar Kutbeddın Aybek, baş
langıçta büyük Gnrı Devleti'ne bağlı becerikli bir memlilktu, yani parayla satın alın
mış olup orduda yararlıklar gösteren bir subaydı. Ancak 602-610/1206-1210 yılları arasında Dihlı şehrinden sorumlu genel vali oldu ve ı. Delhi Türk Sultanlığı devri
onunla başladı. Bu karmaşık devirle ilgili en iyi kaynak, Mevlana Minhiicüddın Cüzcanl'nin Tabakllt-ı Nllsıri adlı eseridir; Kutbeddın Aybek'in çağdaş ı olan Hasan Nizamt'nin Tllcü'I-Mellsir adlı eseri de önemlidir. Bkz.: Minhiieüddın Cüzdinı, Tabakllt-ı
Nilsırt, I-II, notlandıran: Abdülhayy Habıbı, Kabul, 1963; Hasan Niziimı, Tllcü'f-Mellsir, (Elliot-Dowson neşri, London, 1854) s. 238; Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi,
s. 101, 269-276; M. Aziz Ahmed, Si)'asi Tarihi ve Müessese/eriyle De/hi Türk iıııparator
luğu, Tercüman, Binbir Temel Eser, s. 160-185 (Kitabın asıl künyesi şöyle: Politicaf
HistorJ' and Institutioııs of Early Turkish Eıııpire of De/hi 1206-1290, Lahor, 1949).
4 Şihabeddın (=Muİzzüddın) Muhammed b. Sam GCırl: Herat'ta Gilr Devleti'nin
tahtında oturan kardeşi Sultan Gıyasüddln Muhammed Gilrı tarafından 568/1173 yı
lında Gazne'ye naip olarak tayin edildi; Şihiibeddın, Kuzey Hindistan'ın fethine de
başlamış idi; Gıyasüddın ölünce büyük Gilr Devleti'nin başına geçti; 602/1206 yılın
da vefat edince devlet dağıldı ve Hindistan tarafı Aybek'in elinde kaldı. Bkz.: Y.
Hikmet Bayur, Age., s. 254-267. Ayrıca büyük Gilr Devleti'nin devamı mahiyetinde
bir hancdanıık tesis etmek isteyen Kertiler için bkz.: 36. bölüm 11. not.
5 LahCır'un (=Lahor) fethi: Lahor, Hindistan'ın ilk fatihleri olan Gaznelilerin son
kalesiydi; Gıyasüddın Muhammed Gilrı, burayı 582/1186 yılında son Gazneli emiri
Husrav Melik'ten aldı. Böylece Gazneliler sona ermiş oldu. Bkz.: Minhiieüddın Cüzcanı, Tabakllt-ı Nllsıri, notlandıran: Abdülhayy Habıbı, Kiibul, 1963, C. 1, s. 243: Y.
Hikmet Bayur, Age., s. 258.
6 Sultan Şeıiıseddlfi Lelınİş (=İletmiş =İltutmuş) ve dönemi: Kutbeddın Aybek

1 Dihlfnin

alınışıyla

yılında alındığın~gös.:;riyor.
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121O'da çevgan oynarken atta n düşüp ölünce ciddı bir belirsizlik başgöstermiştir.
Aybek kudretli bir hükümdardı; ancak kesin bir halef bırakmadan ansızın
ölmüştü. Bu yüzden Hindistan Türk Sultanlığı hemen dörde bölündü, Delhi'de Aybek'in oğlu Aramşah, Bedaun'da damadı Şemseddın tıetmiş, Uc'da yani yukarı
Sint'te öbür damadı Kabaca ve Bengal bölgesinde Ali Şah kendilerini bağımsız saydılar. Birçok yerde de Hindular tekrar ayaklandı. Işte bu karışık ortamda, kökcn itibariyle Türkistan'ın tıbarı kabilesinden gelen Sultan Şemseddın 1ietmiş öne çıkarak
önce ,Aybek'in oğlu Aram Şah'la çatışmış ve onu yenip tahta oturmuş; daha sonra da
Hindistan Türk Devleti'ni toparlamıştır. Onun döneminde Çingiz'in önünden kaçan
Müslüman Türk asıllı asker ve bilginler Hindistan'a sığınmış ve tıetmiş onları büyük
bir memnuniyetle karşılayarak devletinde istihdam etmiştir. Kuşkusuz Iletmiş döneminin enteresan mevzularından biri de Celaleddın Harizmşah'ın bu bölgeye sığınma
isteğidir. Celaleddın burada Iletmiş'ten Moğollara karşı yardım ister; ancak 1Ietmiş,
Celaleddın'in "karizma"sından çekinir; onun kendi tahtına da göz koyacağını düşü
nür ve onu uzaklaştırır. Celaleddın daha sonra lran'a, oradan da Doğu Anadolu'ya geçerek savaşına devam edecek ve Doğu Anadolu dağlarında pusuya düşürülüp öldürülecektir. 1ıetmiş 1229'da Abbası halifesi tarafından tanınmış, 1232'de Gvalyor Kalesi'ni zaptetmiş, 1234'te Malva'yı fethetmiş, 1235 kışında yukarı Pencap'ta Gakharlara karşı bir sefer düzenlemek istemişse de yolda hastalanmış ve 1236'da ölmüştür.
Ondan sonra devlet karışıklığa düşecektir. lietmiş Delhi Türk ımparatorluğu'nun en
büyük hükümdarıdır. Çağdaş yazarların anlattığına göre yakışıklı, bilgili, zeki ve doğuştan siyası bir dehaya sahip güçlü bir kumandandı. 0, Türk tarihinin en az bilinen
ama en önemli kumandanlarındandır. Aynı anda hem savaşı, hem sanatı, hem de bilgiyi bu denli önemseyen bir hükümdar çok azdır. Ayrıntılar için bkz.: Aziz Ahmed,
Age., s.164-183; Sirhindı Yahya b. Ahmed, Tiirth-i Mübarekşlih?, neşreden: M. H. Hüseyin, Kalküta, 1931, s. 21-36; Y. Hikmet Bayur, Age., s. 279 vd.; Faruk Sümer, Türk
Dev/etleri Tarihinde Şahıs Ad/an, Istanbul, 1999, C. 2, s. 14.
7 Mazlumu dinleme konusunda buna benzer adetler: Idrısı tarafından diğer hükümdarlar hakkında da anlatılır. Bkz.: Idrısı, Nüzhetü'/-Müştlik, C. 1, s. 98.
8 Rükneddfn Ffrfiz Şah b. Şemseddfn İletmiş: Sultan Rükneddin, Iletmiş'in önde
gelen hanımlarından Türk asıllı Terken Hatun'un oğludur. Iletmiş vefat edince hayatta kalan en büyük oğlu olmak münasebetiyle devletin ileri gelenleri tarafından
tahta oturtulmuş ise de bir yıl bile bu makarnda kalamamıştır. Birkaç ay babasının
kurduğu düzeni devam ettirdi ama kısa bir zaman sonra eğlence ve sefahata düştü;
annesi Terken Hatun eski defterleri açtı, rakiplerini kanlı bir şekilde temizlerneye
başladı; bu arada Radiye'yi (=Raziye) de öldürmek istedi. Rükneddin saray hazinesini altı ay içinde "tarntakır kuru bakır" edince eski destekçileri bile ondan soğudu
lar ve "Bu adama devlet emanet edilmez. Tez, man i olmalı!" deyip kardeşi Radiye'ye destek verdiler; 29 Kasım 1236'da Rükneddin öldürülünce Radiye onun yerine geçti. Bkz.: Sirhindi, Tlidh-i Mübarekşlih?, s. 21; Doğuştan Günümüze Büyük Jslôm
Tarihi, Çağ Yay., Istanbul, 1992, C. 9, s. 391.
9 Radiye (=Raziye) Sultan, Habeş sevgilisi ve Kırklar konseyi (=Kırk): Raziye
Sultan daha babası Iletmiş sağ iken devlet işleriyle ilgilenir, cesaret ve kahraman lı
ğıyla dudak uçururdu. Babası Iletmiş onun kabiliyetlerini değerlendirmiş ve siyaseKuşkusuz
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te atılma hususunda onu cesaretlendirmiştir. Hatta tarihı kayıtlara göre onu evlendirmeyerek 1233 yılında Gvalyor fethinden dönerken kendisine veliaht yapmak istediğini ifade eden bir ferman bile yazmaya yeltenmiş; ancak devlet ricali tarafından
"oğullar varken birkiznnahta oturmasınm münasip olmayacağı" yollu bir ikaz alın
ca bu fermandaIL va~eçmiştir. Bunun üzerine "Benim oğullarımda hayır yoktur.
Hepsi işret aleminde ziyan-ı vakt iderler. Agah olunuz ki benden sonra umilr-i devleti çekip çevirmeye kadir kişi sadece Raziye Harun'dur!" demekten de geri durmamıştır. Nitekim Raziye Harun bu vasiyeti hüccet göstererek kısa zamanda kendine
taraftar toplamıştır. Raziye, saltanata geçince evvela Rükneddın döneminde bozulan
asayişi tekrar berkemal eylemeye çalışmış, birçok isyancıyı ya tamamen telef etmiş
yahut onları ağır şartlar altına sokmuş veya ciddı hezimetlere uğratmıştır. Raziye pek
kurnaz davranarak muhalif cepheyi kendi içinde parçalayıp siyasette usta olduğunu
ispatlamış ve kısa bir zaman içinde devlette sulh ve sükfrnu sağlamıştır. Onun 1226
yılında Retenbfrr Kalesi'nde mahsur kalan Müslümanları kurtarması ve Hindulara
hiç ummadıkları bir yenilgi tattırması meşhurdur. Ancak Hindistan'da idareyi elinde
rutan ve "Kırklar" diye bilinen Türk aristokrasisi, Raziye'nin bazı hareketlerinden
memnun değildi. Hele hele Habeş asıllı bir yardımcıyı; Cemal ed dın Yakfrt'u öne Çı
karması "devletin başına Türk aristokrasisinden olmayan birinin geçebileceği" kaygısını uyandırıyordu. Bu yüzden ona olan tepkiler zamanla arttı. Raziye'nin ordusu
1240'ta muhaliflerinin önünde yeniIdi; o da tekrar toparlanmak için kaçıp gizlenmeye çalıştı. Aiıcak Hindu asıllı bir köylü onu öldürdü. Raziye; zeki, bilgili, bilginleri
koruyan, şiirden anlayan, siyaseti anasının karnında öğrenmiş, sabırlı bir hükümdardı. Habeşli yardımcısıyla aralarında yakışıksız bir ilişki olduğunu o dönemin kaynakları söylemiyor, sadece Habeşli olduğu için onu aşağılıyorlar. Son olarak şunu söyleyelim; Kırk kelimesi "u" harekesiyle (=Kurk şeklinde) yaşamaktadır Hindistan ve
Pakistan coğrafyasında. Anlamı ise tam da tarihsel hatırasına uygundur: Engelleme,
ambargo koyma, kapma, yakalama. Bkz.: Minhilcüddın Cüzeanı, Tabaklit-ı Nami,
Kaküta, 1864, C. I, s. 457; Sirhındı, Tarih-i Mübarekşah?, s. 25; Aziz Ahmed, Age.,
s. 191-199; Doğuştan Günümüze hl/im Tarihi, C. 9, s. 397; Platts, Age., s. 790.
10 Nasıreddm (=Radiye'nin küçük kardeşi Muizzüddfn): Burada anlatılan sultanın
adı aslında Muizzüddln'dir. 0, tıetmiş'in oğludur. Raziye'den sonra tahta oturdu, iki
yıl hüküm sürdü; katı kalpli, kan dökücü ve korkusuz biri olduğu belirtiliyor.
1242'de ordu tarafından alaşağı edildi ve 15 Mayıs'ta öldürüldü. Nasıreddın ise 12461266 arasında hüküm sürecektir. Arada ise (1242-1246) Iletmiş'in torunu Alileddın
başa geçirilecektir. Bkz.: Minhilcüddın Cüzcanı, Age.. C. 1,465-468 ve 472; Aziz Ahmed, Age., s. 198-202.
II Gıyaseddm Balaban: tlbarlı yani Uluğ Borlu soyundan gelen Balaban, ana tarafın
dan bir Kıpçak Türküydü. Ataları, Alp Er Tonga'ya kadar uzanıyordu. Uluğ Borlular
Moğol istllasıyla zayıfladılar ve esir düştüler. Moğollar onu Bağdat'ta sattılar. Basralı
Cemaleddın, onu satın aldı, eğitti, 1233'te Dihll'ye götürdü; O, Sultan Iletmiş tarafından 630/1233 yılında satın alınmıştır. 1246 yılından itibaren Şemseddın Iletmiş soyunun son temsilcisi Nasıreddın'inhacibi oldu; daha sonra da memleketin gerçek sahibi oldu ve Şemsıler döneminden sonra Balabanıler dönemini başlattı. Ancak
Nasıreddın'iii ölüinli, tarih kitaplarına göre Balaban tarafından değil, tabıi bir şekil-

de gerçekleşmiştir. Balaban, 2 Ağustos 1249'da kızını Hükümdar Nasıreddın'le everince işini iyice sağlama almış ve tüm tecrübesini sultana sunarken devlet ipini de ele
geçirmeyc başlamıştı. 1266'da Nasırcddın ölünce başa geçen Balaban 1287'ye kadar
tahtta kalmıştır. Bu hanedan 1290'a kadar Dihli'yi yönetecekti. Balaban oğul acısın
dan 1287'de vefat etmiştir. Aziz Ahmed, Age., (İng. metin) s. 254-260; Bedaunı, hlülltahabü't-Tevdrih, C. 1, s. 133-134; Faruk Sümer, Age., C. 2, s. 10.
12 Balabanoğlu Han Şehfd Mahmud (=Muhammed): Multan'ı koruyan Muhammed, Ravi nehri kenarında Moğollarla şiddetli bir savaşa girdi ve onlara ciddı kayıp
lar verdirdi. Ancak savaş bittikten sonra dinlenmeye çekilen Muhammed, ansızın
yaklaşan bir Moğol grubu tarafından akla vuruldu. Böylece ona Han-ı Şehıd dendi.
Balaban bu haberi duyunca yıkıldı ve acısından öldü. Bkz.: Bedaunı, Age., s. 133-135.
13 Muizzüddfn Keykubad: Bu prens, Han-Şchıd Muhammed'in oğlu değil, Balaban'ın torunudur ve babası Bengal valisi olup tahttan feragat eden Nasırcddın Buğ
ra Han'dır. Muizzüddın Keykubad, zcvkine düşkün ve serbest biriydi; büyükbabası
Balaban'ın yasaklarını kaldırdı, çok müsrif davrandı. Babası Nasıreddın bile oğluna
kızdı ve onunla savaşmak için hareket geçti; iki taraf Gagra nehri kenarında karşı karşıya geldiler ve son anda savaştan vazgeçildi; baba Nasıreddın, oğluna nasihatta bulundu. Ancak 1290'da hem Keykubad hem de kardeşi KeyGmert öldürüldüler. Böylece Balabanıler de son buldu; yerlerine HalaCı hanedanı geçti. Bkz.: Ziyaüddın Berenı, 1'!lrih-i Ffnlzşdhi, s. 132-151; Emir Hüsrev Dihlevı, Kırdııü's-Sa'deyll, s. 123-125.
14 Leknavtf şehri: Burası o dönemde Bengal'in başşehriydi. Şimdiki Bangladeş'in
Racşahı eyaletinde Gaur (=GGr) diye bilinen harabe şehir, eski Leknavtl'dir. Bkz.:
Tazı, .flge., C. 3, s. 125.
15 Sultan Celaleddın Ffruz Şah Halacı: Delhi Türk Halaç Sultanlığı'nı başlatan hükümdar. Halaçlar veya Türk tarihinde bilinen adıyla Kalaçlar, köken itibariyle Ceyhun ile Scyhun nehirleri arasında yaşamış ve buraya hakim olan Gürı ve Gazneli devletlerine tebaa olarak hayatlarını devam ettirmiş Türk kabilelerindendir. Tarih kitaplarında onlardan bazen Hıleller diye de sözedilir. Zamanla GGr Devleti'nde mühim askeri makamlara geldiler ve Hindistan'ın muhtelif noktalarında idareci oldular.
Cclaleddın Ffruz Şah, Balabanıarın son temsilcisi ortadan kalkınca 1290'da Del,
hi'de tahta oturdu. Yakın çevresini dcvlctin en mühim yerlerine getirdi, sultanlığı sı
rasında ayaklanmalarla uğraştı, yeğcni Alaeddın Muhammed tarafından oyuna getirilip 1296'da hançerlendi. Bkz.: Sirhindı, Tdrih-i A1übarekşdhf, s. 63; Ziyaüddın Berenı, TIJr1h-i FlriizşdM, s. 209-211; Nizameddın Ahmed, Tabakat-ı Ekberi, s. 124; Faruk
Sümer, Türk Dev/etleri Tarihinde Şahıs Adlan, C. 2, s. 558-560.
16 Duvaykfr; Devletabad (=Deogir) ve Kataka: Eski ismi Deogir yahut Duvaykır
olan bu şehir, Tuğluk oğlu Muhammed zamanında Dcvletabad'a dönüştü. Bugün
Dekkan diye bilincn mıntıkada bulunan Arurungabad'ın kuzeybatısındadır. Kataka, Sanskritçcde kralın askeri demcktir. Bkz.: Tazı, Age., C. 3, s. 129.
17 Alaeddfn Muhammed Şah Halaef: Scyyahın Aliieddın Muhammed Şah hakkın
da verdiği malGmat, dönemin kaynaklarıyla birebir uyuşmaktadır. Alaeddın, Halacların en büyük hükümdarıdır. Onun tahta geçişi bazı.tarihçiler tarafından 20 Temmuz 1296 olarak belirlenmiştir. Delhi'deki ikametgahı Köşk-i Lal diye bilinen Kızıl
Köşk'tü. Azimli, ihtirash bir hükümdardı; zamanın İskender'i olmak istiyordu. Aske-

rı ve ekonomik alanda ciddı reformlar yaptı; hazineyi doldurdu, kıtlıklara karşı koyabildi. 1316'da hastalıktan vefat etti. Bkz.: İsemı, Futiihü's-Sellltin, s. 367-368; Sirhindı, Age., s. 80; K.S. Lal, History o/The Kha/jis, s. 263-278.
18 Muhtesib (=Hisbe memuru):Tarihl-klasik İslam devletlerinde, çarşı müfettişliği
yapan, fiyatları kontrol eden, asayişi sağlayan kişidir. Bu konuda özel kitaplar yazıl
mıştır. Konuya d:iha Önce detaylı bir şekilde değindik. Bkz.: 18/36. not.
19 Alileddın'in ekonomik tedbirleri: Sultan Alaeddın fiyatların tayini, zahire biriktirilmesi, çarşı denetiminin sıkılaştırılması, stokçuluğa savaş açma, kumaş satımı için
resmı yer tahsisi vs. konularda ciddı reformlara girişmiştir. Ayrıntılar için bkz.: Y.
Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. 1, s. 311-313.
20 Tenge; tenkil (=Tanga): Altındır; 9, 010 grama tekabül eder. Daha önce bahsedilmişti. Mağrip (=Fas) dinarı ise 4.722 gramdır. Gramı ve değeri farklı olmakla birlikte Babur döneminde de Tengc'dcn bahsedilir. Bkz.: Tazı, Age., C. 3, s. 133; Babur,
Veka)'i', C. s. 654.
21 Sendebet (=Sonpat): Şimdiki Delhi'nin 28 mil kuzeyindedir. 'fazı, Age., C. 3, s.
133.
22 Killiyilr; Kuyiüiyur (=GvalyorlGiüyor): Galyor, Gwalyor ve Keyalir diye de okunan bu kelime, 300 ayak yüksekliğinde bir tepenin sırtına inşa edilmiş sağlam bir kalenin ismidir. Agra'nın güneyindedir. Burası daha sonra Delhi sultanlarının özel hapishanesi olacaktır. Bkz.: Tazı, Age., C. 3, s. 133.
23 Müfrid tarzı askerler: Mısır Memlfiklerinde de küçük gruplar halinde etrafa dağı
lan ve önemli devlet ricalinin karargahını koruyan özel muhafızlara müfrid veya müfredenin çoğulu olarak mefaride denilirdi. Bkz.: Dehman, Mu'ceın, s. 142.
24 Huramkah (=hürremgilh) kelimesi: Farsçadır; zevk u sefa yeri, neşe çadırı demektir. Bkz.: Ferheng-i Zi)'Il, s. 779.
25 Telink (=Telingana): Telingana diye bilinen bu yer Gudafari ile Krişna nehri arasında bir emirlikti. Hindistan'ın doğu sahillerinin bir kısmına hükmetmekteydiler.
Başşehri Varangal'dı. Burası Muhammed Tuğluk'a boyun eğmemiş ve kendini Halaç (=Kalaç) hanedanına bağlı saymış; Kalaçlar ortadan kalkınca kendini bağımsız
saymıştl. Böylece Muhammed Tuğluk Han oraya sefer eyledi. Bkz.: Y. Hikmet Bayur, Age., C. 1, s. 320.
26 Ma'ber (=Koromandil): Seyyahın daha sonra ziyaret edeceği bu bölgeler, Koromandil ve Mulaybar diye bilinir ve Hint yarımadasının doğu sahilleridir. Seyyah daha sonra buralara uğrayacaktır. Bkz.: Gibb, Age., C. 3, s. 644.
27 Husrav Hiln-ı Hindı: Kutbeddın Mübarekşah öldürülünce onun yerine geçen
Husrav Han, Hint kökenliydi. Hükümdar ailesinden olmayan bu adam aslen Guceratlı bir köleydi; zamanla yükseldi, siyası ve askeri başarılarıyla saraya yaklaştı. Öldürdüğü Mübarek Şah onu çok severdi; bu yüzden Husrav Şah'a nankör manasında
"Kafir-i Nimet" denildi. Husrav Şah başa geçince Alileddın Muhammed tarafından
konulan yasaları kaldırdı; Hindulara geniş haklar tanıdı; kısa zamanda Dclhi ve çevresi hindulaşmaya başladı. Askerı erkan ve diğer beyler büyük bir baskı altına girdiler; nihayeLbeklenen patlama gerçekleşti, Husrav Şah'a karşı ayaklanma oldu; Gazi
Melik diye bilinen ve ilerde Tuğluk hanedanını başlatacak olan Gıyascddın Tuğluk,
Husrav Han"! ve- ordusunu mahvetti; böylece Husrav Han, Kutbeddın Mübarek
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Şah'ı öldürdüğü

yerde 6 Eylül 1320'de öldürüldü. Husrav Han'la birlikte Delhi Hatarihe karıştı. Halaclar zamanında Hindistan'daki Türk hakimiyeti en
geniş sınırlarına ulaşmış, Seylan adasına bile sefer düzenlenmişti. Bkz.: Ziyaüddin
Bereni, Ttirlh-i Ftrfizşlihf, s. 411; Ferişte, Tlirfh-i Ferişte, s. 128; Y. Hikmet Bayur, Age.,
C. 1, s. 317.
28 Kadihan Sadr-ı Cihan: Buradaki Kadihan'ın Ziyaeddin adlı biri olduğunu söylüyor diğer kaynaklar. Bkz.: Tazi, Age., C. 3, s. 137.
29 Dibalbür (:Dipalpur): Şu anda Pakistan'da bulunan bu şehir, Sütlee ırmağına yakın olup Lahor'un 80 mil güneyindedir. Gıyasüddin Tuğluk bu bölgede Moğollara
karşı ülkenin bekçiliğini yapıyordu. Bkz.: Y. Hikmet Bayur, Age., C. 1, s. 318.
30 Bahaeddın Zekeriya ve soyu için bkz.: 38/7. not.
31 Karavna Türkleri: Karavna Türkleri hakkında tarihi kaynaklarda ıbn Battfita'nın
verdiği malilmat dışında bir şey bulamadım. Sint ülkesi ile Türk yurdu arasındaki
dağlar da bir hayli çok. Zannımea bu isim Karaman'dan bozmadır. Zira "m" harfi dudaksıdır ve zamanla "v" harfine dönüşebilir. Anadolu ağızlarında da "m", "v"ye dönüşebilir. Bir bölgede "Karaman don" bez ismiyken başka bir bölgede "Karayana"
bol, şalvarımsı don anlamına gelmektedir. Tuğluk Şah'ın mensup olduğu Türk oymağı, Karavana adını taşımış olabilir. Karaman Beg adlı bir şahıs, Oğuzların dağılışı
esnasında bin adıyla beraber Ceyhun'un orta yatağının kıyılarında yaşamaktaydı.
Moğol istilasından sonra Türkmenlerin yaşadığı alanlar arasında Güneydoğu İran ve
bugünkü Türkmenistan başı çekmektedir. "Sint ile Türk ili arası", en geniş anlamıy
la herhalde Horasan, Güneydoğu han, Afganistan ve Türkmenistan'dır. Ceyhun'dan
biraz daha güneye inip Sint'e yaklaşmaları mümkündür. Bkz.: Faruk Sümer, Oğuz/ar,
s. 162; Derleme Sözlüğü, 8. eilt, s. 2650-2653.
32 Gıyaseddin Tuğluk Şah: 1320-1325 arasında Delhi Türk ımparatorluğu'nu yöneten Tuğluk, Halacların son sultanı Kutbeddın Mübarekşah zamanında Peneap ve
Sint'te vali idi. O Tuğlukluların ilkidir; onlara bazı kitaplarda Karavnalılar da denmiştir. Hindu asıllı Husrav Şah'ı temizledi ve yakınlarının ısrarıyla sultanlığını iHin
etti. 1325'te öldü. Beş yıl süren saltanatı esnasında devlet düzenini onarmaya çalıştı;
asayişi sağlama, memur tayininde i:orpilleri kaldırma, ağır vergileri azaltma, Husrav
Şah'ın taraftar kazanmak için aptalca dağıttığı paraları geri alma vs. başlıca işlerinden
di. Bkz.: Nizameddın Ahmed, Tabaklit-ı E'kbet1, s. 191-192; Mahajan, The Sultanate of
De/hi, s. 153; Y. Hikmet Bayur, Hindistan Tarihi, C. 1, s. 319.
33 Yarak: Kuman sözlüğünde ''Yarak etmek" serbest bırakmak manasına geliyor. Atları atlamaya ve gezdirmeye bırakmak anlamında kullanılmış olabilir burada. Yine bu
anlama yakın "yaranmış" kelimesi, "uzak yerlere gide gide pişmiş, güçlenmiş at" demektir. Yarandırmak, Eski Türkçede atı koşu için zayıflatmak anlamına gelirdi. Bugün de Anadolu'da bu manaya gelmektedir. Osmanlı döneminde ise Yarak veya yarağ; silah, teçhizat anlamında kullanılmıştır. Bkz.: Hassan Hallak ve Abbas Sabbağ,
e/-Mu'cemu'/-Cdmi' fi'/-Mustalahlit, Beyrut, 1999, s. 234; Nehrevaıı, e/-Berku'/-Yeinliııf
fi'/-Fethi'/-Osmliııf, Riyad, 1967, s. 80; Ferheng-i Ziyli, C. 3, s. 2029; Kuman Lehçesi Sözlüğü, s. 219; Derleme Sözlüğü, 11. Cilt, s. 4180.
34 Asyaabad: Gazi Melik olarak bilinen Tuğluk'un Husrav'ı yendiği yer, Lohravat
ovasında Sultan Radiye'nin kabrine yakın bir yerde, Siri'nin 2-3 mil kuzeyindedir.
lae

Sultanlığı
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Bkz.: Nizameddin Ahmed, Tabakiit-ı Ekberi, s. 191-193; Tazi, Age., C. 3, s. 140.
Şatur; çadır; çetir; C=küçük çadır, kubbe}: Kelime, Sanskritçeden gelmektedir ve
burada hükümdarlık alameti olan büyük şemsiye anlamındadır. Bu kelime, Çhetrbhang, çhetrpati vs. ·-!jekiinde başka kelimelerle birleştirilerek de kullanılmaktadır.
Bkz.: rlatts, Age., s. 458.
36 Niziimeddın İ3edVdnl C=Niziimeddın Evliyii Bediiunf): Nizameddin Evliya olarak da bilinir. Hindistan'da Çiştiyye tarikatının en mühim simalarındandı. Molla Cami'nin hayranlık duyduğu sufilerdendi. 80 yıla yakın yaşadı. Sahip olduğu nüfuz sebebiyle zaman zaman bazı Delhi sultanlarıyla arası açıldı. 725/1324 yılında vefat etti.
Bkz.: Molla Cami, Nejehiitü'I-Üns, Lamii çev., s. 583; Sahabeden Günümüze, C. 7, s.
237.
37 Gıyiiseddın Tuğluk'un kabri: Kabir bugün Delhi'nin Tuğlukabad kısmının güneyindedir. Bkz.: Mahdi Husain, The Rise and Fal! oj Muhaın1llad bin Tughluk, London,
1938, s. 55.
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KIRKİKİNCİ BÖLÜM

lHUZURUNA ÇKKTKGKMKZ SKNT VE
lHKNT HÜKÜMlDARK
GKyASEDlDKN TUGLUKOGLU
EBU L-MÜcA1HKlD MUlE-'lAMMED ŞAH
9

Sultan Tuğluk ölünce onun yerine oğlu Muhammed Şah l
geçti. Daha önce bahsettiğimiz gibi adı önceleri Cavna idi, tahta oturunca Muhammed adını alıp Ebu'l-Mücahid diye çağırılır
oldu.
Diğer Hint hükümdarlarına dair naklettiğim olayların hepsini yahut büyük bölümünü Kadı'l-kudatlık [=Başkadılık] makamında bulunan Gazneli Kemaleddın İbnü'l-Burhan'dan dinledim ama Muhammed Şah 'la ilgili anlatılarımın büyük bölümü, ülkesinde bulunduğum sırada kendi tanıklığım ve izlenimlerime dayanmaktadır.

Muhammed

Şah'ın Huyları

Bu hükümdar hem kan akıtmaya hem de hediye dağıtmaya
tutkundur! Bu konuda insanların en aşırısıdır. Onun kapısı ya
haceti görülüp zengin olan bir yoksulun yahut katledilecek bir
dirinin son uğrak yeridir. Halk arasında cömertlik ve cesaretine
dair çeşitli menkıbeler anlatılmaktaysa da suçluiara karşı sertliğine ve acımasızlığına dair hikayeler de yaygındır! Buna rağmen
o insanların en alçakgönüllüsü, adalet ve doğruluğa en çok değer verenidir. Dinin temelleri onun tarafından korunur. Namazı
emretmek, kılı:ıayanı cezalandırmak konusunda çok serttir. 0,
mutluluğu kesilmeyen uğurlu ve bereketli hükümdarlardandır.
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Lakin ona egemen olan nitelik cömertliktir. Biraz sonra onun
çeviren bu olayların ~~ıcık bir benz~ri dahi onun seleflerinde görülcömertliğine ilişkin bazı şeyler anlatacağız. İnsanı şaşkına
memiştir.

Hak Teara'yı ve onun Peygamberini şahit tutarım ki Tuğ
Muhammed'in cömertliğine dair anlatacağım hikayeler
tümüyle doğrudur! Yüce Rabb'ın tanıklığı yeter! Biliyorum bazı menkıbeler çoklarının havsalasına sığmayacak; bunların imkansız ve inanılmaz olduğunu söyleyecekler! Ama ben kendim
görüp doğruluğuna tanık olduğum ve dersler çıkardığım bir konu hakkında yalan söyleyemem, gerçek olanı anlatırım! Zaten
bu olayların çoğu, Doğu ülkelerinde ağızdan ağıza yayılmış ve
mütevatir [=kesin haber] haline gelmiştir.
lukoğlu

Hükümdann Kapıları, Kabul Dairesi ve
B uradaki Düzen
Sultanın

Dihll'deki konağına Dar-ı Sera [=saray ev] adı verilir. Bunun kapıları çoktur. İlk kapıda bir grup muhafız dikilir.
Burada davul, zurna ve boru çalanlara da yer ayrılmıştır. Soylu,
nüfuzlu bir emir geldiğinde davullara vurulur, borular çalınır ve
bu görevliler;
"Falanca adam geldi!" diye iki defa bağırırlar. İkinci ve
üçüncü kapıda da aynı düzen vardır. İlk kapının hemen dışında
uzun oturaklar vardır; üzerinde celHitlar bekleşir! Sultan birinin
idamını emredince adamı kabul dairesinin kapısında katlederler, cesedini üç gün orada bekletirler. .Adet böyle!
Birinci kapıyla ikinci kapı arasında büyük bir koridor vardır.
İki tarafta uzanan oturaklara nevbet ehli [=vakit bildirici] kapı
cı lar oturur. İkinci kapıda özel bekçiler dikilmektedir. İkinci kapı ile üçüncü kapı arasındaki büyük peykede Nakıbü'n-nuka
baz makamında bulunan adam oturur. Adamın elinde altın bir
asa vardır. Başında mücevherle süslü, üç yanına tavus tüyü dikilmiş muazzam bir külah bulunur. Çevresinde, başlarında süslü
bir külah, bellerinde kemer, ellerinde sapı altın veya gümüşten
yapılmış jbirer kamçı bulunan nakipler birikmiştir. İkinci kapı,
ahalinin girip oturduğu geniş mi geniş muhteşem bir daireye
açılır. Üçuncu kapının yanında bulunan peykelere ise küttabü'l-
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oturur. Sultan tarafından özelemir çıkma
dıkça kimse bu kapıdan giremez. Herkesin, kendisi ile beraber
girecek dostlarının ve hizmetçilerinin sayısı sıkı sıkı belirlenir.
Bir kimse bu kapıya yaklaşınca orada görevli yazıcılar;
"Falanca adam saat birde ya da ikide geldi!" diye kaydederler. Bu yazma işi akşama kadar sürer. Sultan, yazılanların bulunduğu listeyi yatsıdan sonra gözden geçirir. Kapıda meydana gelen her olay katipler tarafından tek tek not edilir. Şehzadelerden
bazıları yazıcı taifesinin evraklarını sultana götürme görevini
bab

[=kapı yazıcıları]

üstlenmiştir.
Buralıların

adetlerinden biri de şudur: Kişi, hükümdar sarabahaneli yahut bahanesiz üç gün ayrılırsa hükümdardan
izin çıkmadıkça bir daha giremez! Hastalık vs. geçerli bir özrü
varsa sultana uygun bir hediye sunarak huzura çıkar. Uzun yoldan gelenlere de böyle hareket ederler. Hukukçular mushaf ve
kitap; dervişler seccade, tespih ve misvak gibi hediyeler sunarlar. Kumandan ve emirler ise at, deve ve silah armağan ederler.
Bu üçüncü kapı Hezar Ustlin diye bilinen kocaman geniş
bir kabul dairesine açılır. Hezar Ustlin, bin sütun demektir.
Zengin motiflerle süslenmiş ahşap tavanı omuzlayan bu direkler
de ahşaptır ve her yanı cilalıdır. Hükümdar, genel meclisi burada kurar. Bu çatının altında halk birikir, derdini anlatır.
yından

Hükümdarm Kabul Düzenİ
Hükümdar çoğu kez ikindiden sonra, bazen de sabahleyin
kabule geçer. 0, beyaz kumaşla döşenmiş ve üzerine minder
yerleştirilmiş bir peykeye oturur. Arkasında büyük bir yastık, iki
tarafında da [kollarını dayadığı] dayaklar bulunmaktadır. Hükümdar orada [diz kırarak] namazdaymış gibi oturur. Hint halkı
nın hepsi böyle oturur.
Sultan çöktüğü zaman vezir ayakta dikilir. Ardında yazıcı
lar, onların da ardında hacibler [=mabeyinciler] yer almaktadır.
Haciblerin başı, sultanın amca oğlu ve naibi Fırliz Melik'tir.3
0, haciblerin hepsinden daha yakındır sultana. Bundan sonra
sırayla Has Hacib [=özel mabeyinci, başnedim] Naib-i Has Hacib [=Has Hacib'in yardımcısı], Vekllü'd-dar [=sarayın başhiz
metkarı] ve yardımcısı, mabeyincilerin şerifi, son olarak da ma-
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beyincilerin seyyidi

yanlarında adamlarıyla

beraber yerlerini

alırlar.

Bu mabeyinc!l~r topluluğuı:un ardından sayıları yüzü bulan
nakipler gelir. Hükümdar oturunca hacib ve nakipler yüksek
sesle "BismilIa.h''-derler. Daha sonra Melik-i Kebir [=beylerin
başı] KabOla, sultanın yanı başında yerini alır, elindeki yelpaze
ile sinek kovalar. Hükümdarın sağına ve soluna silahdar taifesinden yüz cengaver dikilir. Bunların ellerinde kalkan, kılıç ve
yay bulunmaktadır. Salon boyunca sağ ve sol kanatlara sırayla
başkadı, onun yanında başhatip, sonra diğer kadılar, ileri gelen
şeyhler, alimler, hocalar, sonra hükümdarın kardeşleri ve yakın
ları, sonra büyük emirler, sonra muhterem yabancılar ve nihayet
kumandanlar dizilir.
Sonra eyer ve dizginleri padişahi tarzda kıymetli malzemeyle yapılmış altmış küheylan getirilir. Bunların bir kısmı hilafet
işareti taşımaktadır. Hilafet işareti, atın gem ve kolanının sırmalı
siyah ipekten mamulolmasıdır. Bazen de bu bölümler sırmalı
beyaz ipektendir. Küheylanlara sultandan başka kimse binemez!
Atlar sultanın rahatça görebileceği şekilde yarısı sağda, yarısı solda bekletilir. Daha sonra atlas ve sırmalı kumaşlarla güzelce süslenmiş elli fil getirilir. 4 Bu hayvanların sivri dişleri idamlık suçlular için demirle kaplanmıştır! Her filin tam boynunda bir sürücü
oturmaktadır. Elindeki "taberzin"le [=küçük, baltamsı aletle]
hayvanı istediği yöne sürer. Bu hayvanların sırtlarına -kuvvet ve
iriliklerine göre- yirmi küsur yahut daha az savaşçıyı alacak kapasitede tahta kafes şeklinde sandıklar yerleştirilmiş; dört köşe
sine bayraklar dikilmiştir. Filler, başlarını eğerek hükümdarı selamlamak üzere eğitilmişlerdir. Bu hayvanlar selam işaretini yapınca hkibler hep bir ağızdan yüksek sesle "BismiIlah!" derler.
Filler yarısı sağ kanatta, yarısı solda olmak üzere ayakta duranların hemen ardında yerlerini alırlar. Sağ ve solda yer alanlardan biri hükümdarı selamlamaya yöneldiğinde haciblerin bulunduğu
noktaya kadar ilerler. Selan).ı uygun bir şekilde verir. Bu sırada
hacibler "BismiIlah!" demektedirler. Onların hançerelerinden
çıkan ses" selam veren adamın mevkii ve nüfuzuna göre olur.
Adam selamdan sonra sağdan veya soldan hiç sınırı aşmadan yerine döner: Selama gelen Hindu ise hacibler:
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"Hedakellah!" diye seslenirler [=Allah seni hidayete eriştir

. ..
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sın

Sultanın

köleleri ellerinde kalkan ve kılıçlarla herkesin arkasında çepeçevre dikilirler. Bir kimse hükümdarın huzurunda
bekleyen haciblerin önünden geçmedikçe bu kölelerin arasına
gıremez.

Yabancıların

ve Hediye Sunanların Huzura Çıkışı
Bir kimse hükümdara hediye sunmak üzere kapıya geldiği
zaman hacipler rütbe sırasına göre huzura girerler. Önce Emir
Hacib makamında bulunan kişi, arkasından onun naibi, onun arkasından Has Hacib ve yardımcısı, onun arkasından Vekilü'ddar ve onun yardımcısı, onun arkasından haciblerin seyyidi ve
en son haciplerin şerifi girer. Bunlar sultana üç defa selam verir,
kapıda bekleyeni bildirirler. Eğer hükümdar o adamın içeri alın
masını emrederse getirdiği hediye oradaki görevlilerin eline verilir. Bu görevliler, ellerindeki hediyeyi sultanın göreceği şekil
de tutarak halkın önünde dikilirler. Sultan hediyenin sahibini
çağırır. Bu adam hükümdarın huzuruna varmadan önce üç defa
eğilip selam verir. Bir kez de haciplerin dikildiği yerde selam
merasimini yapar. Eğer saygın ve nüfuzlu biriyse hemen Emir
Hacibin safında durur. Böyle değilse onun arkasında yerini alır.
Hükümdar nazik bir şekilde ona yönelerek:
"Merhaba!" der. O adam pek itibarlı biriyse hükümdar
onunla el sıkışır veya kucaklaşır. Daha sonra getirilen armağan
ların bir kısmını görmek ister. Uzun uzun bakar, armağanı sunan
adama iltifat eder. Ona hil'at giydirir. Adet gereğince bu adama
"serşüsti" [=başsuyu, ikramiye] parasının verilmesini emreder.
Bu para hediye getirenin derecesine bağlıdır.
Yüksek Vergi Memurlarının Ona Hediye Getirişi
Amiller [=valilik ve bölgenin vergi tahsildarlığını beraber
yürüten yüksek memurlar] hediyelerini ve bulundukları bölgenin vergilerinden oluşan serveti sunmak üzere payitahta geldikleri zaman leğen, ibrik gibi altın ve gümüş kaplar yaptırırlar. Yine altın ve gümüşten tuğlamsı külçeler döktürürler. Buna "hışt"
adını vermişlerdir. Getirilen armağanlar hükümdar hizmetçi leri-
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ne teslim edilir. Onlar baştan başa bir saf oluşturmuşlardır ve her
birinin elinde bir külçe vardır. Hediyeler arasında fil varsa öne
alınır. Fillerden ~<?!1ra kOŞUIhI~ atlar, onlann ardından katırlar,
nihayet servet yüklü develer gelir.
Ben de bil kez Vezir Havace Cihan'ın, Devletabad'dan dönen sultana nasıl armağan sunduğunu gördüm. Hükümdan karşılamak için Beyane [=Beyana]S şehrinin varoşuna kadar gelerek anlattığımız düzen içinde verdi hediyesini. Bu hediyeler
arasında biri yakut diğeri zümrüt ve öbürü birinci sınıf inci ile
dolu üç tepsi vardı. O sırada Irak hükümdan Sultan Ebu SaId'in amca oğlu Hacı Kavun da oradaydı. Hükümdar getirilen
hediyelerin bir kısmını da Hacı Kavun'a verdi. İnşailah ilerde
bunu anlatacağız.

Hükümdarm Bayram N amazlarma Çıkışı ve
Bununla İlgilİ Merasİm
Arefe gününün bayrama bağlandığı gece hükümdar; tüm
şehzadelere, özel dostlarına, saygın yabancılara, devlet adamlarına, kati b, hacib, kumandan, hizmetkar, köle ve ehl-i ahbara
[=istihbarat memurlarına] paha biçilmez giysiler gönderir. Bayram sabahı filler ipek örtülerle, inci ve altınla bezenir. Bunların
onaltısı sultana aittir, hiç kimse binemez onlara! Bu fillerin üzerine inci bezeli atlastan onaltı şatur [=gölgelik, çadır] kurulur.
Her şaturun ana direği som altındandır. Ayrıca her fil üzerinde
mücevher ile süslenmiş ipek bir minder bulunur. Sultan bu fillerden birine çıkar. Önünde paha biçilmez incilerle süslenmiş
eyer perdesi vardır. o fiIin önünde hizmetçi köleler ve memluk
erler dizilir. Hepsinin başında altın bir külah, bellerinde altın bir
kemer bulunur. Bir kısmının kemeri mücevherlerle bezelidir.
Yine başta altın külah, belde altın kemer, elde altın saplı kamçı
taşıyan üçyüz civarında nakip de sultanın önünde yürürler. Kadn-kudat [=başkadı] Sadr-ı Cihan Kemaleddln Gaznevı, yine
bir diğer büyük bölgenin başkadısı Sadr-ı Cihan NasıreddIn
Havarezm! ve öteki kadılar; Horasan, Irak, Şam, Mısır ve Mağ
rip diyarıf\,dan gelmiş muhterem misafirlerle fillere çıkmışlardır.
Hint ülkesinde yabancılara Horasan! [=Horasanlı] derler. Müezzinler de fitıerebinerek tekbir getirirler.
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Hükümdar saray kapısından bu düzen içinde çıkar. Her
emir kendi bölüğünün başında özel davul ve bayrakları ile sultanı bekler. Sultan yukarıda bahsettiğimiz şekilde bineklere
atlamış adamlarının önünde, kadılar da onların arkasında olmak üzere kafile ilerler. Yürüyüş esnasında müezzinler art arda tekbir getirmektedirler. Sultanın hemen ardında meditibi
yer alır: Merihib; davul, boru, nefır ve zurna çalan; bayrak taşı
yan gruba denir. Onların ardından hükümdarın en yakını olan
akrabalar gelir. Bunları takiben kardeşi Mübarek Han, yeğeni
Behram Han, amca oğlu Melik Firliz, Başvezir, Melik Mucir b.
Zü'r-reca6 ve Melik-i Kebır [=Büyük Bey] Kablila gelmektedir. Hepsinin kendine ait birliği ve banda takımı vardır. Kablila denen adam hükümdar nezdinde sevilen, saygı gören biridir. Çok zengindir. Divan başkanı olan ve İbnü'ş-Şarabş17 diye
tanınan Sıkatü 'I-mülk Alaeddın Mısrı'nin bana bildirdiğine
göre, Büyük Bey Kablila'nın senelik masrafı otuzaltı leke ulaşıyormuş!8
Bunların ardından sırayla Melik Nükbiye, Melik Buğra,
Melik Muhlis ve Melik Kutbu'l-mülk gelirler. Hepsinin kendi
birliği ve banda takımı vardır. Bunlar, hükümdarın yanından hiç
ayrılmayan yüksek rütbeli beylerdir. Bayramlarda kendi banda
takımlarıyla beraber at üstünde sultana eşlik ederler. Fakat diğer emirler böyle törenlere katıldıklarında yanlarında bandocu
taifesi bulunmaz. Bayram gününde atların ve binicilerin üstünde zırh vardır. Merasimdekilerin büyük bir kısmı sultanın memlUk erleridir.
Sultan, mescidin kapısına vardığı vakit orada durarak kadı
lık makamında bulunanlara, büyük emir ve kumandanlara, özel
misafirlere içeri buyurmalarını söyler. Sonra kendisi binitinden
inerek girer mescide. Daha sonra imam bayram namazını kıldı
rır, hutbe okur.
Kurban bayramında sultan bir deve getirir. Üzerine kan sıç
ramaması için ipek bir peştamal bağlar önüne. Hayvanı "nıze"
adı verilen [ucu bıçağımsı] bir kargıyla boğazlar. Sonra filine binip sarayına döner.
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Bayram Günü Kabul Merasİmİ, Büyük Taht,
Tütsü Konulan Koca Buhurdan
Hükümdarın köşkü bayram günü güzelce döşenir, kıymetli
süslerle bezenir. Merasimin yapıldığı büyük salona barka kurulur. Barka [=b-argfth] kocaman bir çadırdır. Muazzam direkler
üzerine gerilmiştir. Çevresi kubbelerle doludur. Rengarenk
ipekten yapayağaçlar kurularak bunların üstüne yine yapay çiçekler kondurulur. Bu ağaçlar üç sıra halinde büyük salona dizilerek her iki ağaç arasına -örtüsü ile beraber- kendine ait minderi bulunan altın koltuklar konulur. Som altından yapılmış büyük taht ise muhteşem salonun tam ortasına yerleştirilmiştir.
Ayakları inci mercanla bezelidir. Uzunluğu yirmiüç karış, geniş
liği ise bunun yarısıdır. Taht yekpare değildir; çeşitli parçalardan oluştuğu için hepsi bir araya getirilerek birleştirilir. Bu tahtın her parçasını bir grup hizmetçi yüklenir. Altın ağırdır çünkü!
Tahtın üzerinde bir minder bulundurulur. Sultanın başucuna
mücevherle süslenmiş bir şatur konulur. O tahta çıktığı zaman
hacib ve nakipler yüksek sesle "BismiIlah!" derler.
Daha sonra cemaat selam merasimi için öne çıkar. Önce kadılar, hatipler, hukukçular, şerifler ve şeyhler gelir. Sonra hükümdarın kardeşleri, yakınları, kayınları yaklaşır. Daha sonra yabancılar, vezir ve kumandanlar ilerler. Sonra memlfik erbaşları
ve yüksek rütbeli askerler huzura çıkar. Hepsi de sırayla, birbirlerini itip kakmadan selam geçidini tamamlarlar.
Kendisine bir kasabanın geliri hediye edilmiş her asilzade
bayram günü üzerinde kendi adının bulunduğu altın dolu bir
kese getirmeli, bu keseyi oradaki altın leğene atmalıdır. Hint
ahalisinin adetlerindendir bu. Müthiş bir servet birikir ve hükümdar istediğine dağıtır bu serveti! Bayramlaşma ve selam merasimi bitince herkesin önüne, mevkiine göre yemek konulur.
Yine o gün, büyük bir buhurdan kurulur. Bu alet kuleye
benzemektedir. Saf altından yapılmıştır. Yekpare değildir; istenildiği zaman sökülüp takılabilen çeşitli parçalardan oluşmuştur.
Parçalar gayet ağır olduğundan sadece birini dahi tek kişi değil
bir grup taşıyabilir. Aletin içinde üç bölme vardır. Tütsücüler bu
bölmelere girerek kamarı 9 ve kaku1l1 10 ödü ile beraber ak amber
ve cavı dertilen cava amberi ll yakarlar. Tütsülerin dumanı bü-

yük salonun her tarafına yayılır. Bu arada civan yiğitlerin ellerinde gülsuyu ve muhtelif çiçek esanslarıyla dolu altın ve gümüş ibrikler bulunmaktadır. Herkese serperler hiç durmadan ...
Büyük taht ile buhurdan sadece Ramazan ve Kurban bayr:imlarında çıkarılır. Diğer günlerde hükümdar daha az gösteriş
li \;}aşka bir altın tahta oturur. Böyle bir zamanda, üç kapılı barka [=bargah] gayet yüksek bir yere kurulur. Sultan barkanın içine geçer. Birinci kapıda İmadü'l-mülk Sertiz, ikinci kapıda Melik Nükbiye, üçüncü kapıda Yusuf Buğra dikilmektedir. Sağda
ve solda muhafız memllik erlerin reisIeri dikilir. Halk da derecesine göre bekleşir. Barkanın görevli subayı Melik Toğı'dır.
Onun elinde altın, yardımcısının elindeyse gümüş bir asa bulunur. Bu iki adam asalarla halkı sıraya sokar, safları düzeltir. Vezir kendi yerindedir. Onun arkasında katibler durur. Hacibler ve
nakipler de ayakta bekleşirler, diğerleri gibi.
Sonra saz ve dans takımı getirilir. Evvela, o sene esir edilen
Hindu reisIerinin kızları gelip dans eder, şarkı söylerler. Sultan
bu kızları kumandan ve muhterem misafirlere armağan eder!
Daha sonra diğer Hindu kızları şarkı söyleyip dans ederler. Bunları da kardeşlerine, akrabalarına, kayınlarına ve bey çocuklarına
bağışlar. Bu meclise sultan ikindi vaktinden sonra gelir.
Bayramın ikinci günü ikindiden sonra tekrar bu şekilde kurulan meclise sultan yine katılır. Şarkıcı dansözler de oynarlar.
Hükümdar bu oynak kızları askerlik yapan me mIli kI arın baş
kanlarına verir! Bayramın üçüncü günü ise Kendi akrabalarından
evlenecek olanların nikahını kıyar; onlara hediye yağdırır. Dördüncü gün bütün hizmetçi erkek köleleri azat eder! Beşinci gün
cariyeleri azat eder. Altıncı gün cariyelerle köleleri evlendirir.
Yedinci gün her yere yağmur gibi sadaka dağıtır.

Sefer Dönüşü Tertip Edilen Merasim
Hükümdar seferden döndüğü zaman filler güzelce süslenir.
Bunların onaltısının üzerine onaltı şatur konulur. Şaturların bir
kısmı sırma ile işlenmiş, bir kısmı mücevherle süslenmiştir. Fillerin önüne mücevherle süslenmiş "gaşiye" tabir edilen perdeler asılır. Birkaç katlı ahşap kubbeler inşa edilerek üzerleri ipekle örtüıür. Her katta gayet çekici giysi ve takılarla süslenmiş şar-
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kıcı cariyeler oturmaktadır. Bunların bir kısmı dans etmeyi de
iyi bilir. Her kubbenin ortasında hayvan derisinden mamul, şer
bet dolu kocaman bir havuz bulunur. Yerli, yabancı, gelen giden
herkes bu şerbette''ıi içebilir. içenlere tenbOl ve fevfel sunulur.
Ayrıca sultannt bifıeği geçecek diye kubbeler arasına ipek örtüler serilir. Hükümdarın geçtiği caddenin kenarındaki duvarlar
şehir kapısından köşk kapısına kadar ipekle bezenmiştir. Onun
önü sıra sayıları binleri bulan köleler yürür. Grup grup halk ve
ordu ise arkadan gelir.
Hükümdarın başşehre girişini birkaç defa görmek nasip oldu. Ra'ade denilen 12 küçük topların üç dört tanesi fillere yükletilerek halkın üstüne altın serpilmekteydi. Ahali, hükümdarın
şehre girişinden köşke varışına kadar altın toplardı yollardan!

Seçkinler Sofrasının Düzeni
Hükümdar köşkünde yemek iki şekilde tertip edilir. Birine
"taam-ı hass" diğerine "taam-ı am m" denilir. Taam-ı has [=özel
sofra] hükümdarın sofrasıdır. Hükümdar genel olarak davetlilerle
yemeğe oturur. Bu sofrada seçkin emirler; amca oğlu Emir-i Hacib [=başmabeyinci], imadü'l-mülk Sertlz ve Emir-i Meclis
[=meclisin hizmetinden sorumlu emir] yer alır. Hükümdar taltif
etmek istediği nüfuzlu bey ve yabancıları da sofrasına çağırır. Davetlilerden birine iltifat etmek isteyince eline bir tabak alarak içine ekmek koyup o adama uzatır. iltifat edilen adam tabağı sol eline aldıktan sonra sağ elini yere koyarak saygı ile eğilir. Sultan bazen orada bulunmayan bir kimseye gönderebilir bu yemekten ...
O adam da, davette bulunanlar gibi saygı ile eğilerek gönderilen
yemeği yanındakilerle paylaşır. Ben bu tür özel sofralarda çok bulundum; katılanlar ancak yirmi civarında olurdu.
Halk

Sofrasının

Düzeni
amm" [=ahaliye verilen yemek] mutfaktan çıkarı
lıp ortaya getirilirken nakipler önde yürüyerek "Bismillah!" derler yüksek sesle. Onların başında elinde altın asa ile Nakıbü'n
nükaba [=nakiplerin başkanı] onun yanında elinde gümüş asa
ile yardımcısı yer alır. Onlar dördüncü kapıdan girip büyük salonda bulunanlara seslerini duyurunca hükümdardan başka her"Taam-ı
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kalkar. Sofra yere bırakıldığı zaman nakipler bir sıra
önünde duran reis, sultanı över, yüceltir de
yüceltir. Sonra eğilerek selam verir; riakipler ve salonda bulunan
büyük-küçük herkes ona uyar. Hint ahalisinin adetince bu esnada Nakibü'n-nükabanın nutkunu işiten kişi sözün sonunu bekler: Yürüyorsa durur, duruyorsa çakılı kalır olduğu yerde! Hiç
kimsenin yerinden kıpırdadığı görülmez.
Nakiplerin reisinden sonra yardımcısı da benzeri bir nutuk
çekerek selam verir. Bu sefer tümü orada bulunanlarla beraber
ikinci kez selama durur. Daha sonra herkes oturur.
Sultan aslında haberdardır ama yemeğin hazır olduğu Küttabü'l-bab [=kapı katipleri] tarafından yazı ile bildirilir sultana.
Bildiri kağıdı bu işle görevlendirilmiş bir bey çocuğunun eline
verilir. Küçük beyzade kağıdı hükümdara götürür. Hükümdar
kağıdı okuyunca dilediği emiri çağırır; halkı düzene sokma ve
sofraya oturtma görevini ona verir.
Bu sofrada sunulan yemekler, rikak, [=yufka; iş kefe] kebap,
içine tatlı konulmuş çok köşeli yuvarlak pastalar, pirinç pilavı,
tavuk ve "semOsek"tir. 13 Daha önce de bunlardan bahsetmiş,
etraflıca anlatmıştık. Burahların adetince sofraya evvela kadılar,
hatipler, fıkıh bilginleri, şerifler ve şeyhler gelir. Sonra hükümdarın yakınları, onları takiben de büyük emirler gelir. Onların
ardından halk oturur sofraya. Herkes kendine ayrılmış mekana
oturduğundan itiş kakış ve düzensizlik göze çarpmaz. Millet tamamen sofraya kurulunca "şürbedariye" tayfası [=sakllar] çıkar
ortaya. Ellerinde çeşitli bitkilerin şerbetleriyle dolu altın, gümüş, bakır ve cam kadehler vardır.
Yemekten önce bunlar içilir. Şerbet faslından sonra Mcipler
"Bismillah!" der. Sonra yemeğe başlanır, herkesin önüne sofradaki yemek türlerinin tümünden konulur.
Yemeğe oturan cümle ziyaretçinin kendine ait tabağı vardır.
Kimse kimsenin kabından yemez! Yemek faslı bitince kalaydan
yapılmış testilerle "fuka"14 dağıtılır. Bu meşrubat halka verildiğinde hacibler hep bir ağızdan "Bismillah!" derler. Daha sonra
tenbOl ve fevfelle dolu tabaklar getirilir. Herkese bir tutam ufalanmış fevfel ile onbeş tenbOl yaprağı verilir. TenbOl yaprakları, kırmızı ipek iplikle birbirine bağlanmıştır! Bu yapraklar uzakes

ayağa

oluştururlar. Onların

663
tılınca hacİbler yİne "BİsmİIlah!"

derler. Oradakilerin hepsi ayakalkar. Sofra görevlisi olan emir eğilerek selam verir, diğerle
ri de onun selammakarşılık verirler. Sonra dağılırlar. Günde iki
kez sofraya otll.rur!?r; öğünlerin biri öğleden evvel, diğeri ikindiden sonradır.
ğa

Notlar
Muhammed Şah: Tuğluk Devleti'nin ikinci sultanıdır. Kırk gün kadar Tuğlukabad'da kaldıktan sonra Delhi'ye giderek Köşk-i Lal'da tahta oturmuştur.
Eyaletlere düzen verdi, ziraı faaliyetleri geliştirdi, 132l'de başşehri Devletabad'a
nakletti, halkı da zorla orada iskan etti! Onun zamanında, 1328'de Keşlü (=Kişilü,
Güçlü) Han, Multan'da ayaklandıysa da şiddetle cezalandırıldı. Onun zamanında kuzeyde Seyhun-Ceyhun arasında kuvvetlenen ve Afganistan'ı alan çağatay hükümdarı Tarmaşirin, önce Pencab'ı sonra Kuzey Hindistan'ı istila etti. Muhammed Şah zor
bir zamanda yaşadı, para reformuna giriştiyse de başaramadı; ayaklanmalar arttı, Madura'da Celaleddın Ahsen Şah ayaklandı; Güney Hint seferine çıkan Muhammed
Şah'ın askeri vebada kırıldı; o Kandehar yöresini işgal etmek ve böylece biraz rahatlamak istediyse de Divan-ı Arz makamı ona "Para yok, askerin iaşesi sağlanamaz!"
deyince İran seferinden vazgeçti. Tek umudu belki de Çin seferiydi, tarihçi Berenı,
Ferişte ve seyyahımız onun çok kalabalık bir ordu ile "Karaçiı" seferi yaptığını ama
Himalayalar'a kadar ilerleyen ordunun dehşet verici kayıplardan sonra meyus bir halde geri döndüğünü belirtirler. Bugün Karaçil'in yeri henüz aydınlığa kavuşturulama
mışsa da V. D. Mahajan, buranın Kumaon-Garhval çevresinde olduğunu ileri sürmektedir. Muhammed Şah son seferini Guccrat'ta isyan eden Taği üzerine yaptı,
ama sonuç alamadı. Orduyu çöle sürdü ve hastalandı. 20 Mart 1351'de Tatta'ya birkaç kilometre varken öldüğünde Bedaunl'ye göre "hükümdar kendi halkından; halkı da hükümdardan kurtulmuş idi." Muhammed Şah sonsuz ihtirasların adamıydı,
ama elindeki imkanlar kısıtlıydı. Belki de Alaeddin HaIaCı gibi olmak istedi, ama
onun kadar sabırlı değildi. O öldüğünde Hindistan'da üçü ayaklanmalardan doğmuş
beş bağımsız Müslüman devleti vardı artık Delhi'de Tuğluk Devleti, Bengal'de bir
devlet, Madura'da küçük bir devlet, Dekken'de Behmenı Devleti, Keşmir'de öteden beri bağımsız olan bir devlet. Yine onun zamanında Dekken'in güneybatısında
200 yıl yaşayacak olan bir Hindu İmparatorluğu (1339·1565); Viceyanagar Devleti
kurulacaktı. Bkz.: Mahajan, The Sultanate of Delhi, s. 155-158; Y. Hikmet Bayur, Age.,
s. 324; Doğuştan Günümüze ls/iim Tarihi, C. 9, s. 435.
2 Nakipler: Burada Hz. Hasan ve Hüseyin soyundan gelenler değil de o dönemin asilleri, beyzadeleri kastolunmuş olabilir.
3 Sultanın amca oğlu Naip Fırtiz Melik: Bu adam Sultan Tuğluk'un genel ordu komutanı İbn Receb Fırfiz Şah'dır. Tuğluk oğlu Muhammed Şah 1351 'de Sint'te ölünce onun yeri~e geçecek 've 38 yıllık hükümdarlığı boyunca olağanüstü bir imar faali1

Tuğlukoğlu
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yetine girişerek 200 şehir, 50 sulama bendi, 40 cami, 30 medrese, 20 hankah, 100
köşk, 5 büyük hastane, 100 türbe, 10 büyük hamam, sulama içn 150 büyük havuz,
100 köprü yaptıracaktır! Bir de yine Flruz Şah'ın yaptırdığı birkaç yüz kilometre
uzunluğunda dört dev sulama kanalı vardır ki her devir için büyük eser sayılabilir.
1338'de ölmüştür. Y. Hikmet Bayur, Age., s. 330.
4 Fil ve Hindistan ordusunda filin yeri: Bu husus, İdrisı tarafından da vurgulanmış
tır. Filin sırtı ne kadar yüksekse değeri o kadar artmaktaydı. Sealibı de "Hükümdarların Fil Edinmelerine Dair" özel bir fasıı açar ve şöyle der: "Fil kalplere korku salar, fil yetiştirmek ve eğitmek üstünlük alametidir. File sahip olan savaşa da sahip
olur. Dünya, galip gelenindir; ahiret, talep edenin!" bkz.: Idrisı, Niizlıetii'I-Miişttik,
C. 1, s. 95; SeiHibl, .Adabii'I-Muıuk, çev. A. Sait Aykut, İstanbul, 1997, s. 122.
5 Beyiine şehri: Baharatpur bölgesinde Delhi'nin 120 mil güneyindedir. Bkz.: Tazı,
Age., C. 3, s. 157.
6 Mücfr b. Zürreca: Tarih kitaplarında Müclrüddın b. Ebi'r-Reca diye bilinen bu şa
hıs, Guştasp'ta 726/1326 yılında patlak veren isyanı bastırmakla görevlendirilmişti.
Bkz.: Mahdi Husain, Age., s. 102'deki dipnot.
7 lbnü'ş-Şariibşı: Bu tamlamadaki ikinci kelime Türkçe "Şarapçı"dan bozma olabilir; o zaman bu ifade "Şarapçı oğlu" demektir.
8 Otuzaltı Lek: 3.600.000 dinar demektir ve bu dinarların gümüş olduğu bilinmektedir. Gibb, Age., C. 3, s. 665.
9 Kaman (=Khmer) tarzda ud (=öd): Yani Kamboçya'dan Khmer ülkesinden getirtilen öd bitkisi. Bkz.: Gibb, Age., C. 3, s. 667.
10 Kakullf: Malezya'dan Kakule'den gelen öd. Bkz.: Tazı, Age., C. 3, s. 160.
11 Cavf: Cava'dan gelen amber türü. Ayrıca Luban için bkz.: 30/11. not.
12 Ra'ade: bkz.: 40/5. not.
13 Semüsek (=Senbüsek): Üç köşeli hamur bohça; içinde soğan da var kıyma da. Ayrıntı için bkz.: 38/23. not.
14 Fukkii': Bk; 38/24. ndt.

KIRKÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TUGLUlKOGLU MUHAMMED ŞAH7KN
CÖMERTLKGKNE DAKR
Ancak gözlerimle gördüğüm, bizzat tanık olduğum, yanı bacereyan eden olayları anlatacağım burada. Sözlerimin
doğru olduğunu Allah biliyor; o yeter, şahit olarak... Benim söyleyeceklerim her yana yayılmış, kesin bilgi haline gelmiştir. Yemen, Horasan ve Faris gibi Hindistan'a yakın bölgelere dağıl
mıştır. Buralarda yaşayanlar onun cömertliği ile ilgili anlatılanla
rı dosdoğru hakikat bellerler. Özellikle yabancılara eli açık davrandığını iyi bilirler. Çünkü o, dışarıdan gelenleri Hint halkın
dan üstün tutar, onlara bol bol ihsanda bulunur. Muazzam armağanlar, yüksek makamlar verir onlara. Bu adamın yabancı misafirlere gösterdiği yakınlık o dereceye varmıştır ki;
"Bir adama 'garip' [=yabancı] dense kalbi kırılır! Onlara
muhterem diye seslenilmeli!" diyerek misafirlerin guraba [=yabancılar] diye çağrılmasını yasaklamıştır! İnşallah onun cömertliğine ve sonu gelmez armağanları na dair birkaç olayanlatacağım.
şımda

Hükümdann Şihabeddill Kazero.ni'ye
İhsan ve Taeİrin Hikayesi

Yaptığı

Bu adam, Kazerunlu Meliküttüccar [=tacirlerin reisi] Perdostuydu. Hükümdar, Meliküttüccara Kinbaya [=Kenbay, Künbaya] şehrini ikta olarak vermiş, vezirlik vaadinde de
bulunmuştu. Pervız, dostu Şihabeddın'e habersaldı. Şihabed
dı n, sultana hediye olarak hazırladığı eşya ile geldi Pervız'in yanına. Bu hediyeter şöyle: Altın pullarla bezeli yünden bir seraçe

vız'in
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[=çadır çiti], buna uygun bir kabul çadırı, yine süslü yü nden mamul ve her türlü araç gereci içinde olan bir özel otağ, istirahat
[=hela] çadırı ve bir sürü katır. Meliküttüccar, dostu Şihabed
dın 'in getirdiği hediyeleri de yanına alarak kendi bölgesinin gelirini hükümdara sunmak üzere başşehre doğru harekete hazır
landı. Bu arada Vezir Havace Cihan, hükümdarın Perviz'e vezirlik vaatettiğini duyunca kendi hesabına endişelendi; kıskançlık
krizine tutuldu. Kinbaya ve Cüzerat [=Gücerat] yöreleri daha
önce onun idaresinde olduğundan, ahali Vezir Havace Cihan'a
bağlıydı. Onların çoğu Hindu, bir kısmı da yüksek tepelere sı
ğınmış asilerden oluşmaktadır. Perviz payitahta gitmek üzere
yola çıkınca Vezir Havace Cihan asilere emir saldı; ona hücum
etsinler diye! Şihabeddın'i de yanına alan Pervız, onun hediyesi ve kendi hazineleri ile yolculuğa koyulduğundan normal olarak kuşluk vaktinde mola verdi. Askerin çoğu uykuya daimış,
bir kısmı da etrafa dağıımıştı. Hindu haydutlar kervana saldıra
rak Pervız'i öldürüp hazinelerini yağma ettiler. Bu arada Şiha
beddin'in hediyeleri de talana uğradı. Ama Şihabeddın canını
kurtardı!
Olayı

istihbarat memurlarından duyan hükümdar, Nehrva[=Anhilwara] bölgesine ait gelirin otuzbin dinarının Şihabed
din'e verilmesini, onun bu servetle memleketine dönmesini
emretti. Para Şihabeddın'e uzatılınca o almak istemedi ve şöyle
dedi:
"Benim amacım hükümdan görmek, onun huzurunda el
pençe divan durup yer öpmektir! Başka şey değildir!" Şihabed
dın 'in sözleri başşehre bildirilince hükümdar mest oldu, yanına
getirilmesini buyurdu. İşte biz Şihabeddin'le aynı gün huzura
girdik. Sultan bize hil'at verdi, güzelce ağırlanmamızı emretti,
Şihabeddin'e de sayısız armağan yağdırdı.
Bu olaydan birkaç gün sonra ilerde açıklayacağımız gibi bana altıbin tengeverilmesini emretmiştir. O gün Şihabeddın'in
nerede olduğunu sorunca Bahaeddın İbnü'l-Felekı cevap verdi:
"HOnd-1 Alem! Nemidanem!" Bu cümle şu anlama gelir:
"Cihan hükümdarı! Bilmiyorum!" Sonra ekledi:
"Şunidem, zahmet dar OL" Yani;
"Duydum ki hastaymış o!" demektir. Sultan konuştu:
la 1
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"Beruv hemın zeman der hızane! Yek lek tenge zer bekirı
u berl ta dil-i u huş şeved!" Bu cümle şu anlama gelir:
"Git derhal hazineye! Yüzbin tenge al, ona götür; gönlü
hoş olsun!" Baha;;ddıı1 emri y~rine getirdi. Hükümdar, Şiha
beddın'in bu parayla Hint mallarından dilediğini rahatça almasını söyledi ve Şihabeddın alış-veriş ihtiyacını gidermedikçe
hiçkimsenin hiçbir şey satın almamasını emretti! Sadece ona
özgü, baştan aşağı donanmış üç gemi hazırlattı. Yol azığı, aletedevat ve gemicilerin ücretine kadar her şey vardı bu donanım
da! Şihabeddın, Hürmüz adasına çıkıp orada muhteşem bir
ve

pış

köşk yaptırdı.

Bu binayı sonradan gördüm. Şihabeddın'e de Şiraz şehrin
de rastladım. Bütün servetini yitirmişti, Şiraz sultanı Ebu İs
hak'tan yardım bekliyor, onun acıyacağını sanıyordu! İşte böyledir Hint ülkesinin serveti! Bu diyardan aldığı para ile uzağa gidebilen pek azdır. Oradan zengin çıkmayı başarsa bile başka bir
ülkeye vardığında Hak Teala ona mutlaka bir afet gönderir ve
zenginliğini yok eder onun! Şihabeddın'in bütün malı, Hürmüz
hükümdarının kendi yeğenIeriyle [=kardeşinin iki oğluyla] yaptığı kavga esnasında yitip gitti!

Hükümdarm Şeyhler Şeyhi Rükneddfn'e Yaptığı İhsan
Hint hükümdarı, Halife Ebu'l-Abbas'a armağan göndermiş,
hilafet makamına bağlılığı sebebi ile Hint ve Sint ülkelerinde
tek hakim olduğuna ilişkin bir tasdik yazısı iletmesini rica etmişti ondan ... Bu rica üzerine Halife Ebu'l-Abbas, ilgili yazıyı
Mısır'da şeyhler şeyhi makamında bulunan Rükneddın vasıta
sıyla gönderdi. Rükneddın, Hint hükümdarının karşısına çıkın
ca müthiş saygı gördü, hediyeye boğuldu. Rükneddın ne zaman
huzura gelse hükümdar ona saygı gösterip ayağa kalkmış, uğur
larken de peşinden servet akıtmıştır. Onun aldığı hediyeler arasında som altından yapılmış çadır levhaları ve mıhları vardı. Hükümdar, Rükneddın'e şöyle demişti:
"Karaya çıktığın zaman bu altın mıhlarla nalla atlarını!"
Rüknedd1n Yemen istikametine giden gemiye binmek üzere
Kinbaya'ya doğru yollandı. Fakat bu sırada Kadı Celaleddın isyanı 2 başladı. İbnü'l-Kavleml'nin ve Rükneddın'in malları yağ-
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ma edildi! İbnü'l-Kavlemı, Rükneddın'le beraber sultanın yanı
na kaçtı. Hükümdar onu görünce şaka yollu:
"Amed! ki zer berıbildi keri sanem harı, zer neberı ve ser
nihi!" Bunun anlamı şudur:
"Altın yüklenip güzel yüzlü dilberlerle eğleşmek için geldin ama altın yüklenemediğin gibi kelleni de bırakacaksın burada!" Bu sözleri, takılma babında söylemişti. Daha sonra şunları
ekledi hükümdar:
"Aklını dağıtma, içini hoş tut! Ben şimdi asilere karşı hücuma geçiyorum, onların çaldığının kat kat fazlasını vereceğim sana!"
Ben Hint ülkesinden ayrıldıktan sonra duydum ki sözünü
tutan hükümdar, Rükneddın'e kaybettiği servetin tamamını
vermiş! O bu para ile Mısır'a dönmüş.

Tirmizli Vaiz
Fıkıh

Nasıreddfn'e Verdiği Armağan

bilgini olan bu vaiz sultanın yanına geldi ve bir sene
onun ihsanıyla yaşadıktan sonra yurduna dönmek istedi. Sultan
da izin verdi ama onun sohbet ve öğüdünden nasiplenmemişti
henüz. Ma'ber yöresine yapmayı düşündüğü seferden önce içinde bir heves uyandı; onun vaazını dinlemek konusunda. Böylece mukasırı3 denilen ak sandal ağacından bir minber hazırlan
masını, minberin çivi ve kaplamalarının altından yapılmasını,
üst tarafına da büyük bir yakut yerleştirilmesini emretti. Nası
reddın'e de mücevher işlemeli, siyah bir Abbası hil'atı ve aynı
tarzda bir sarık hediye etti.
Nasıreddın için "serace"nin iç kısmında minber kuruldu.
Serace, çadır perdesine [=çadırın çevresini saran perdemsi çit]
denilir. Hükümdar, sağına ve soluna seçkin devlet adamlarını
dikerek tahtına kuruldu. Kadılar, fıkıh bilginleri ve emirler
yerlerini aldılar. Vaiz Nasıreddın gayet etkileyici bir hutbeden
sonra va azını verdi. Aslında pek marifetli olmamasına rağmen
şansı yaver gitti! Minberden indiğinde hükümdar ayağa kalkıp.
onu kucakladı ve file bindirdi. Orada bulunanlara emretti; vaizin önünde yayan yürüsünler diye! İçlerinde benim de bulunduğum cemaat, hükümdar seracesinin hemen karşısında kurulu olan vaiz seracesine doğru yürüdü. Her şeyi renkli ipekten-
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di bu evceğizin ... Sayvanı [=dış kısmı] da ipekten, özel çadırı
da ipekten! O oturunca biz de oturduk. Seracenin bir tarafın
da hükümdarın h~ı;iiye ettiği attın kapkacak bulunuyordu. İçi
ne bir adam oturacak kadar geniş bir mangal, iki teneere, sayı
sını hatırlayaıhacf;ğım kaseler, pek çok sürahi, bir temisende
[=kırba], dört ayaklı sofra ve bir rahle. .. Hediyelerin tamamı
som altından! Bu sırada İmadeddin Semnani seracenin kazı klarından ikisini kaldırıp baktı; biri bakırdan diğeri kalaydandı!
Bunlar uzaktan bakana gümüş izlenimi veriyorsa da aslında bizim belirttiğimiz gibi bakır ve kalaydan ibarettiler! Huzura
geldiğinde hükümdar ona yüzbin dinar dirhem, ikiyüz de köle
vermişti. Nasıreddin kölelerin bir kısmını azat etmiş, bir kıs
mını da yanına almıştır.

Hükümdann Erdevili [=Erdebilli] Abdülazfz' e İhsanı
Abdülaziz,

fıkıhta

ve hadiste uzman biriydi.

Dımaşk'ta Ta-

kıyyüddin İbn Teymiyye,4 Burhaneddin İbnü'l-Barkah, Cema-

leddin Mizzi, Şemseddin Zehebi ve diğerlerinden ders görmüş,
bu birikimle sultanın yanına gelmişti. Sultan ona armağan yağ
dırdı, saygıda kusur etmedi.
Bir gün huzurda Hz. Abbas ve oğlunun erdemine dair hadisler okudu, -Hak TdHi her ikisinden de hoşnut olsun- onların soyundan gelen halifelerin iyilik ve üstünlüklerine ilişkin bir
şeyler anlattı. Bu menkıbelerden epeyetkilenen hükümdar, Erdebilli'nin ayaklarına sarılıp öptü ve üzerinde ikibin tenge altın
bulunan bir tepsi getirtti! Koca serveti kendi eliyle onun başına
saçarak:
"Şu sini, altınlarla senindir!" dedi. Bu olayı daha önce de
anlatmıştık.

Şemseddfn
Fıkıh

Endukanf'ye

Verdiği Armağanlar

filozof ve şair mizaçlı
biriydi. Hükümdarı öven yirmiyedi beyitlik bir kaside okudu.
Hükümdar bu adama her beyit için bin dinar dirhem verdi! Daha önceki hükümdarların tek beyte bin dirhem verdikleri söylenir ki, hükümdarın
verdiğinin onda biri eder bu!
. -_.
.-,

bilgini

Endukanlı Şemseddin,
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Adudiddfn Şavankarf'ye Yaptığı İhsan
Adudiddin, şöhreti ülkenin her yanını sarmış hatırı sayılır
bilginiydi. Onun yaptıklarını duyan sultan, bir de güzel
ahlakından haberdar olup etkilenince adamın memleketi Şa
vankara'ya5 onbin dinar dirhem gönderdi. Fakat o, hükümdarı
hiç görmediği gibi saraya da gelmemiştir!
bir

fıkıh

Kadı

Mecdüddfn'e

Verdiği

Hediyeler

Sultan, herkesçe bilinen kerametlerin sahibi erdemli bilgin,
Mecdüddin'in menkıbelerini duyunca, -bu kadı
dan birinci bölümde bahsetmiştik, onunla ilgili haberler ilerde
yine gelecek- Dımaşklı Şeyhzade aracılığıyla Şiraz'a onbin dinar dirhem gönderdi.
Şiraz Kadısı

Burhaneddfn Sagarcl'ye

Verdiği Armağan

Burhaneddin, sahip olduğu her şeyi dağıtan, başkalarını
kendine tercih eden yüksek ahlaklı vaizlerdendi. çoğu zaman
borç alır halka dağıtırdı! Hükümdar onun menkıbelerini duyunca, kırkbin dinar göndererek başşehre gelmesini rica etti. Burhaneddin dinarları kabul etti, borçlarını ödedi ama Hıta ülkesine
yöneldi; hükümdarın huzuruna çıkmayı doğru bulmayarak şöy
le dedi:
"Karşısında bilginlerin dikildiği bir hükümdara gitmem!"
Hacı Kavun'a Yaptığı İhsan ve Onun Hikayesi
Hacı

Kavun, Irak hükümdarı Ebu Said'in amca oğlu idi.
Musa, Irak şehirlerinin birinde bey idi. O da Hint sul tanına geldiğinde saygı gördü, hediyeler aldı.
Bu adamı gördüm: Vezir Havace Cihan ona hediyeler getiriyordu. Biri yakut, diğeri zümrüt, öteki inci ile dolu üç sini vardı ortada. Hükümdar Hacı Kavun'a getirilenlerden bol bol verdi. Bunun dışında gayet yüklü bir servet ihsan etti.
Hacı Kavun Irak'a gitmek üzere yola düştü. O sıralarda kardeşi vefat etmiş, yerine Süleyman Han geçmişti. Hacı Kavun
kardeşinin mirasını istedi ve beylik davasına kalkıştı. Askerler
ona bağlılığını bildirip biat edince Faris bölgesine giderek demin bahsettiğimiz İmam Adudiddin'in oturduğu Şavankara şehKardeşi
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rine geldi.

Şehir dışında konaklayınca oranın şeyhleri

kendisini
biraz geciktiler. Geç gelen şeyhlere çıkıştı:
"Bize biat edip bağlılığınızı bildirme konusunda tez davranmanız gerekmiyôrmuydu? Neydi engel?" Huzura gelen şeyhler
özür dilediler;nıazeret gösterdiler ama Hacı Kavun onların sözlerine kulak asmayarak yanındaki askerlere:
"Kılıç tıhar!" dedi. 6 Bu cümlenin Arapça karşılığı: "Cerridussuyfif!"tur [=Kılıçları çıkarın!]. Kılıçları çektiler, boyunları
vurdular. Şeyhlerden oluşan zavallı kurbanlar hayli kalabalıktı
lar.
Bu şehir civarında oturan beyler Hacı Kavun'un davranışını
haber alınca kızdılar. Fıkıh bilen büyük beylerden Semnanlı
Şemseddın'e mektup göndererek Şavankaralıların uğradığı felaketi bildirdiler. Ayrıca Hacı Kavun'la dövüşmek için yardım istediler. Şemseddın ordusu ile harekete geçti. Bu arada galeyana
gelen bölge halkı, katledilen şeyhlerinin öcünü almak için toplandılar; geceleyin Kavun'un askerlerine baskın düzenleyerek
onu ve" yandaşlarını darmadağın ettiler!
Kavun hükümet konağındaydı, halk her yanı sarmıştı.
Adam helaya gizlenmişti ama ahali onu buldu, hemen kellesini
koparıp Süleyman Han'a gönderdi. Yükselen hıncın dinmesi
için adamın bütün organlarını parçalayıp o yöreye dağıttılar!
karşılamakta

Halifesoylunun Hükümdara Gelişi ve Hikayesi
Abbası

halifesi

Müstansırbillah oğlu Abdülazız'in

soyundan
Muhammed b. Abdülkahir b. Yusuf b.
Abdülazız, Maveraünnehir bölgesinin hükümdan Alileddın
Tarmaşırin'in yanına gelmişti. Tarmaşlr1n, Emir Gıyaseddın'e
saygı gösterdi, iltifatta bulundu. Ayrıca Kutam b. Abbas'ın mezarının bulunduğu zaviyeyi ona hediye etti. Allah Teala, Kutam'dan ve Abbas'tan razı olsun.
Gıyaseddın Muhammed, bu zaviyede uzun yıllar oturduktan sonra Hint hükümdarının Abbası sülalesine olan sevgisini
işitince Hindistan'a gitmeye niyetlendi. Eski dostu Muhammed b. Ebi'ş-Şerefl Harbevı ile Hemedanlı sufl Muhammed'i
Hint hükÜmdarına elçi yolladı. Bu adamlar sultanın huzuruna
çıktılar. Daha önce kendisinden bahsettiğimiz Tirmizli Nasıolan Emir

Gıyaseddın
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reddın, Bağdat'ta Gıyaseddın

Muhammed ile tanışmış, onun
dair Bağdat halkının onayına
tanık olmuştu. Nasıreddın, halife soylu Gıyaseddın için huzura
çıkıp tanıklık edince Gıyaseddın'in elçilerine beşbin dinar veren hükümdar otuzbin dinar da Gıyaseddın'e gönderdi; payitaht Dihl1'ye gelmek isterse yol harçlığı yerine geçsin diye!
Hükümdar kendi eliyle bir name yazıp onun teşrifini rica edince mektubu alan Gıyaseddın derhal yolculuğa çıkarak Sint'e
ulaştı. Bu bölgeye gelişi istihbarat görevlileri tarafından Dihll'ye bildirilince hükümdar adet olduğu üzere karşılama memurları gönderdi. Gıyaseddın, Sersetı şehrine erişince Başkadı
Gazneli Sadr-ı Cihan Kemaleddın'in önderliğinde bir heyet
yoHandı yanına. Gazneli Kemaleddın'in beraberindeki cemaat,
fıkıh bilginlerinden oluşuyordu. Onların ardından da emirleri
yoHadı hükümdar...
Gıyaseddın, başşehir dışında Mes'Odabad'da mola verince
sultan geliverdi onun yanına. Birbirleri ile karşılaştıklarında önce Gıyaseddın sonra da sultan adarından indiler. Yine önce Gı
yaseddın sonra sultan birbirlerine reverans yaptılar, selam verdiler.
Gıyaseddın'in getirdiği hediyeler arasında bazı giysiler vardı. Sultan bunlardan birini beğenip omzuna koydu. Halk onun
huzuruna çıktığında nasıl eğiliyorsa öylece eğiidi Gıyaseddın'in
önünde! Sonra atlar getirilince hükümdar bunlardan birini kendi eliyle çekip Gıyaseddın'e sundu:
"AHah aşkına bin!" dedi. Gıyaseddın kendi hayvanının sır
tına bininceye kadar hükümdar üzengiden tuttu, sonra o da bine ği ne atladı. Ağaçlar onları gölgelemekte, ikisi yan yana ilerlemekteydiler. Hükümdar tenbOl meyvesini kendi eli ile devşirip
sundu Gıyaseddın'e. Bu, sultanın yaptığı en yüksek saygı işare
tidir. Çünkü hükümdar herkesle böyle ilgilenmez. Şöyle dedi
ona:
"Eğer Halife Ebu'I-Abbas'a biat edip bağlılığımı bildirmiş
olmasaydım elbet sana biat ederdim!" Gıyaseddın:
"Zaten ben de ona biat etmiştim!" cevabını verdi. Bu diyalogdan sonra Gıyaseddın şunları ekledi:
"Allah elçisi-Hak Teiila'nın rahmeti, esenliği ve bereketi
soyunun

Abbasılere dayandığına
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onu kuşatsın!- şöyle buyurmaktadır: 'Öıü bir toprağı dirilten,
oranın sahibidir.' Sen de bizi dirilttin ey hükümdar!"
Hükjlmdar daha hoş ve zarif bir karşılık verdi onun sözüne.
İçinde sultaıüfıkonaklayacağı seraceye ulaştıklarında Gıya
seddın'i oraya~efteştiren sultan, kendisine başka bir serace kurdurdu. İkisi de geceyi payitahtın dışında geçirdiler.
Ertesi gün Dihll'ye girdiklerinde hükümdar onu Siri veya Darü'l-hiliife diye bilinen semtte, AI1ieddin Halei ve oğlu
Kutbeddin tarafından yaptırılan köşkte ağırladı. Bütün emirlerin kendisiyle beraber Gıyaseddin'in yanına gelmesini emrettiği gibi köşkte misafirin kullanması için altın, gümüş kapkacak hazırlattı. Misafirin banyo yapacağı küvet bile altından
dı! Adet olduğu üzere, "baş suyu" için dörtyüzbin dinar göndermişti. Delikanlılar, hizmetkarlar ve cariyelerden oluşan
hizmet grubunu yollayan hükümdar, onun günlük masrafı için
yüz dinar ayırdı! Ayrıca özel sofradaki [kendisi için hazırla
nan] yemeklerin bir kısmını ona yolluyordu. Süi şehrinin tümünü, -evleri ve civarda hazineyeait bostanları ile beraberikta yoluyla ona hediye etmiş; yüz kasabayı onun emrine vermiş, idari bakımdan Dihll'ye bağlı olan doğu bölgesinin valiliğine onu atamışti.
Bunların dışında, yeygisi hazine ambarından alınmak üzere
eye ri altınla süslenmiş otuz katır verdi ona! Ayrıca saraya teşrif
ettiğinde sadece sultanın at üstünde girebileceği özel bölmeye
girecek ve orada inecekti bineğinden. Büyük küçük herkes hükümdara karşı nasıl eğiliyor ve selama geçiyorsa Gıyaseddin'e
de aynı hürmet gösterilecekti.
Gıyaseddln huzura çıkınca hükümdar sedirinden iner, yüksek tahtta oturuyorsa ayağa kalkardı. İkisi birbirlerine saygıyla
eğildikten sonra beraberce aynı yaygı üstüne kurulurlardı. Öteki huzurdan çıkmak için ayağa kalkınca sultan da ayağa kalkar
yine birbirlerine eğilip selam verirlerdi. Büyük salon [=kabul
dairesi] dışına çıkınca Gıyaseddin'in altına bir minder konulur
ve o canı istediği kadar otururdu bunun üstünde! Böylece saraydan çıkardı. Günde iki def:ı saraya gelirdi.
c

674
Hükümdarm Gıyaseddın' e
İlgili Bir Hatıra

Duyduğu Saygıyla

Hükümdar Dihlı'deyken başvezir Bencale bölgesinden geldi. Sultan büyük emirlere veziri karşılamalarını emretti. Arkasından kendi çıktı. Ona çok iltifat etti. Şehirde hükümdarın sefer dönüşünde yapılageldiği gibi kubbeler kuruldu ... Halife soylu Gıyaseddin ile fıkıh bilginleri, kadılar ve ileri gelenler başve
zirle görüşmek için öne çıktılar. Hükümdar kendi köşküne döndüğünde vezirine:
"Mahdıımzade'nin kaldığı yere gid" dedi. Gıyaseddın'i
böyle çağırıyordu. Mahdıımzade, "hizmet edilesi adamın evladı" demektir. Vezir, halifesoylu Gıyaseddın'i ziyaret ederek ikibin "tenge" altın ile pek çok giysi hediye etti. Emir Kabııla ve
diğer büyük emirlerle beraber ben de oradaydım.

Benzeri Bir Hikaye
Halifesoylu Gıyaseddın'i eskiden beri sevmeyen Gazne meliki [=beyi] Behram, Dihll'ye gelmişti. Hükümdar, halifesoyluya
verdiği Slrı şehrindeki evlerin birinde Behram'ın misafir edilmesini sonra da ona özel bir konuk evi yapılmasını emretti. Halifesoylu Gıyaseddın bunu duyunca öfkelendi. Saraya giderek her
zamanki yerine kurulup veziri çağırdı. Ona şöyle dedi:
"Benden selam söyle Hıınd-ı Aleme! Hediyelerin tümünün
evimde durduğunu, zerrece eksiItmediğim gibi iyice artırdığımı
bildir. Bundan böyle sizinle kalacak değilim!" Kalkıp gitti. Gı
yaseddın'in dostlarından birine bu öfkenin sebebini soran vezir
şu cevabı aldı:

"Bu öfkenin sebebi, Hıınd-ı Alemin, Gazne beyine S1rl'de
bir konuk evi yapılması için emir çıkarmasıdır!"
Bunun üzerine vezir, hükümdarın huzuruna çıkarak durumu anlattı. Hükümdar hemen onbeş adamı ile beraber at sırtın
da Gıyaseddın'in kapısına geldi. İçeri girmek için izin istedi!.
İzin verilince köşk dışında, sıradan insanların atını bağladığı yerde indi bineğinden ve Gıyaseddın ile görüşerek özür diledi; öteki de özrü kabul etti. Ayrıca şöyle dedi sultan:
"Allah'a andolsun! Boynuma ayağını koymadıkça senın
benden hoşnut olduğuna inanamam!" Ama halifesoylu:
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"Öldürüleceğimi bilsem bile bunu yapamam!" cevabını
verdi. Hükümdar direterek:
"Başım hakkı için, elbette bunu yapacaksın!" diyerek başı
nı yere koyunca BÜyük Bey Kablila, Gıyaseddın'in ayağını kaldırıp sultanın ooynuna koydu. Bu davranıştan sonra sultan doğ
rulup şöyle dedi:
"İşte şimdi benden hoşnut olduğuna inandım! Artık gönlüm rahattır!"
Bu çok gariptir. Başka hiçbir hükümdardan buna benzer bir
şey işitilmemiştir!

Bir bayram günü Gıyaseddın'in yanındaydım. Büyük Bey
Kablila hükümdar tarafından gönderilen gayet havalı, çok pahalı üç elbise getirdi. Giyaseddın'in iki yakasınınbirbirine ilişme
sini sağlayan ipek iliklerin yerine fındık büyükıüğünde inci taneleri konulmuştu. 0, köşkten inene kadar Büyük Bey kapıda
bekledi ve bahsettiğimiz giysileri giydirdi. Sultanın halifesoylu
Gıyaseddın'e verdiği hediyeler saymakla bitmez! Akıl almaz
bunu! Buna rağmen halifesoylu, Allah'ın en cimri kullarından
dır. Onun elinin sıkı olduğuna dair öyle enteresan rivayetler var
ki duyan şaşkına döner! Kısaca sultan cömertlikte ne ise bu
adam da cimrilikte o! Bu konuyla ilgili bazı hikayeleri nakledelim size.

Halifesoylunun

Cimriliğine

Dair Hikayeler

Onunla aram iyiydi. Evine çok gider gelirdim, Hindistandan ayrıldığımda Ahmed adlı oğlumu onun yanında bıraktım.
Hak Tdla ikisinin başına neler getirdi bilmiyorum. 7
Bir gün ona sordum:
"Niçin yemeğe arkadaşlarını toplamıyorsun da kendi başına
oturuyorsun?"
"Onları seyretmeye tahammül edemiyorum, çoklukların
dan ötürü! Benim yemeğimi yiyorlar gözlerimin önünde!" diye
cevap vermesin mi!
O tek başına yemek yerdi. Dostu Muhammed b. Ebi'ş-Şe
refi onun ,sevdiklerine biraz yemek gönderir, geri kalanı kendi
alırdı!

Ona

surekırgidip geldiğim

için

oturduğu köşkün

hayat

kıs-
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mının

hep

karanlık kaldığını, burayı aydınlatmak

için bir kandil
bile yakmadığını görürdüm. 0, köşkünün bahçesinden küçük
odun parçaları ve çalı çırpı topluyor, mahzenlere dolduruyordu;
defalarca tanık oldum! Bu konuda onunla konuştuğumda şöyle
cevap veriyordu.
"Elbet buna da ihtiyaç olur!"
Q: kendi dostlarını, kölelerini ve hizmetine verilenleri daima bahçe ve ev işlerinde çalıştırıp şöyle derdi:
"Hizmet etmedikleri zaman sofradan yemelerine razı olamıyorum!"

Bir

defasında borçlanmıştım.

Ha bire

kapım çalınıyordu.

Gıyasedd'in yanıma

gelip;
senden borç yükünü kaldırmaya niyetlendim ama
nefsim buna izin vermedi!" demesin mi!
"Vaııahi

. Başka Bir Hikaye
Bir gün bana şu olayı anlattı:
Dört kişiden oluşan grubumuzia Bağdat'tan çıktık. Aramız
da Muhammed b. Ebi'ş-Şerefi de vardı. Muhammed onun dostudur. Yayan gidiyorduk ve yanımızda azık yoktu. Bir kasaba yakınındaki pınar başında konakladık. İçimizden biri su dibinde
dirhem bulunca evvela:
"Bir dirhemle ne yapabiliriz ki?" dedik. Sonra ekmek almaya karar vererek birimizi bu iş için gönderdik. Fakat kasaba fı
rıncısı ekmeği tek başına satmadığını, bir kıratlık ekmeğin yanında bir kırat da saman sattığını söyleyince arkadaşımız adamdan hem ekmek hem de saman almış! Hayvanımız olmadığı için
samanı bir kenara attık. Ekmeği aramızda lokma lokma bölüş
tük! Bugünse senin bildiğin hale geldim."
Gıyasedd'in'e cevap verdim:
"HakTeala'nın bunca iyiliğine karşılık senin şükretmen,
yoksullara bol bol sadaka vermen gerekir!" Karşılık verdi:
"Böyle cömert davranmak, benim için mümkün değil!"
Onun ne birine bir şey verdiğini ne de hayırlı bir iş yaptığı
nı gördüm! Hastalık haline gelmiş cimrilikten Allah'a sığınırımı
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Başka

Bir Hikaye

Hint ülkesinden döndükten sonra Bağdat'ta Gıyaseddin'in
dedesi müminlerin emiri Halife Müstansır'ın eseri olan medresenin kapısında ot~ruyordum. Yoksul bir gencin, medreseden
çıkan bir adamın peşinde koştuğunu gördüm. Oradaki öğrenci
lerden biri:
"Bu genç, Halife Müstansır'ın Hint ülkesinde bulunan torunu Emir Muhammed Gıyaseddin'in oğludur!" deyince delikanlıyı yanıma çağırdım. Ona:
"Ben Hindistan'dan geliyorum! Baban hakkında sana bilgi
verebilirim!" dedim. Delikanlı:
"Bugünlerde onun haberi geldi bana!" diyerek yine adamın
arkasından seğirtti. O adamın kim olduğunu sorduğumda bana
şöyle denildi:
"O, vakıflara bakan görevlidir. Şu genç ise bir mescitte
imam. Adamın gence her gün bir dirhem ödemesi gerekiyor. Bu
yüzden peşinde koşuyor, ücretini istiyor ondan!"
Hayretim iyice arttı! Allah'a andolsun eğer babası, Hint sultanı tarafından armağan edilen elbisedeki incilerden sadece tekini gönderseydi bu tek parça biçare genci zengin ederdi. Böyle durumlara düşmekten Allah'a sığınınm!8
Hükümdarııı, Suriye Araplarının Emiri Olan
Hibetullah b. Mühenna Oğlu Seyfeddfn Gada'ya
Verdiği Armağanlara Dair

Bu emir, Hint sultanının huzuruna geldi ve iyilik buldu!
Hükümdar onu Dihli şehrinde Sultan Celaleddin'in konağına
yerleştirdi. Bu konak, "Köşk-i Lal" diye bilinir; yani "Kızıl Konak". Muhteşem bir yer! Ağırlama salonu çok büyük, giriş koridoru da devasa boyutlardadır. Bina kapısının üst tarafında, büyük kabul salonuna bakan bir kubbe bulunur. Kubbe bir yandan
da binanın girişinde bulunan ikinci salona bakmaktadır. Bir zamanlar Sultan Celaleddin işte bu kubbede oturur, önündeki büyük alanda oynanan top [=çevgen] oyununu seyrederdi.
Emir Quraya geldiğinde ben de içeri girmiştim. Bütün köşeler, koltuk, halı, minder gibi ev eşyasıyla doluydu. Fakat eş
yalar döküluyordu, kullanıma elverişli değildi. Çünkü Hint'te
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adet, hükümdar vefat ettiği zaman köşkünü eşyası ile olduğu
gibi bırakmak ve hiç dokunmamaktır! Ölenin yerine geçen,
başka bir köşk yaptırır.
Konağa girince her tarafı dolaştım, üste çıktım ... Bu yapıdan
alacağım dersler vardı, gözlerim yaşardı. Yanımda tatlı dilli, edebiyat aşığı Fakih Cemaleddin bulunuyordu. Bicaye'de doğan,
Gırnata asıllı olup Mağrip'ten gelen Cemal ed din, Hint diyarını
yurt edinmişti kendine. Babasıyla bu topraklara göçmüş, çoluğa
çocuğa burada karışmıştı. Yan yana köşkü seyrettiğimizde şu beyitleri okudu bana:
"Sultanıarını

sorarSa/I, sor kuru balçığa,
Büyük başlar döner bir gün kurukafa toprağa!"9

gibi bu köşkte emirin düğün yemeHükümdar Arapları çok sever, onları el üstünde
tutar, erdemlerinden bahsederdi. Emir Seyfeddin huzura vardı
ğında onaihsanda bulundu, bol bol verdi. Bir defasında Manikbilr yöresinin büyük beyi Bayezidi'den gelen hediyeler arasın
daki onbir küheylanın hepsini emire hediye etti. Bir keresinde
de eyeri ve gemi altın kaplama on küheylan hediye etti ona!
Hükümdar, kızkardeşi Firilz Hilnde'yi onunla evlendirmiştir.
Birazdan

anlatacağımız

ği ne katıldım.

Emir Seyfeddfn'in,

Sultanın Kızkardeşi

ile Evlenmesi

Hükümdar, kızkardeşinin Emir Gada ile evlenmesini isteyince şavnuvis lO [=evlendirme katibi] diye çağırılan Fethullah
Bey'i düğün yemeğiyle ilgili harcamalara bakmaya memur kıl
dı. Bana da Emir Gada'nın yanından ayrılmamamı, onunla arkadaşlık etmemi emretti. Fethullah daha önce bahsettiğimiz
Kızıl Köşk'ün iki büyük salonuna sayvanlar kurdurup içlerine
koca koca kubbeler kondurarak her tarafı nadide halılarla döşetti. Hükümdar, şarkıcılar prensi Şemseddin Tebrizi'yi getirtti. Bu adamla beraber kadın-erkek şarkıcılardan ve maharetli
dansözlerden oluşan büyük bir grup geldi. Hepsi de sultanın
köleleriydiler. Aşçılar, fırıncılar, kebapçılar, tatlıcılar, şurbedar
lar [=meyve suyu ve içki sunanlar] ve tenbilldarlar [=tenbill tutanlar] getirildi. Sığırlar ve kuşlar kesildi. Onbeş gün boyunca
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ahaliye düğün yemeği verildi. İleri gelen emirler ve yabancı misafirler gece gündüz ziyafetlerde hazır bulundular. Zifaf gecesine iki gün kala saraydangelen kadınlar köşkü güzelce süsleyip
döşedikten sonJa Emir Seyfeddın'i getirdiler. Bu adam Arap
asıllı bir yabancı olup burada hiçbir yakını bulunmadığı için hatunlar onun çevresini sardılar. Onu, kendisine ayrılmış mindere oturttular.
Hint sultanı emirin, kendini ailesi arasındaymış gibi hissetmesi için kardeşi Mübarek Han'ın annesinin, Emir Gada'nın
annesi yerine oturmasını; saray kadınlarından birinin kızkardeş,
diğerinin hala, ötekinin de teyze makamında Gada'nın çevresini sarmalarını emretti. Bu hatunlar onu mindere oturttuktan
sonra ellerine ve ayaklarına kına yaktılar. Diğer kadınlar onun
başında çaldılar oynadılar, sonra da zifaf köşküne döndüler.
Emir Gada yakın arkadaşları ile orada kaldı.
Hükümdar, biri damat tarafını diğeri gelin tarafını temsil etmek üzere emirlerden oluşan iki kurul seçti. Oralıların geleneğine göre gelin tarafını temsil eden heyet, kızın erkeğe dolanacağı konağın kapısı önünde bekler. Damat da kendi kadrosuyla
gelir kapıya. Ancak içeri girmek için kızın grubunu yenmek zorundadırlar. Yenemezlerse binlerce dinar verirler karşı tarafa;
böylece geçebilirler!
Gün batımından sonra Emir Gada'ya atlastan mamul, mücevher işlemeli paha biçilmez bir damatlık getirildi. Üzerindeki
incilerin çokluğundan elbisenin rengi belli olmuyordu! Yine
böyle gösterişli bir külah verildi damada. Ben böyle başlık ve
giysi görmedim! Hükümdarın kendi kayınlarına; Melikü'l-müluk Semnanlı İmadeddın'in oğluna, Melikülulemanın oğluna,
Şeyhülislamın oğluna ve Cihan Buharl'nin oğluna verdiği elbiseleri gördüm, böylesi hiçbirinde yoktu!
Emir Seyfeddın, arkadaşları ve köleleri ile ata bindi. Her birinin elinde önceden hazır ettiği bir değnek bulunuyordu. Yasemin, nesrin ve raybul çiçeklerinden taca benzer bir şey yaptılar.
Bunun kenarında yüzü ve göğsü örtecek bir tül bulunuyordu. Başına taksın diye emire götürdüler. Lakin o çöl arabı olduğu için,
ne saray ada9ınd~n ne de şehirlilikten haberi vardı! Bu yüzden
geri durdu, başına koymadı. Ben ısrar edip "Allah aşkına!" deyin-
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ce tacı yerleştirerek Babü's-Sarf denilen kapıya geldi. Buraya Harem Kapısı da derler. Orada gelinin grubu bulunmaktaydı.
Emir kendi cemaati ile an'anevı hücumu yaptı. Hücum,
Araplara özgüydü. Karşı çıkanların hepsini yere serdiler. Gelin
tarafından hiç kimse direnemedi buna! Sultan, Emir Seyfeddın
ve grubunun hamlesini çok beğendi.
Damat böylece büyük salona girdi. Gelin, atlas kumaşla döşenmiş mücevherle bezenmiş yüksek bir tahtın üzerindeydi.
Büyük salon, kadınlarla doluydu. Türlü eğlence araçlarını getiren çalgıcılar emire saygı için ayakta bekleşiyordu. Seyfeddın at
üzerinde teşrif edip kızın bulunduğu tahta yaklaştı. Bineğinden
indi. [Yüksek] tahtın ilk basamağına çıkınca başını eğdi. Gelin
ise ayağa kalkarak damat çıkıncaya dek öylece durdu. Sonra
kendi eliyle tenbul uzattı damada. Emir, tenbulu aldıktan sonra
gelinin bir alt basamağına oturdu. Emirin dostları, oradakilerin
başlarına altın saçtılar. Kadınlar çil çil dinar topladı. Bu sırada
şarkıcı cari yel er içeride o biçim döktürüyor; kapıda ise davul,
zurna ve borular ötüyordu. Ayağa kalkan emir, gelinin elinden
tutarak aşağı indi. Damat önde, gelin biraz arkadaydı.
Emir atı na binip halıları çiğneyerek ilerledi. Ona ve dostlarına altın serpildi. Gelin de bir tahtırevana konularak köşke kadar kölelerin omuzlarında götürüldü. Hatunlar gelinin önünde
atlarının sırtında ilerlerken diğer kadınlar yayan gidiyordu.
Düğün alayı, bey yahut ileri gelen birinin konağının önünden geçerken ev sahibi çıkar, mevkiine göre kafilenin üzerine
dinar ve dirhem saçar;l1 iidet gereğince düğün alayı köşke varana kadar devam eder bu ...
Gelin ertesi gün eşinin bütün arkadaşlarına kumaş ve altın
gönderdi. Sultan da onların her birine koşum takımı eksiksiz atlar hediye etti. Ayrıca içlerinde ikiyüz ila bin civarında dinar bulunankeseler verdi. Melik Fethullah da hatunlara ve çalgıcılara
kese kese para ve renkli ipek kumaş dağıtmıştır.
Hint halkının adeti; şarkıcılara kimsenin bir şey vermemesidir. Onlara düğün sahibi ihsanda bulunur. O gün bütün halka
yemek verildi.
Düğün sona erince sultan; Malva, Cüzerat [=Gücerat] Kinbaya ve Nehrvala vilayederinin Emir Gada'ya verilmesini em-
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retti. Ayrıca demin sözü geçen Fethullah Bey'i de bu yörelerde
Emir Gada'nın yardımcısı yaptı. Emire hürmet gösterdi, müthiş
övdü onu! Ama kup. kuru bir bedevi olan Gada bu kadar takdire layık değildi. Çölün kabasabalığı ona egemen oldu, bu yüzden zifafından yirmi gün sonra başına bir sürü bela açtı!

Emir Gad:1'mn Hapsedilmesi
Evlendikten yirmi gün sonra sultanın sarayına giden Emir
Gada huzura çıkmak istedi. Ama Emirü'l-perdedariye [=özel kapıcıların başı] engelolunca beriki kulak asmadı ve zorbaca içeri
daIma teşebbüsünde bulundu. Kapıcı, Gada'nın saç topuzundan
tutup çekti. Gada oradaki bir sopa ile herife vurdu ve yaraladı!
Oysa dayak yiyen kapıcı, ileri gelen emirlerdendi. Babaılı Gazne
Kadısı diye bilinmekteydi ve Gazneli Mahmud Sebük Tikin'in
soyundandı. Hint hükümdarı, onun babasına "Baba" oğluna
"Birader" diye seslenirdi. Adam kanlı elbiselerle hükümdarın
huzuruna çıkıp Emir Gada'nın zorbalığını anlattı. Sultan bir süre düşündükten sonra:
"Aranızdaki davayı ancak kadı sonuçlandırır! Hükümdar bu
suçun halktan biri tarafından işlendiğini bilse asla affetmez! İda
mı gerektiren bir şey bu! Ama, suçlu yabancı olduğu için hoş görüyorum!" dedi.
O sırada Kadı Kemaleddin büyük salondaydı. Hükümdar,
Melik Tatar'a sorgulamada hazır bulunmasını emretti. Hac dolayısı ile [bir süre] Mekke ve Medine'de kalmış olan Melik Tatar,lZ Arapçayı iyi konuşuyordu. Emir kendisini savunabilsin diye şöyle sordu Melik Tatar:
"Sen bu adamı dövdün mü? Yoksa hayır de!" Oysa Emir
Seyfeddin Gada cahil ve kibirli biriydi:
"Evet, onu dövdüm!" cevabını verdi. İş bununla kalmadı;
dövülenin babası gelip arayı bulmaya çalıştı. Seyfeddin yine kabul etmedi! Kadı Kemaleddin o gece emirin zindana atılmasını
emretti. Allah'a yemin olsun, emirin hanımı -sultan korkusundan olacak- kocasına ne bir döşek gönderdi ne de halini hatırı
nı sordu! Emirin arkadaşları da endişeye kapılarak servetlerini
bırakıp kaçtılar.

Bu arada beh hapishaneye gidip emiri görmek istedim, fa-
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kat yüksek rütbeli görevlilerden biri amacımın ziyaret olduğunu
anlayınca:

"Unuttun galiba?" dedi.
İlerde anlatacağım üzere, daha önce İbn Şeyhi'l-Ciim Şeyh
Şihabeddın'i

ziyaret ettiğim zaman neler olduğunu, bu yüzden
beni nasıl idam etmek istediğini hatırlattı. Bu uyarı üzerine geri döndüm, onu ziyaret edemedim.
Emir Gadii öğlenleyin zindandan çıktı ama hükümdar onun
işlerini durdurdu, verdiği vilayetleri elinden aldı, sürgün edilmesini istedi ve emİre ağır sözler söyledi.
Hint hükümdarının Mugıs İbn Melik'il-mülilk adında bir
kaynı vardı. Hükümdarın kızkardeşi ömrü boyunca şikiiyetçi olmuştu bu adamdan ve hep sultana anlatmıştı derdini. Cariyelerinin bildirdiğine göre bu kadın kocasının zulmünden ötürü göçmüştür bu dünyadan. Mugıs'in soyunda bozukluk vardı. Sultan
bu adam için kendi eliyle yazdığı emr-i şahanesinde:
"Yolda bulunan [=piç] herif sürülsün!" dedi. Onun, Emir
Gadii'yı kastederek:
"Milşhviir sürülsün!"13 diye yazması da böyle bir hakaretti.
Milşhviir, fare yiyen demektir. Çünkü çöl Arapları "Yerbil" denen hayvanı yerler. Bu hayvan fareye benzer.
Hükümdar Emir Gadii'nın ve Mugıs'in sürülmelerini emretti. Nakipler, Emir Gadii'yı almak için geldiklerinde o karısı
na veda amacı ile evine giriyordu. Nakipler de peşisıra girdiler
eve. Kendisi ağlaya ağlaya çıktı! Ben saraya giderek geceyi orada geçirdim. Kumandanlardan biri niçin burada gecelediğimi sorunca cevap verdim:
"Emir Seyfeddın'in geri çağrılmasını ve sürgüne gönderilmemesini rica amacıyla geldim!" Adamcağız bunun mümkün
olmadığını söyleyince:
"Allah'a andolsun, emir geri çağrılıncaya dek yüz gece geçse de sultanın sarayında yatacağım!" cevabını verdim. Bunu duyan hükümdar, Gadii'nın geri getirilerek Liihevrli [=Larbenderli] Emir Kabilla'nın hizmetine verilmesini emretti. Emir Gadii,
Kabilla'nın yanında dört sene kaldı. Bu süre içinde yanından hiç
ayrılmadı. Onunla yan yana ata biniyor, sefere çıkıyordu. Sonunda yola geldi, edeplendi! Sultan onu eski makamına getirdi ve
hükümdarın
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ıkta

yoluyla eyaletler verdi ona. Bir grup askerin
rek rütbesini yükseltti.

başına

geçire-

Hükümdarııı, Başvezirinin İki Kızım, Bizimle

Beraber Dililf'ye Gelen Hudavendzade Kıvameddfn'in
Evlendirmesi

Oğullarıyla

Hudavendzade huzura çıktığı vakit hükümdar ona ihsanda
bulundu, hediyeler yağdırdı ve çok saygı gösterdi. Bir süre sonra da Vezir Havace Cihan'ın iki kızını onun oğullarıyla evlendirdi. O günlerde vezir payitahtta değildi. Sultan geceleyin vezirin
köşküne teşrif etti, onun vekili gibi davranarak nikiih esnasında
hazır bulundu; kadı efendi mihri okuyuncaya kadar ayakta bekledi. Diğer kadılar, emirler ve şeyhler ayakta beklemiyorlardı;
oturmaktaydılar. Elbiseleri ve para keselerini alan hükümdar
bunları Hudavendzade'nin iki oğlunun ve kadı efendinin önlerine koydu. Ama emirler, hükümdarın böyle davranmasına razı
olmadılar; hükümdar onlara
"Oturun!" diye emretti ve yüksek rütbeli bir emiri kendi
yerine bırakarak oradan ayrıldı.

Sultamn Adaleti ve
Bir Olay

Alçakgönüllülüğüne

Dair

Hint ulularından biri, hükümdarı kadı huzurunda hesap
vermeye çağırdı. İddiasına göre hükümdar onun kardeşini sebepsiz yere öldürmüştü. Hiçbir silah kuşanmadan kadı efendinin huzuruna çıkan hükümdar saygı ile eğildi, selam verdi. Zaten önceden kadıya emretmişti; mahkemeye gelecek olursa ayağa kalkmasın diye! Böylece davaya çıkıp ayakta dikildi. Neticede kadı, hükümdar aleyhine karar vererek onun davacıyı razı etmesi gerektiğini bildirdi. Zira kardeşinin kanı vardı ortada. Hükümdar [yüklü bir diyet vererek] adamı razı etti.

Benzeri Bir Olay
Bir kez de Müslümanlardan biri sultandan alacağı olduğunu
iddia etti. oKadı her ikisini dinledikten sonra sultan aleyhine hüküm verdi. Hükümdar adama borcunu ödedi.

684

Benzeri Bir Hikaye
Bey çocuklarından biri kendisini sebepsiz yere dövdüğü iddiası ile sultanı kadıya şikayet etti! Kadı, sultanın onu razı etmesi gerektiğini, aksihalde kısas yapılacağını söyledi. Ben o gün
hükümdarın büyük salona geldiğinde çocuğu huzura çıkarıp eline bir sopa uzatarak şöyle dediğini duydum:
"Başım hakkı için! Ben sana nasıl vurdumsa sen de bana öyle vuracaksın!" Çocuk sopayı aldı, tam yirmibir defa vurdu ona!
Hatta hükümdarın başından külahının düştüğünü gördüm!
Hükümdarın namazIa ilgili sertliğine gelince; o bu konuda tavizsiz davranır, namazın cemaat halinde kılınmasını emreder, cemaate gelmeyenıere ağır cezalar verirdi. Aralarından biri şarkıcı
olan dokuz kişiyi cemaati terkettikleri için öldürtmüştü. Sırf bu iş
için çarşılara bekçi salar, namaz vaktinde pazarda gezenleri cezalandırırdı. Büyük salonun kapısında hizmetkarların atları başında
bekleyen ve "setairın" diye bilinen görevliler dahi namaz kılmaz
larsa ceza görürlerdi. O emir çıkarmıştı: Halk, abdestin ve namazın farzlarını, İslamın şartlarını bilmek için çaba göstermeliydi.
Ahali bu konuda sorguya çekilir, kim iyi cevap veremezse ceza
görürdü. Bu yüzden gerek büyük salonda gerekse sokak ve çarşı
larda herkes bu bilgileri kağıda not edip ezberlemeye çalışırdı.
Şeriat hükümlerini uygulama konusundaki sertliğine gelince o bu
hususta da pek titizdi. Kardeşi Mübarek Han'a Kadılar Kadısı Kemaleddın ile beraber büyük salonda halılarla döşeli yüksek bir
kubbe altında oturmasını emretti. Kadı Kemaleddın'in orada tıp
kı sultanınki gibi yastıklarla çevrili bir peykesi vardı. Sultanın kardeşi, Kadı Kemaleddın'in sağ tarafına otururdu. Büyük emirlerden biri borçlanır da alacaklıya ödeme yapmaktan kaçınırsa, hükümdarın kardeşinin adamları o emiri tutar, adilce yargılanması
için kadı efendinin huzuruna çıkarırdı. 14
Ağır Vergileri Kaldırması, Haksızlıkları Önlemesi ve
Mazlumları Kayırmak İçin Divan Kurması

[Hint hükümdarı], Yediyüzkırkbir yılında 1S ülkesinde ticarı mallardan alınan verginin kaldırılması, halktan zekat ve
öşürden başka hiçbir şeyalınmaması konusunda emir çıkardı.
O her Pazartesi ve Perşembe günleri zulüm, gasp ve kayırma
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ile ilgili şikayetleri bizzat dinlemek üzere büyük salonun
önündeki aralığa oturur ve huzurunda Emir Hacib, Has Hacib,
Seyyidü'l-hüccab~ve Şerlfü'l-büccabdan başka kimse bulunmazdı. Derdi!li ~nlatmak isteyen hiç kimse hükümdar huzuruna varmaktan alıkonamazdı! Ayrıca o, şikayetçilerin hikayelerini [=dilekçelerini] kaydetsinler diye dört saygın emiri büyük
dairenin dört kapısına yerleştirmişti. Bunların dördüncüsü amca oğlu Melik F1ruz Han'dı. Birinci kapıdaki görevli şikayetçi
nin hikayesini alırsa ne ala ... Almazsa üçüncü veya dördüncü
kapıdaki görevli mutlaka ilgilenmek zorundadır! Eğer hiçbiri
ilgilenmezse şikayetçi derdini Kad1'l-memalik Sadr-ı Cihan'a
bildirirdi. O da almazsa sultana açardı derdini ... Bu durumda,
şikayetçinin; sözü geçen görevlilerden herhangi birine başvur
duğu, dilekçesinin yine de kabul edilmediği hükümdar nezdinde kesinlik kazanırsa o görevli cezalandırılırdı. Diğer günlerde toplanan [şikayet] hikayeleri sultan tarafından yatsıdan
sonra incelenirdi.
Pahalılık Zamanında [Halkı] Doyurması

Hint ve Sint ülkelerine kıtlık egemen olup fıyatlar yükselerek bir "menn" [=batman, sekiz kilo] buğdayaltı dinara çıkınca
hükümdar büyük-küçük, hür ve köle, tüm Dihl1 halkına altı aylık erzak dağıtılmasını emretti. Her günün payı, Fas ölçüsüyle
birbuçuk raddan hesap ediliyordu. Hukuk bilginleri ve kadılar,
semtlerdeki ahalinin nüfusunu kayda geçirdiler. Sonra milleti
çağırdılar, tek tek herkese altı aylık erzak verdiler. 16

Notlar
1 Nehrvala (=Anhilvara): Guceriit eyaletinin eski başşehridir. Aliieddın Halad tarafından 696/1297 yılında fethedildi. Bugün Baroda eyaletinde Pattan diye bilinen yerdir. Bkz.: Gibb, Age., C. 3, s. 673.
2 Celaleddin'in isyanıyla ilgili olarak bkz.: 42/1. not.
3 Mukasır! türü sanda! ağacı: Şimdi Celebes diye bilinen Makasar adasına nispet
edilerek Mukasırı denmiştir. Bkz.: Gibb, Age., C. 3, s. 675.
4 İbn Teymiyye için bkz.: 14/29. not.
5 Şavank~a (";Şabankara): tran'ın Fil.ris bölgesinin güneydoğusunda küçük bir şe-
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hirdir. Hicrl6./ miladıIZ. asırda buraya yerleşmiş bir Kürt kabilesinden dolayı bu ismi almıştır. Bkz.: Gibb, Age., C. 3, s. 677.
6 "Kılıç tıhlir": Burada "çıkar" kelimesinin başı "T" harfiyle karşılanmış ve bu husus,
herhangi bir nüsha hatasından kaynaklanmamış ise mezkilr komutan, Anadolu'nun
Bayburt şehrinden doğuya; ta Azerbaycan'a, oradan da İran ve bir kısım Irak Türklerine dek yayılan bir telaffuz biçimiyle konuşuyor demektir. Zira bu bölgelerdeki
bazı ağızlarda ç harfi T'yi, T de Ç'yi andıracak şekilde, hatta biraz Balkan TS'ne
benzer l;ıir tarzda telaffuz edilmektedir. Üstelik kelime ortasındaki kalın K'nın boğazsı H'ya dönüşmesi bu iddiamızı büsbütün desteklemektedir.
7 "lkisinin başına": Bu ifade, 2291 numaralı Paris nüshasında geçmektedir. Bazı nüshalarda, mesela Tazl'nin esas aldığı nüshada "onun başına" manasına tekil zamiri
vardır. Tazı'nin de belirttiği gibi insan merak ediyor; acaba ıbn Battilta'nın geride bı
raktığı oğlu Ahmed de babası gibi seyahat ruhunu taşıyor muydu? bkz.: Tazı, Age.,
C. 3, s. 175.
8 Cimri hikayelerinde kuşkusuz Cahız'ı kimse aşamaz. Onun cimrilerle ilgili özel kitabı vardır; ancak bu kitap aynı zamanda siyası bir yergidir.
9 "Sultanlarını sorarsan... " Bu beyti, Arapça aslında mevcut olan aliterasyon sanatı
nı yansıtacak bir şekilde çevirmek için çok gayret sarfettik. Aslı şöyledir: "Salatıne
hum, selı't-t1ne an hum, Fe'r-ruilsu'l-ızamu sarat ızama".
10 Şavnuvfs: Farsça nikah akdini yazan demektir.
11 Altın dökme adeti: Bunun bizdeki "Saçu saçma" adetine benzeyişi enteresandır.
12 Melik Tatar: bazı nüshalarda Tataran, bazılarında ise Tatarhan diye kaydedilen bu
zat aslında Behdm Han'ın kendisidir. Bkz.: Tazı, Age., C. 3, s. 180.
13 Fare yiyen: Bu tür suçlamalar eski Şôhnôme'de de vardır; bkz.: Ebu'l-Kasım Firdevsı, Şôhnôme, Ar. çev. Feth el-Bendarı, Tahran, 1970, s. 89.
14 Tuğlukoğlunun davranışları: Bu tavırlarındaki tutarsızlık, sertlik ve popülarizm,
malı ve siyası sıkıntılarından kaynaklanıyor olabilir. Bkz.: 42/1. not.
15 Yediyüzkırkbir yılının başı; 27 Haziran 1340 tarihine denk düşer.
16 Hint ve Sint'e düşen büyük kıtlık: 1336'dan başlayarak tam yedi sene devam etti. Bu, sadece doğal sebeplere bağlanamaz; Tuğluk oğlu asla Alaeddın HalaCı gibi
tedbirli davranmamıştı. Bkz.: Y. Hikmet Bayur, Age., s. 312 ve 324; ayrıca 42/1. nota
bakılabilir.

~RKDÖRDÜNCÜBÖLÜM

lHÜKÜMlDARKN SKNKR T ANKMAZ
HAREKETLER! VE K!N lDOLU
EYLEMLER!
gibi alçakgönüllü, yoksullara karşı insaflı ve
cömert olmasına rağmen kan dökmeye de düşkün
dül Kapısı nadiren boş kalırdı bir zavallının cesedinden. İnsan
ların oracıkta katledilerek hemen bir kenara atıldıklarını çok
gördüm! Bir gün oraya yaklaştığımda atım ürkerek beni sarstı.
Yerde ak bir kesik gördüm ve sordum:
"Bu nedir?" Dostlarımdan biri cevap verdi:
"Bu üç parçaya bölünmüş bir adamın göğsüdür!" Suç büyük mü küçük mü diye bakmaz; bilgi, dindarlık ve asalet gibi
vasıflar kimseyi kurtaramazdı onun elinden! Her gün büyük salo na zincire ve bukağıya vurulmuş yüzlerce adam getirilir; kimi
öldürülür, kimi işkence görür, kimi de dövüıürdü. Zindandakilerin Cuma hariç her gün büyük salona çıkarılmasını adet haline
getirmişti! Mahpuslar o gün temizlenirler, istirahat ederlerdi.
Allah bizi böyle beladan korusun!
0,

anlattığımız

olağanüstü

Kardeşini Öldürtmesi

Onun Mes'fid Han adlı bir kardeşi vardı. Mes'fid'un annesi
Sultan Alaeddın'in kızıydı. Bu adam gördüğüm en yakışıklı insanIardandi. Hükümdar onu başkaldırma suçuyla itham ederek
sorguya çekti. Mes'fid işkenceden korkarak hemen kabul etti
suçu ... Zira kim sultan tarafından yöneltilen bu tür suçlamaları
reddederse işkenceye uğrardı. Bu yüzden zanlılar, azap çek-
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mektense ölümü tercih ederdi! Sultan emretti, boynu vuruldu
Mes'ııd'un! Hem de çarşı ortasında. Adet gereğince ceset orada
üç gün bırakıldı. Öldürülen adamın anası, zina itirafı ile iki sene
önce aynı yerde taşlanmıştı. Onun re cm edilişi Kadı Kemaleddin'in hükmüyle olmuştu.

Hükümdarm Bir Anda Üçyüzelli Kişiyi Öldürtmesi
Bir defasında sultan, askerin bir bölümünü, Yusuf Buğra
Bey'in emrine vererek Dihll'ye bitişik dağlarda isyan eden gavura karşı gönderdi. Yusuf yola çıktığında askerin büyük bölümü onunla beraberdi. Fakat bir grup er geride kalınca Yusuf durumu sultana yazdı. Sultan, şehrin aranmasını, savaşı savsaklayan her askerin yakalanmasını emretti. Buyruk yerine getirildi.
Ele geçirilen üçyüzelli adamın ölümüne ferman çıktı ve hepsi
öldürüldüler.
Şeyh Şihabeddfn'in İşkenceyle Katledilişi
Şeyh Şihabeddin, Horasanlı Şeyh Cam'ın oğludur

Daha önce anlattığımız gibi Horasan'daki Cam şehri bu adamın dedesine nispet edilir; kurucusunun o olduğu söylenir.
Şihabeddin arif şeyhlerin büyüklerindendi, on dört gün iftar etmeden oruç tutardı. Sultan Kutbeddin ile Sultan Tuğluk
bu adama saygı gösterirler, ziyaretine gidip onun maneviyatın
dan istifade ederlerdi. Sultan Muhammed tahta geçtiği zaman
Şihabeddin'e kendi hizmetinde görev vermek istedi. Gerekçesi
ise, ilk Müslüman kuşaktaki idarecilerin sadece ilim ve erdem
sahibi olanlara devlet görevi verdikleriydi. Ama Şihabeddin bu
görevi kabul etmedi. Sultan, genel mecliste bu teklifi bir kez
daha yaptı, lakin öteki yine kabule yanaşmadı. Bunun üzerine
sinirlenen hükümdar, büyük fıkıh bilgini Semnanlı Ziyaeddin'e
onun sakalını yolmasını emretti. Ziyaeddin:
"Bunu yapamam!" deyince sultan ikisinin de sakallarını
yoldurdu! Ardından Ziyaeddin'i Telink'e sürdü, bir müddet
sonra da onu VarangaP kadılığına getirdi. Şeyh Ziyaeddin orada vefat etmiştir. Şeyh Şihabeddin'i ise Devletabad'a sürdü. Şi
habeddin orada yedi sene kaldıktan sonra geri çağrıldı; sultanın
iltifatına mazhar oldu, el üstünde tutuldu. Böylece "Divan-ı
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Müstahrac" da görev verildi ona ... Bu divan, "bekaya" divanı
dır. Saraya ödeme yapması gereken vali ve tahsildarIar vazifelerini geciktirdikle~i~Jahut eksik, yaptıkları zaman divan onları
sorguya çeker; dayak ve benzeri nümune cezalarla onlardan parayı alır.

Hükümdar zamanla ona daha çok saygı göstermeye başladı.
kumandan ve emirlere Şihabeddın'in huzuruna çıkıp seHim vermelerini, onun sözünü dinlemelerini salık verdi. O günlerde hükümdarın sarayında ondan itibarlı kimse yoktu.
Hükümdar, konağını Kenk [=Ganj] nehri kenarına nakl ederek orada "Serkdıvar"2 adıyla bilinen köşkü yaptırdı. Serkdı
var, cennete benzeyen demektir. Ahaliye de bu civarda ev yapmalarını emretti.
Şeyh Şihabeddın, kendisine başşehirde [=Dihl1'de] oturma izni verilmesini istedi. Sultan, Dihlı'den altı mil uzakta iş
lenmemiş bir araziyi şeyhe verdi. Şihabeddın orada yeraltına
muazzam bir mağara kazarak içine hücreler, mahzenler, fırın ve
hamam yaptırdı. Ayrıca Clin [=Cumna] nehrinden su getirtti! O
yıllarda korkunç bir kıtlık vardı ve şeyh efendi elindeki araziyi
güzel işleyerek ciddı bir servet elde etti. Sultanın başşehirde
bulunmadığı iki buçuk sene boyunca Şihabeddın burada kalAyrıca,

mıştı..

Şeyh Şihabeddın'in hizmetkarları gündüzleyin arazide çalı
gece olunca mağaraya girer ve civardaki sarp dağlara yerleşen Hindu eşkıyanın korkusuyla hayvanları içeri alarak kapıyı
kapatırlardı. Hükümdar tekrar başşehre dönünce Şihabeddın
onu karşılamaya çıkarak şehirden yedi mil uzakta buluştu onunla. Sultan, şeyhe saygıda kusur etmedi, boynuna sarıldı. Daha
sonra onu yanına çağırdıysa da beriki kabul etmedi! Sultanın
gönderdiği nüfuzlu beylerden Muhlisü'l-mülk Nezerbarı şeyh
efendiye kibar bir dille hükümdarın öfkesinden sakınmasını
tavsiye etti. Şeyh ise şöyle cevap verdi:
"Ben bir zalime asla hizmet etmem!" Muhlisü'l-mülk, hükümdarın yanına dönerek durumu anlattı. Hükümdar, şeyhin
mutlaka h\lzura çıkarılmasını emretti. O saraya getirilince;
"Sen bana zalim mi dedin?" diye sordu. Şeyh efendi:
"Evet,'sen z~limin ta kendisisin! Zalim olduğun için şu işşır,
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leri yaptın!" dedi ve hükümdarın yaptığı bazı işleri, mesela Dihli şehrini mahvedişini ve halkı oradan çıkarışını anlattı. Bu sözler üzerine sultan kılıcını Sadr-ı Cihan'a uzatarak:
"Şu adam benim zalim olduğumu ispat etsin, sen de bu kı
lıçla boynumu vur!" dedi. Şihabeddin hemen konuştu:
"Buna tanık olduğunu bildirmek isteyenin elbet kellesi gider! Ama sen bilirsin kendinin ne denli zalim olduğunu!"
Sultan, Şeyh ŞiMbeddin'in Serdivitdar [=Başkatip] Melik
Nükbiye'ye teslim edilmesini emretti. Melik Nükbiye şeyh
efendinin ayaklarını dört zincire bağladı, kollarını da kelepçeledi.
Şihabeddin ondört gün yemedi içmedi, bu halde kaldı. Her
gün büyük salona götürülür; hoca, fıkıh bilgini ve şeyhler toplanarak ona:
"Haydi sözünü geri all" derler, lakin o:
"Hayır geri almam! Ben şehitler arasına katılmak istiyorum!" cevabını verirdi. ündördüncü gün sultan, Muhlisü'lmülk ile ona yemek göndermişse de Şihabeddin bir lokma yemedi ve zindancıya:
"Bana dünyadan gelecek bir rızık ve azık yoktur! Dön ona
yemeğinIe!" dedi.
Bu cevabı işiten hükümdar, şeyhe beş "istar" pislik yedirilmesini emretti. Bu, Fas ölçüsü ile ikibuçuk ratldır. Bu tür işleri
yapma görevini üstlenmiş birkaç Hindu, pisliği suda ıslattıktan
sonra şeyh efendiyi sırt üstü yatırıp kerpetenle ağzını açtılar ve
boğazından akıttılar! Olaydan bir gün sonra ŞiMbeddin, Kadı
Sadr-ı Cihan'ın evine götürüldü. Fakihler, şeyhler ve ileri gelenler toplanıp Şihabeddin'e nice nasihat ederek söylediği sözleri
geri almasını istedilerse de o dönmedi. Boynu vuruldu, şehit oldu. Yüce Allah onu rahmet ve esenliği ile kuşatsın.
Fıkıh Bilgini Üstat Afffüddfn Kasanf ile
İki Fakihi Daha Öldürmesi

Hükümdar kıtlık yıllarında başşehir dışında kuyular kazdı
oralara tahıl ekilmesini emretti. Ayrıca tohum ve
ekim-dikim için gerekli parayı vererek "mahzen" [=devlet ambarı] hesabına ziraat yapmalarını şart koştu millete. Fıkıh bilgini Afifüddin bunu duyunca:
rılmasını,
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"Bu tür ekip biçme ile amaca erişilmez!" dedi. Söz hemen
sultanın kulağına gitti:
"Memleket ve devlet işlerine niçin burnunu sokuyorsun?"
diyerek onu zindana attı. Kısa bir süre sonra hapisten çıkan Afifüddın yolda iki fakih arkadaşına rastladı. Onlar:
"Zindandan kurtulmandan ötürü Yüce Allah'a şükürler 01sun!" deyince Afifüddın:
"Bizi zalim topluluktan kurtaran Allah'a ham d olsun!" [anlamındaki Kur'an ayetinip okudu. Bu üç kişi birbirlerinden ayrılıp henüz kendi evlerine varmadan aralarında geçen diyalog
sultanın kulağına erişti. Sultan hepsini huzuruna getirterek:
"Şu Afifüddın'i götürün, boynunu hamailvarı vurun!" dedi.
fIamailvarı vurmak, bir kolu ve göğsünün bir kısmı ile başının
kesilmesi demektir. Sonra;
"Diğerlerinin de başlarını uçurun!" dedi. Bir anda endişele
nen iki fakih:
"Tamam, Afifüddın söylediği sözlerden ötürü cezayı hak
etti! Fakat biz hangi suçtan dolayı öldürülüyoruz?" deyince sultan karşılık verdi:
"O, bu sözleri söylerken siz işittiniz ama yadsımadınız! Onu
doğrulamış gibi oldunuz!" Böylece toptan katledildiler. Allah
onlara rahmet eylesin.

Hizmetinde Bulunan Sintli İki Fakihi Öldürmesi
Sultan, Sintli iki fakihe kendi atadığı beyle beraber bir eyalete gitmelerini emretti. Onlara dedi ki:
"Bu eyaletin idaresini ve halkını size bıraktım. Siz ne emrederseniz bu bey emrinize uygun hareket etmek üzere yanınızda
hazır bulunacak!" Fıkıh bilginleri:
"Tamam, biz onu gözleyen iki tanık gibiyiz! Elbet doğru
olanı ona gösteririz!" deyince sultan:
"Ha! Sizin amacınız malımı yiyip ziyan ederek suçunuzu
hiçbir işten haberi olmayan şu Türke yüklemek!" dedi. Fakihler:
"Amag, aman, ey cihan sultanı! Amacımız kesinlikle bu değil!" dedilerse de Sultan:
"Başka maksadınız yokturl" diyerek lafını bağladı;
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"Tutun bunları, 'nühavendl' [=işkence görevlisi] şeyhzade
ye götürün!"
İşkenceci, yanına getirilen fakihlere:
"Sultan sizi öldürmek istiyor. Size yüklediği suçu kabul
edin de kendinize işkence etmeyin!" diye öğüt verdi ama fakihler:
"AHah'a andolsun, ne demişsek onu kastediyoruz, bir art niyetimiz yoktur!" cevabını tekrarladılar. Bunun üzerine şeyhza
de; kolluk görevinde bulunan adamlarına seslenerek:
"Şunlara tattırın biraz!" dedi. "Biraz" derken işkenceyi kastediyordu.
İki adamı sırt üstü yatırdılar. Göğüslerine ateşte kor olmuş
kıpkızıl demir levhalar koydular. Bir süre sonra levhalar kaldırıl
dığında etler lime lime koptu sinelerinden. Bununla da yetinilmedi. Açılan yaraların üzerine idrar ve kül bırakıldı. Böylece iki
adam asıl niyetlerinin sultanın söylediği gibi olduğunu, kendilerinin ölümü hak etmiş suçlulardan olduklarını; ne dünyada ne
de ahirette kanları için davacı olmadıklarını güya itiraf ettiler!
Bu açıklamayı zorla yapmadıklarını da imza ile sicile geçirip kadıya sundular. Eğer zorla itiraf ettiklerini söyleselerdi daha korkunç bir işkenceye uğrarlardı! Bu yüzden, derhal boyunlarının
vurulmasını tercih ettiler. Hemen işleri bitiriidi. Allah her ikisini de rahmet ve esenliği ile kuşatsın.
Şeyh Hud'u Öldürtmesi

Hud ismiyle bilinen adam Allah dostu Multanh Rükneddın
b. Bahaeddın Ebu Zekeriyya'nın kız tarafından torunuydu.
Şeyh Rükneddın ile kardeşi İmadeddın Sultan nezdinde itibarlı kimselerdendiler. Sultana çok benzeyen İmadeddın, Keşlu
Han4 ile yapılan savaşta öldürülmüştü; ilerde anlatacağız. O öldürülünce sultan onun kardeşi Rükneddın'e geçimini sağlasın,
yolcuyu ve yoksulu tekkesinde yedirsin diye yüz köy ihsan etti.
Şeyh Rükneddın, ölmeden önce torunu Şeyh Hud'un zaviyede
kendi yerine geçmesini, postnişin olmasını vasiyet etti. Ama
Rükneddın'in kardeşinin oğlu:
"Hayır, amcamın mirasına

etti.

ben daha

layığım!"

diye itiraz
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İki adam, MuItan'a seksen gün uzaklıkta sultanın yerleştiği
Devletabad şehrine vardılar. SuItan postnişinlik makamını,
Rükneddin'in vasiyeti gereğince Hlid'a verdi. Hlid o sıralarda
yaşlıydı. Oysa RiIkneddın'in yeğeni pek gençti. Hükümdar,
Şeyh Hlid'a hediyeler verdi, saygı gösterdi. Ayrıca konakladığı
her menzilde bir ulu misafir gibi kabul edilmesi, MuItan'a kadar
sürecek yolculuğu esnasında hangi şehirden geçerse ahali tarafından karşılanıp ziyafetle ağırlanması için emir çıkardı. Hükümdarın buyruğu payitahta ulaşınca fakih, şeyh, kadı ve ileri
gelen nüfuzlu kimseler Şeyh Hlid'u karşılamak için şehirden
çıktılar. Ben de bunlar arasındaydım. Milletin sırtında, bir tahtı
revan içinde bulduk onu. Atları yedekteydi. Eğildik selam verdik. Ben onun tahtırevana kurulmasını hoş görmedim:
"Kesinlikle ata binmeliydi! Onu karşılamaya gelen kadı ve
şeyhlerle beraber at üzerinde gitmeliydi!" dedim.
Sözümü duyunca hemen atına bindi ve mazereti olduğu
için at sırtında gidemediğini açıkladı. Başşehre girdiğinde onun
namına müthiş bir ziyafet düzenlenerek sultanın hazinesinden
hesapsız para harcandı. Kadılar, şeyhler ve yabancı misafirler bu
mükellef sofrada hazır bulundular, adet gereğince yemekten
sonra orada bulunanların her birine saygınlığı ve rütbesine göre
armağanlar dağıtıldı, para verildi. Kadılar kadısı görevinde bulunan adama beşyüz, bana ise ikiyüzelli dinar ihsan edildi. Hint
ülkesinde sultana özgü şölenlerde adet budur.
Böylece Hlid, Nlireddin Şirazi ile memleketine döndü.
Şeyh Nlireddin Şirazl'yi onun yanına katan sultan idi. Nlireddin, Hlid'u posta oturtacak ve hükümdarın oradaki malını Hlid
için harcayacaktı. Hlid, zaviyeye iyice yerleşti, yıllarca postnişinlik etti.
Epey sonra Sint yöresinin emiri İmadülmülk, sultana yazdı
ğı mektupta şeyh ve yakınlarının saraydan gönderilen paraları
biriktirerek kötü işlerde kullandıklarını, zaviyede hiç kimseyi
doyurmadıklarını bildirdi. Bu servetin onlardan alınmasına iliş
kin emir çıktığında İmadülmülk geldi, istedi paraları. Onların
bir kısmınızindana attırdı, bir kısmını ise dövdürdü. Birkaç gün
boyunca her gün yirmibin dinar aldı onlardan. Ellerinde ne var
ne yok bitinceye kadar devam etti bu durum! Alınan mal ve er-
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zak gerçekten çoktu. Mesela bunlar arasında inci ve yakutla süslü bir çift terlik tam bin dinara satıldı! Bu terliklerin Şeyh
Hud'un kızına ait olduğu söylenir; bazıları da sevdiği bir cariyeye ait olduğunu söylerler.
Durumu zorlaşan Şeyh Hud kaçma amacı ile Türk ülkelerine yöneldi ama hemen yakalandı. İmadülmülk haberi saraya bildirdiğinde sultan şeyhin ve şeyhi yakalayanın birbirinden davacı iki adam gibi gönderilmelerini emretti. İki adam huzura çık
tıklarında sultan şeyhi yakalayanı serbest bıraktı. Ötekine dönerek:
"Nereye kaçmak istiyordun?" diye sordu. Şeyh Hud bir bahane buldu. Sultan dedi ki:
"Senin amacın Türklere gidip; 'Ben Şeyh Bahaeddın Zekeriyya'nın oğluyum, sultan bana şöyle şöyle davrandı!' diyerek
onları bize karşı savaştırmaktı! Vurun boynunu şunun!"
Boynu vuruldu. Allah rahmet eylesin.
İbn Tacülariffn'i Zindana Atması,
Çocuklarını Öldürtmesi
Şemseddın İbn Tacülarifin Kovil [=Coel; Aligarh]5 şehrin
de (lturan, gecesini gündüzünü ibadetle geçiren ulu bir şeyhti.
Hükümdar Kovil şehrine geldiğinde şeyh efendiyi çağırdı ama o
gelmedi. Sultan onun evine yönelerek bir hayli yaklaştı, lakin
onu göremeden geri döndü.
Bu olaydan sonra emirlerden biri, kendi bölgesinde hükümdara karşı ayaklandı ve halkın biatını aldı. Hemen sultana bildirildi ki Şeyh Şemseddın bir sohbetinde isyancı emirin ismi anıl
dıkta onu övgü ile yadetmiş ve hükümdarlığa layık olduğunu
söylemiş! Bu ihbar üzerine sultan kumandanlarından birini şey
he gönderdi. Adam sadece şeyhi ve evladını değil Kovil şehrinin
kadı ve muhtesibini 6 de prangaya vurdurdu. Çünkü anlatılanla
ra göre şeyh, isyancı emiri övdüğü sırada kadı ve muhtesib meclisteydiler. Hükümdar kadı ile muhtesibin gözlerine mil çekti
ve hepsini zindana attırdı. Şeyh efendi zindanda ruhunu teslim
etti. Kadı ve muhtesib ise her gün zindancılardan birinin nezaretinde dışarı çıkartılır, her ikisi bir süre halktan dilenirler sonra
yine zindana götürüıürlerdi.
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Şeyh

efendinin oğullarının isyancı Hint gavuruyla temasa
geçtikleri, onlarla içli dış lı oldukları zaten daha önce hükümdara bildirilmişti. Hijls-1imdar, babaJarının ölümünden sonra onları
hapisten çıkarıp:
"Sakın hafDaha önce yaptığınızı bir daha tekrarlamayın!"
dedi. Onlar:
"Biz ne yaptık ki?" diye karşılık verince öfkeden çatlayan
hükümdar hepsinin öldürülmesi için emir çıkardı! Öldürüldüler. Kızgın sultan daha sonra başkadıyı huzura çıkartarak:
"Şu işi bitirilen adamların fikrinde olan, onların işledikleri
suça yanaşan kim varsa bana bildir!" dedi. Kadı da tuttu, şehrin
ne kadar nüfuzlu adamı varsa hepsinin listesini çıkardı! Yazdığı
adları gören sultan:
"Bu herif şehrin mahvolmasını, harabe haline gelmesini istiyor! Vurun boynunu!" dedi.
Kadı efendinin derhal vuruldu boynu! Allah rahmet eylesin!
Şeyh Haydarıyi Öldürtmesi
Şeyh

Ali Haydari, Hint sahilinde Kinbaya

şehrinde

otur-

maktaydı. Ünü uzak ülkelere yayılmış erdemli bir insandı. Tica-

denizde onun adına adak tutarlar, şehre ulaştık
larında önce ona selam verirler, o da bunların "ahvalini" [=durumunu, derdini, başlarından geçeni] sezer, keşifte bulunurdu.
Bazen tacirlerden biri adak tutar, tuttuğuna pişman olurdu da
şeyh efendiye gelip selam ve hürmetle eğildiğinde adamın tuttuğu adağı söylerdi şeyh ve mutlaka yerine getirilmesini isterdi
tutulan adakların! Bu tür hadiseler defalarca gerçekleşmiş, Şeyh
Ali Haydari böyle ünlenmişti.
Kadı Celaleddin Afgani ve kabilesi bu yörede isyan ettiğin
de Şeyh Haydari'nin ona hayır dua ettiği hatta külahını başın
dan çıkarıp ona uzatarak kendisine biat ettiğine dair haberler
sultanın kulağına düştü. Sultan ayaklananların üzerine yürüyerek Celaleddin'i ağır bir yenilgiye uğrattı. Bizimle beraber hükümdar huzuruna dışarıdan gelen misafirlerden Emir Baht Şe
refülmülk~ü Kinbaya'da yerine vekil bıraktı; haydut ve asileri
arasın diye~ Beraberinde birkaç fakih de vardı. Emir Baht onların rehberliginde işi götürecekti ...
retle

uğraşanlar
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Emir Baht, Şeyh Ali HaydarI'yi huzuruna çıkardı. Kesin olarak anlaşıldı ki şeyh efendi külahını asi başı Celaleddin'e vermiş
ve lehinde dua etmiş. Böylece şeyhin katline karar verildi. Cellat darbeyi indirdiğinde başı kesemedi! Halk hayrete düştü ve
bu olay sebebiyle şeyhin affedileceğini sandı. Ama emir, şeyhin
kellesini uçuracak başka bir cellada buyruk vermişti bile. Öteki
cellat şeyhin işini bitirdi. Allah onu rahmetiyle kuşatsın.

Tugan [=Togan] ve Kardeşini Öldürmesi
Fergana şehri ulularından olan Togan Fergani ile kardeşi,
sultana elçi olarak geldiklerinde ihsan gördüler, onlara armağan
yağdırdı sultan. Bir süre orada kaldılarsa da ikametleri uzayınca
ülkelerine dönmek istediler; sıvışmaya çalıştılar. Fakat kendi
dostlarından biri onları hükümdara gammazlayınca hükümdar
her ikisinin de ortadan ikiye bölünmesini emretti! Onlar ikiye
bölündükten sonra tüm malları ispiyonculara verildi. Bu ülkede
kural böyledir; biri diğeri hakkında söz getirip götürür de söyledikleri doğru çıkarsa ihbar edilen adam öldürülür, malı ise ihbarcı ya verilir!
Hükümdarın, Meliküttüccarın Oğlunu Öldürtmesi
Meliküttüccarın

[=tacirlerin reisinin] oğlu, yanaklarında
tüy bitmemiş, henüz çocuk [denebilecek] bir delikanlıydı. İler
de anlatacağımız gibi, Aynülmülk isyan edip sultanla mücadeleye girişince Meliküttüccarın oğlunu esir aldı. Böylece o da
zorla isyancılar grubundan olmuştu. Aynülmülk yenilgiye uğra
yıp dostlarıyla yakalandığı zaman Meliküttüccarın oğluyla kaynı Kutbulmülk'ün oğlu da ele geçirilenler arasındaydı. Hükümdarın emriyle ellerinden tahtaya bağlandılar. Ölünceye kadar
üzerlerine ok yağdırıldı, beyoğulları tarafından. Can verdiklerinde Hacib Tebrizli Havace Emir Ali, Başkadı Kemaleddin'e
dönerek:
"Bu gencin katli vacip değildi, o öldürülmemeliydi!" dedi.
Sultan bu sözü duyunca:
"O öldürülmeden önce söyleyeydin ya bu lafı!" diyerek
Emir Ali'ye yüz kamçı vurdurdu ve onu hapse attırdı; bütün servetini ceWitbaşına verdi!
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Ben, cellatbaşını ertesi gün Emir Ali'nin elbiselerini giyinmiş ve onun atına binmiş halde görünce karşımdakini Emir Ali
zannettim! Tebri:z;1j,Ali, aylarca ~indanda kaldı nihayet salıveri
lerek önceki makamına getirildi. Ama daha sonra hükümdar
başka bir olaydan-ötürü tekrar öfkelendi ve onu Horasan'a sürdü! Tebrizli Ali Herat'a yerleşti, oradan sultana yazdığı mektupta merhamet dilendi. Sultan cevaben gönderdiği mektubun sır
tına şu cümleyi yazdırmıştı:
"Eker baz amed1 baz ay". Bunun anlamı şudur:
"Eğer pişman olduysan dön!"
Ali, Sultana döndü!
Hükümdarın, Başhatibi ÖlesiyeDövdürtmesİ

Sultan sefer esnasında Dihl1 şehrinin başhatibini inci ve
mücevher hazinesine bakmakla görevlendirmişti. Amabir gece
gavur hırsızlar hazineyi bastılar ve mücevherlerin bir kısmını
çaldılar; bu yüzden sultan haşhatibi ölünceye kadar dövdürdü!
Allah rahmet eylesin!

Dihlf'yi Harap Etmesi, Halkını Surmesi,
Ama ve Yataiakları Öldürtrnesi
Sultanın iğrenç işlerinden
karmasıdır. Olayın

sebebi

biri de Dihl1

halkını şehirden çı

şu:

Ahali birtakım kağıtlara hükümdarı kötüleyen, sin-kaflı
"ifadeler" yazıyor, bunlara mühür vurup zarfın üstüne;
"Cihan Hükümdarının Başı Adına! Bunu Ondan Başka
Kimse Okumaya!" şeklinde bir cümle kondurup geceleyin büyük salonun [=kabul dairesinin] camından içeri atıyorlardı. Sultan kağıtları eline alınca yakası açılmadık nice sövgülerle karşı
laşıp kuduruyordu! Bu yüzden Dihl1'yi harap etmek sevdasına
düştü. Gereken para neyse ödeyerek şehir halkından bütün evleri ve daireleri satın aldı! Sonra herkesin Devletabad şehrine
göçmelerini emretti. 7 Ahali ilkin bu emre uymak istememişse
de sultanın tellalları üç gün içinde şehirde hiç kimsenin kalmaması gerektiğini duyurunca büyük bir kısmı çamaçar göçtü şe
hirden. Milletin bir bölümü de evlerde gizlendi. Sultan şehirde
kalanların ararimasını emredince köleler sokakta biri kör diğeri
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yatalak iki adam bulup huzura çıkarttılar. Sultan, yataIağın mancınığa konup fırlatılmasını; körün Dihll şehrinden kırk gün
uzaklıktaki Devletabad'a dek sürüklene sürüklene götürülmesini emretti! Adam yolda paramparça oldu, Devletabad'a sadece
ayağı vardı! Hükümdarın bu tutumu karşısında Dihll ahalisi sahip oldukları malları ve "ağırlıkları" [=parayı] bırakarak şehri
terkettiler. Şehirdeki yapılar bomboş ve içi geçmiş viranelere
döndü. Kendisine güv.endiğim biri bana şunları anlatmıştır:
"Hükümdar bir gece köşkünün terasına çıkıp Dihll'ye baktı. Ne ateş, ne duman, ne kandil! Hiçbir şey yoktu. O zaman,
'İçim rahat, gönlüm hoş oldu.' dedi! Daha sonra sultan, ülke halkına Dihll'ye göçerek şehri yeniden şenlendirmelerine dair yazılı fermanlar gönderdi; ahali taşındıkları yöreleri bırakıp yavaş
yavaş toplandılar ama büyüklüğünden ötürü Dihll asla tam şen
lenmedi."s
Burası dünyanın en büyük şehirlerindendir. Biz buraya geldiğimizde bomboş bir şehir bulduk karşımızda, nüfus kalabalık
değildi.

Bu hükümdarın iyilik ve kötüıÜğüne dair çok şeyanlattık ...
Haydi onun zamanında meydana gelen vukliattan [=siyası tarihten] bahsedelim biraz.

Notlar
1 Varankal (=Varangal): Burası Telingana diye de bilinen bölgenin başşehriydi.
Bkz.: 41/25. not.
2 Serkdıvar (=sarga dvari) ve Hint ülkesindeki büyük açlık için bkz.: Doğuştan
Günümüze Büyük Islam Tarihi, C. 9, s. 435.
3 "Bizi zalimlerden kurtaran ... ": Bu cümle, 23. sürenin 2S. ayetidir.
4 Keşlü (=Kişilu=Güçlü) Han için bkz.: 42/1. not.
5 Kovil (=Coel) şehri: Burası Delhi'nin 75 mil güneydoğusunda bugün Aligarh diye
bilinen yerdir. Bkz.: Tazı, Age., C. 3, s. 191.
6 Muhtesib için bkz.: 1S/36. not.
7 Başşehrin Dihlf'den Devletabad'a nakli: Bu olay iki defa cereyan etti; ilki KlIş
tasp (=Guştasp) isyanı sırasında 1327'de; ikincisi 1330'da. Bkz.: Tazı, Age., C. 3,
s. 193; ayrıca 42/1. not.
S Şehrin bomboş kalışı: Mehdi Hüseyin tarafından etraflıca anlatılmaktadır. Bkz.:
Mahdi Husain, Age., s. lOS-123.

KlRKBEŞİNCİ BÖLÜM

1'UGLUJKOGLU
MUHAMMED ŞAH ZAMANKNDA
MEYDANA GELEN GENKŞ ÇAPILK
SKYASK OLAYLAR
Egemenliğinin

ilk Yıllarında

Sultanın

Bahadur BO.ra'ya Kol-Kanat Germesi
Sultan Muhammed Şah, babasından sonra başa geçip halkın
bi atını alınca ilk iş olarak selefi Tuğluk'un esir ettiği Sultan Gı
yaseddın Bahadur Bura'yı huzuruna çıkardı, onu ihsana boğdu,
zincirlerini çözdü. At, fil ve para; ne varsa hediye etti ona. Daha
sonra yeğeni Behram Han'la beraber onu kendi bölgesine gönderdi. Aralarında şöyle bir anlaşma yaptılar:
Memleket ikisi arasında bölünecek, sikkelere ikisinin ismi
yazılacak, hutbe ikisi adına okutulacak ve Gıyaseddın, "Berbat"
adıyla bilinen oğlu Muhammed'i sultanın yanında rehin bıraka
caktı.

Gıyaseddın kendi bölgesine dönünce verdiği sözleri yerine
getirdi. Fakat oğlu Muhammed'i, -laf dinlemediği ve edepsizlik
yaptığını ileri sürerek- göndermekten vazgeçti. Bunun üzerine
sultan, Emir Dülcı Tatarl'nin kumandasında bir ordu gönderdi
yeğeni Behram Han'a. Emir Dülcı Tatarl'nin desteğindeki
Behram Han kuvvetleri, Gıyaseddın'le savaştılar; onu öldürdüler. Derisini yüzüp içine saman doldurarak ülkede dolaştırdılar!

Halaoğlunun Ayaklanması, Buna ilişkin Haberler

Sultan Tuğluk'un Küşt Asb Bahaeddını adında bir yeğeni
vardı. O kızkatöeşinin oğludur. Tuğluk onu eyaletlerden birine
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emir olarak atamıştlo Bahaeddın, dayısı Tuğluk'un ölümünden
sonra yerine geçen oğlu Muhammed Şah'a biat etmekten kaçındı;
cesur, kahraman bir adamdı. Sultan Muhammed Şah, onun üzerine Melik MÜc1r2 ve Vezir Havace Cihan gibi büyük komutanların
idaresi altında muazzam bir ordu gönderdi. Bu ordunun başku
mandanı Havace Cihan' dı. İki taraf arasında müthiş bir savaş oldu.
Taraflar olağanüstü bir direnç gösterdiyseler de savaş, sultanın ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Bahaeddın gavur meliklerinden
Ray Kenbıle adıyla bilinen birinin yanına kaçtı. Rum [=Hıristi
yan] dilinde olduğu gibi, Hintlilerin dilinde de Ray kral anlamına
geliyor. 3 Kenblle ise Ray'ın oturduğu bölgenin ismidir. Sözü geçen Ray'ın bölgesi son derece sarp ve yüksek tepelerle çevrilidir.
O, gavur hükümdarlarının ulularındandır. Bahileddın bu hükümdarın yanına kaçınca sultanın askerleri boş durmadılar, onu takip
ederek Kenbııe yöresini her yandan kuşatma altına aldılar. Ray
endişelendi. Yanında bulunan yiyecek ve tahıl çoktan bitmişti.
Ansızın yakalanmaktan korkuyordu. Bahaeddın'e dönerek:
"Durum gördüğün hale geldi! Ben, ailem ve bana uyanlarla
beraber ölümü göze aldık! Sen falan gavur hükümdarına git!
-Burada ona bir isim vermişti- Onun yanında kal! O seni korur!" dedi. Ayrıca onu, bahsettiği hükümdara ulaştırsın diye yanına kılavuz kattı.

Daha sonra Ray Kenbıle'nin emriyle büyük bir ateş yakıldı.
Bizzat kendisi eşyalarını bu kızıl ateşte yaktıktan sonra kızları na
dönüp şöyle dedi:
"Ben kendimi öldürmek niyetindeyim! Bana uymak isteyen durmasın, yapacağını yapsın!"
Böylece her bir kadın baştan aşağı yıkandı, bedenine sandal-ı mukasırı denen macunumsu kokudan sürdü, Ray'ın huzurunda yeri öperek kendini ateşe attı! Kadınların tümü mahvoluncaya kadar devam etti bu! Daha sonra Ray'ın emir, vezir ve
devlet adamlarının hatunları aynı şeyi yaptılar. Ateşe düşmek isteyen kadınlar böyle yaparlar.
Ray yıkanarak vücuduna sandal sürdü, zırh dışında bütün
silahlarını kuşandı, adamları arasında onunla beraber ölmek isteyen fedailer de aynı şekilde hareket ettiler. Sultanın askerine
doğru hücuma geçtiler, savaştılar ve öldüler.
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Şehre

girildi. Ahali esir alındı. Ray Kenblle'nin onbir çocuğu da bulunuyordu tutsaklar arasında. Onları sultanın huzuruna
çıkarttılar. HepsiJ\1üslüman olduklarını bildirdi. Sultan onları
kumandanIarı arasına kattı; ruhlarındaki asaletten ve babalarının
kahramanlığ1l1dan ötürü hepsini el üstünde tuttu! Bu kardeşler
den Nasr, Bahtiyar ve Mühürdar'ı sultanın huzurunda gördüm.
Mühürdar, sultanın içtiği suya ruhsat veren, bununla ilgili mührü taşıyandır. Onun künyesi Ebu Müslim idi; aramızda sevgi
peyda olmuş, sağlam bir dostluk kurmuştuk.
Ray Kenblle öldürüldükten sonra sultan ordusu, Bahaeddın'in sığındığı hükümdarın memleketine hücum etti. O bölgeyi kuşattılar. Ora hükümdarı Bahaeddın'e yönelerek:
"Ben Ray Kenbıle'nin yaptığını yapamam!" dedi.
Onu kıskıvrak yakalayıp sultanın kuvvetlerine teslim etti.
Bahaeddın eli kolu bağlı bir halde huzura çıkarıldığında sultan,
onun akrabası olan kadınların yanına götürülmesini emretti. Kadınlar ona sövdüler, yüzüne tükürdüler! Daha sonra sultanın emriyle diri diri derisi yüzüldü! Etiyle pirinç pilavı pişirtildi! Bu yemek çoluk çocuğu na gönderildi ve geri kalan parçaları fillere atıl
dı; bir tabak içinde! Filler yemediler. Hükümdar onun derisine
saman doldurarak Bahadur Bura'nın derisiyle beraber şehir şehir,
eyalet eyalet dolaştırılmasını emretti. Bu deriler Sint bölgesine
vardığı zaman oranın Emirü'lümerası [=valisi] Keşlu Han'dı. 4 Bu
adam, Sultan Tuğluk'un başa geçmesinde yardımcı olduğu için
Tuğluk ona amca diye seslenirdi. O, kendi ülkesinden misafir
olarak geldiğinde sultan derhalonu karşılamaya çıkardı.
Keşlu Han, Bahadur Bura ile Bahaeddın'in içi dolu derilerini gömdürdü. Sultan bu haberi işitince öfkeden çadadı sanki!
Keşlu Han'ı mahvetmeye karar verdi.
KeşlO Han'm İsyanı ve Öldürülmesi
İçi samanla doldurulmuş derilerin Keşlu Han tarafından gömüldüğü

haberi saraya

erişince Keşlu

Han için haber

saldı

sul-

tan ...
Keşlü

Han kendisinin cezalandırılacağını öğrenince isyan
etti. Etrafa epey servet dağıttı, asker topladı! Türk, Afgan ve
Horasanlıfara adam yolladı. Büyük bir kalabalık geldi yanına.
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KeşlO

Han'm askeri, sultanın ordusuna denk oldu; hatta onu
geçti! Hükümdar, onunla kapışmak için ordusunun başına geçerek Multan'a iki günlük mesafede bulunan AbOher düzlüğüne
geldi. Burada karşılaştılar. Sultan tedbirli davranarak kendi şatu
runun [=çadıra benzer özel gölgeliğin] altına Şeyh İmadeddin'i
bıraktı. Multanlı Şeyh Rükneddin'in öz kardeşi olan İmaded
din, sultana çok benziyordu. Bu olayları bana anlatan da Rükneddin'dir.
Savaş iyice alevlenince sultan dörtbin kişilik bir kuvvetle
ayrıldı oradan. KeşlO Han'ın askerleri sultanın şatur altında bulunduğu düşüncesiyle o yöne hücum ederek Şeyh İmadeddin'i
öldürdüler. Sultanın işinin bitirildiği haberi asker arasında yayı
lınca KeşlO Han'ın tarafındakiler yağma ve talan için her yöne
dağıldılar! KeşlO'nun yanında çok az kimse kaldı. İşte tam o sı
rada sultan özel adamlarıyla KeşlO Han'a hücum etti ve başını
gövdesinden ayırdı! KeşlO'nun askerleri bu haberi duyunca dağılıp kaçtılar.

Multan şehrine giren sultan, Kadı Kerimüddin'i yakalayıp
derisini yüzdürdü. Ardından KeşlO Han'ın kesilmiş kellesini getirtip kale kapısına astırdı! Ben Multan'a gittiğim zaman onun
başı hala asılıydı.
Daha sonra İmadeddin'in kardeşi Şeyh Rükneddin'e ve oğ
lu Sadreddin'e yüz köy ihsan etti. Onlar buraların geliriyle geçinecek, dedeleri Bahaeddin Zekeriyya'ya ait tekkede gelen gideni doyuracaklardı.
Sonra Vezir Havace Cihan'a emretti; deniz kıyısına kurulu
KemalbOrs şehrine yürüsün diye. Burası büyük bir yerdi; ahali
burada da ayaklanmıştı. Adı geçen vezirin şehre girişine tanık
olan bir fakih bana şunları anlatmıştır:
Bavace Cih~h, şehrin kadı ve hatibini huzuruna çıkartarak
derhal derilerinin yüzülmesini emretti! Onlar:
"Başka türlü öldür bizi!" deyince vezir:
"Bilir misiniz, niçin katliniz vacip oldu?" diye sordu. Kadı
ve hatip:
"Suıtanın emrine aykırı davrandığımız için!" deyince Havace Cihan:
"Sultan sizin böyle öldürülmenizi emretmişken ben onun
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fermanı na nasıl aykırı dururum?" dedi ve onların derisini yüzecek adamlara seslendi:
"Bu ikisinin suratlarının alt tarafında nefes alıp verecekleri
delikler açın!" D~;isi yü~ülecek adamlar yüz üstü yatırılır. Allah
cümlemizi böyleakıbetlerden korusun! Sultan icraatlarıyla Sint
bölgesinde ortalığı sütliman edince başşehre döndü.

Karucu D~ında Sultamn Ordusunun Tuzağa Düşmesi
Karacıl,

üç ayda aşılabilen büyük bir dağ [silsilesidir].6 Orayla Dihlı arasında on günlük mesafe vardır. KarilcIl hükümdarı,
gavur hükümdarlarının en büyüklerindendir. Sultan, o adamla
savaşmak üzere Başdevıdar [=Başkatip] Melik Nükbiye'nin emri altında yüzbin atlı ile kalabalık bir piyade grubundan oluşan
muazzam bir ordu gönderdi. Nükbiye, KaracIl dağının eteğinde
bulunan Cidye şehrini ve çevresini ele geçirerek yaktı, yıktı
dümdüz etti. Gavur taifesi topraklarını, mallarını ve hükümdar
hazinesini alelacele terkederek dağın zirvesine koştular.
Bu dağın tek bir yolu vardı ve bu yolun alt tarafında derin
bir vadi bulunuyordu. Üst tarafta dağ yükseliyordu. Bu yüzden
oraya geçmek için süvarilerin arka arkaya tek tek dizilmeleri gerekiyordu. Müslümanların ordusu bu sarp yoldan tırmandılar.
Dağın zirvesinde kurulu Varankal [=Varangal] şehrini ele geçirdiler; durumu sultana bildirdiler. Hükümdar onlara bir kadı ve
hatip yolladı. Ayrıca ordunun burada kalmasını da tembih etti.
Yağmur zamanı geldiğinde asker hastalandı. Atlar bir bir telef oldu. Yay kirişleri gevşedi, yumuşadı. Kumandanlar vaziyeti
sultana bildirerek bu mevsimde dağın eteğine inip yağışlar kesildikten sonra zirveye çıkmak için izin isteyince sultan olumlu
cevap verdi. Emir Nükbiye, düşmandan aldığı hazine ve kıy
metli madeni eşyayı dağın eteğine indirmeleri için asker arasın
da bölüştürünce gavur tarafı onların inişe geçeceğinden haberdar oldu! Uçurum ağızlarında oturmaya, geçitleri tutmaya başla
dılar! Koca koca ağaçları parçalıyar, dağın zirvesinden salıveri
yorlardı. Alt taraftan kim geçerse helak oluyordu. Böylece pek
çok çeri öJdürdüler, geri kalanları tutsak ettiler. Gavur taifesi;
mal, at, silah ve servet; ne bulursa aldı. Üç emirden başka kimse kurtulamadı koca ordudan! Onların büyüğü Nükbiye'dir. Di-
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ğeri Melik Bedreddin Devlet Şah'tır. Üçüncünün ismini hatırla
yamıyorum.

Bu olay Hint sultanının ordusunu çok etkiledi, onları gözle görülür bir zafiyete uğrattı, çökertti! Böylece sultan,
kendine bir miktar servet vermeleri karşılığında dağlılarla barış
yaptı. Onların arazileri dağın eteklerindeydi, ancak suItanın izniyle bu toprakları ekip biçer ve şenlendirirlerdi.
Şerif Cehlleddın'in
Ayaklanması

ve

Ma'her Böıgesinde

Vezirİn Kızkardeşinden

Olan Yeğeninin Öldürülmesi
Hükümdar, Dihll'ye altı aylık mesafede bulunan Ma'ber
bölgesine Şerif Celaleddin Ahsen Şah'ı emir yapmıştı.? Bu
adam isyan bayrağını kaldırarak hükümdarlığını ilan etti. Hükümdarın naiplerini ve vergi memurlarını öldürdüğü gibi kendi
adına dinar ve dirhem bastırıp paraların bir yüzüne:
"Tahıl ve Yasin Hanedanından Yoksul ve Kimsesizlerin Babası Celalü'd-dünya ve'ddin"
Öbür yüzüne ise;
"Rahman'ın Desteğiyle Sultan Ahsen Şah" ibaresini yazdır
mıştı.

Hükümdar, Celaleddin'incisyanını haber alınca onunla saniyetlenip Köşk-i Zer adı verilen yere geldi. Köşk-i Zer,
altın köşk demektir. Orada sekiz gün kaldı, askerin gereksinimlerinden ötürü. İşte o günlerde Vezir Havace Cihan'ın yeğeniyle
üç-dört emir elleri kolları zincirlenmiş vaziyette getirildiler.
Sultan tarafından öncü kuvvetlerle gönderilen vezir, Dihli'den yirmidört günlük mesafede bulunan Zıhar [=Dhar]8 şeh
rine ulaşmıştı bile. Orada birkaç gün bekledi.
Vezirin yeğeni cesur ve cengaver biriydi. Kendisiyle gelen
kumandanlarla anlaştı; dayısının işini bitirerek yanındaki hazine
ve serveti alıp Ma'ber'de ayaklanan Şerif Celaleddin'in yanına
kaçacaklardı. Onlar veziri Cuma namazına gideceği sırada öldürmeyi planlamışlarsa da kendilerinden biri olan Nusretü'l-Hacib
ihbarda bulundu;
"Onların kötü niyetlerinin belirtisi, elbiselerinin altına zırh
giymeleridir!" diye açıklama yaptı. Vezir ontarı yoklattı. Hakikaten Nusret'in dediği gibi buldu.
vaşmaya
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Bu adamları sultana gönderdi Vezir. Onlar huzura geldiğin
de ben de ora.daydım. İçlerinden birini gördüm; uzun sakallıydı,
titriyor ve Yasın Silresi'ni okuyordu. Sultan derhal buyruk verdi! Kurbanları, insan ezmek üzere eğitilmiş fillerin önüne attılar.
Yeğeni ise vezire-yolladı; kendisi kadetsin diye! İlerde bundan
bahsedeceğiz.

Adam öldüren fillerin

dişlerine

saban demiri gibi demirler
art arda sıralı bıçaklardan oluşur.
Feyyal [=fil eğiticisi] hayvanın üstüne adar evvela. Kurban ortaya bırakıldığı zaman fil onu hortumuyla kapıp havaya fırlatır,
sonra dişleriyle tutarak yere indirir ve ayaklarından birini zavalhnın göğsüne koyar. Artık hükümdarın buyruğuna uyan feyyal
ne derse fil onu yapar! Hükümdar adamın paramparça edilmesini emrederse fil bıçak döşeli dişleriyle onu parçalar. Bırakılma
sını emrederse yere bırakır. Bu durumda derisi yüzülür! O
adamlara da böyle yapıldı.
Güneş battıktan sonra sultanın konağından çıktım, zavalhların etini köpekler yiyordu, derilerine ise saman doldurulmuş
tu. Allah böyle belalardan korusun bizi!
Sultan -ilerde anlatacağımız gibi- bu isyanı [bastırmak] için
hazırlıklara başlayınca bana başşehirde kalmamı emretti, Devletabad'a ulaşıncaya dek yoluna devam etti. Tam bu sırada Emir
Halaciln kendi eyaletinde ayaklandi. Vezir Havace Cihan da benim gibi başşehirde kalmıştı, asker toplamak, adam yığmak için.
döşenir. Bunların kenarları,

Halacun'un İsyanı
Sultan Oevletabad'a ulaşıp kendi bölgesinden epey uzaklaşınca Emir Halaciln, Lahevr şehrinde isyan ederek hükümdarlık
davasında bulundu. Kendisine yardımcı olan Kulcünd'ü de vezir
yaptı! Haberi duyan Vezir Havace Cihan, adam yığma işini hız
landırdı. Horasanlıları topladı, Oihll'de bulunan bütün hizmetkar ve dostlarını aldı; bunların arasında benim ahbaplarımı da götürdü. Çünkü ben de Oihll'deydim. Sultan ise Kayran Melik
Safdar ve Melik Temilr Şurbedar adlı iki büyük emiri yardım
için vezire gönderdi. Melik Safdar, askerin saf düzenini ayarlayan
demektir. Şurbedar ise meşrubat ve içki görevlisi demektir.
Halaciln, türtiaskeriyle harekete geçti. Büyük nehirlerden
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birinin kenarında koptu savaş. Halkfin yeniIdi ve kaçtı. Askerlerinin çoğu nehirde boğuldu. Vezir şehre girip halkın bir kısmı
nın derisini yüzdürdü, diğerlerini de çeşitli işkencelerle kadetti. Onları öldürmekle görevlendirdiği adam Ecder Melik diye
tanınan Muhammed Necib'dir. Bu adam vezirin yardımcısıdır.
Ona "Sake's-Sultan" da denilir. Sak, oralıların dilinde köpek demektir. Bu adam zalim ve taş kalpliydi. Sultan ona Esedü'l-Esvak [=Çarşı Aslanı] adını vermiştir. O bazen vahşice kudurur,
suçluları dişleriyle parçalardı!

Vezir, asilerin hanımlarından üçyüzünü Kaliyfir [=Gwalyor]9 Kalesi'ne gönderdi. Orada zindana attırdı. Bunların bir kıs
mını gördüm. Aralarında bir fakih eşi de bulunuyordu. Adam kadını ziyaret ederdi; zindanda bir çocuk sahibi oldu!
Sultanın

Ordusunda Veba

Çıkması

Sultan, Şerifle savaşmak üzere Ma'ber'e hareket edip Telink [= Telingana, Tiling] eyaletine vardığında Bedrakfit şehrin
de mola verdi. Burası, Telink bölgesinin merkezidir. Burayla
Ma'ber bölgesi arasında üç aylık yol var. İşte, o sıralarda asker
içinde başgösteren veba salgını ordunun büyük bir kısmını telef
etti. Sultanın köleleri, hizmetkarları, hatta "Amca" diye hitap
ettiği Melik Devletşah ve daha önce bahsettiğimiz Heratlı Abdullah gibi ileri gelen kumandanlar vebada can verdiler. Heratlı Abdullah'tan birinci bölümde bahsetmiştik; hani sultanın;
"Hazineden gücün yettiği kadar al!" dediği adam. O zaman kollarına onüç kese altın bağlamış da gitmişti!
Sultan, ordunun başına gelenleri görüp Devletabad'a döndü. Çeşitli bölgelerde ayaklanma çıktı. Her taraf karıştı. Kader
ona gülmese ve işini sağlama almasaydı; elbet hükümdarlık çı
kıp giderdi elinden!
Hükümdarın Ölümüyle ilgili Endişe Verici Söylentiler

ve

MelikHuşenc'in [=Huşeng] Kaçışı

Sultan, Devletabad 'a dönerken yolda hastalanınca ortalık
onun ölümüne dair haberlerle çalkalandı, söylentiler her tarafa
yayıldı. Bu yüzden geniş çaplı isyanlar çıktı. Melik Kemaleddın
Kurk [=Gurk] oğlu Melik Hfişeng,lO Devletabad'daydı ve onun-
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la sultan arasında bir anlaşma vardı; Huşeng, daima sultana biatlı kalacak, sultan yaşadıkça hatta ölümünden sonra bile bu biat
bozulmayacaktı. Ama ortalık sultanın ölüm haberleriyle çal kalanınca Huşeng, De;ı~tabad ile KOkantana arasında oturan gavur
hükümdarıBu'fabfa'ya kaçtı. Onun firarından haberdar olan sul ..
tan, fitne çıkmasından korkarak derhal Devletabad'a hareket etti, peşine adam takarak onu sıkıştırdı. Böylece sultan, gavur hükümdara elindekini teslim etsin diye haber saldı ama öteki bu
teklifi reddederek;
"Ray Kenbııe'nin başına gelen benim başıma gelse de huzuruma girmiş adamı vermem!" dedi. Can derdine düşen Huşeng, sultanla mektuplaşarak barış için şöyle bir anlaşma yaptı:
Sultan Devletabad'a gidecek, bu bölgede ise sultanın Hocası
Kudu Han kalacaktı. Zira Kudu Han, Huşeng'in güvenini kazanmıştı ve can emniyetini sağlayıp yanında misafir edebilirdi.
Sultan yola koyulunca Huşeng, Kudu Han'ın yanına geldi
ve onunla tekrar sözleşti: Hükümdar Huşeng'i öldürmeyecek,
şerefini beş paralık edecek bii- ceza da vermeyecekti. Böylece
ailesini, dosdarını ve servetini yanına alarak yola düşen Huşeng,
hükümdarın huzuruna vardı. Hükümdar, onun gelmesine sevindi, onu hoşnut etti ve bir hil'ada onurlandırdı.
Kudu Han sözünün eriydi. Herkes ona güvenir, daima ahdini tuttuğundan bahsederdi. O sarayda da saygı görürdü ve ne
zaman huzura çıksa ayağa kalkardı hükümdar. Kutlu Han da
haşmetmeabın yorulmaması için çağrılmadıkça girmezdi yanına.
Ayrıca yoksula akçe dağıtmayı seven, başkalarını kendine tercih
eden biriydi Kudu Han. Garip ve kimsesizlere deli gibi yardım
ederdi.
Şerif İbrahim'in Ayaklanma Girişimi ve
Başına

Gelenler

Harıtadar

sarayda kağıt ve kalem görevlisi olarak bilinen Şerif İbrahim, hükümdarın Ma'ber seferi sırasında
Hansı ve Sersetı valiliği yapmaktaydı. Onun babası, Ma'ber'de
başkaldıral) Ahsen Şah'tır. Sultanın ölümüyle ilgili haberler ortalığı kaplayınca o da heveslendi saltanata! Yakışıklı, soylu ve yü~
rekliydi. Ben, ofıun kardeşi Hurneseb ile evliydim. HGrneseb
daha

doğrusu
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Hatun erdemli bir kadındı, gece namaza kalkardı. Onun özel zikirleri vardı. Bir kızım oldu ondan ama kader onları ne yaptı bilmiyorum. Bu kadın, kitap okur ama yazı yazmazdı.
Şerif İbrahim isyana niyet ettiği zaman, yanındaki malları
Dihll'ye götüren bir Sint emiri onun [bölgesinden] geçiyordu.
İbrahim ona şöyle dedi:
"Yol, korkulacak bir yoldur. Haydudu pek boldur! İyisi mi
açılıp temizleninceye kadar yanımda kal, seni güvenilir bir noktaya dek iletirim."
İbrahim'in amacı, sultanın ölümü kesinlik kazanırsa adamın
mallarına el koymaktı! Hükümdarın yaşadığı kesin olarak ortaya çıkınca Dıyaülmülk b. Şemsülmülk adlı bu Sint emirini serbest bıraktı.
İki buçuk sene sonra sultan payitahtına dönünce Şerif İbra
him, onun huzuruna vardı. Bu arada bir kölesi Şerifi ihbar etmişti!. Bu yüzden hükümdar, Şerifin niyetini biliyordu. Hemen
öldürmek istediyse de ona olan sevgisinden ötürü işi biraz ağır
dan aldı.
Rastlantı işte, bir gün hükümdara boğazlanmış bir ceylan
getirdiler, o da önündeki bıçak izine bakarak:
"Kesmeyi becerememiş kasap! Atın bir kenara!" dedi. Daha sonra boğazlanmış hayvanı gören İbrahim:
"Kesimi gayet iyi! Ben onu yiyebilirim!" dedi. Bu sözü duyan sultan, hoş görmedi işittiklerini ve İbrahim'i yakalatmak
için bir sebep saydı! Onun emriyle Şerifin elleri ve ayakları zincirlendi. Sonra da hakkında söylenenleri tek tek ona itiraf ettirdi: Şerif İbrahim, kendi bölgesinden geçen Dıyaülmülk'ün Dih11'ye götürdüğü malları gasbetmek istemişti!
İbrahim, babasından [Ahsen Şah] ötürü hükümdarın onu öldürmek niyetinde olduğunu ve hiçbir mazeretin fayda etmeyeceğini anladı. İşkenceden korkunca çabuk ölümün kendisi için
en iyi yololduğunu gördü ve işi itiraf etti.
Emir çıktı hakkında, ortadan ikiye biçildi! Adet gereğince,
sultan tarafından öldürülen bir kimsenin cesedi üç gün idam
edildiği yerde bekletilir. Daha sonra bu iş için görevlendirilmiş
bir grup gavur, cesedi yüklenip şehir dışındaki bir çukura atar.
Onlar, ölünün sahibi gelip tanımasın [kaldırıp götürmesin] diye
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o çukurun çevresinde kalmaktadırlar! Bazen bir ölü sahibi gelir
de o gavurlara biraz para verirse, oradan uzaklaşırlar, adam ölü~
yü alıp gömsün diy\?:
Şerif İbrahim'e de böyle yapıldı. Allah rahmet eylesin.
Sultanın Vekili Tacülmülk'ün Teling' de İsyan Etmesi
Sultan, Teling'den çıktığı ve ölümüne ilişkin haberler ortalığa yayıldığı sırada naip [=vekil] olarak Teling bölgesinde bı
raktığı Tacülmülk Nusret Han -ki eskiden beri hükümdarın
hususi adamlardandır- duyduğu haberin etkisiyle derhal baş
sağlığı bildirisinde bulundu ve milleti kendine çağırdı! Halk
onun idare merkezi olan Bedrakut'ta ona bağlandı.
Olayı işiten hükümdar, hocası Kutlu Han yönetiminde kalabalık bir ordu gönderdi.
Küme küme insanın can verdiği korkunç bir savaştan sonra
Tacülmülk'ü çember içine aldı Kutlu Han. Bedrakut gayet berkitilmiş sağlam bir yerdi ama kuşatma ahaliye pek ağır gelmişti.
Kutlu Han, Bedrakut'un duvarlarında gedik açmaya başlayınca
Nusret Han aman dileyerek teslim oldu. Kutlu Han, onun dileğini kabul etti ve hükümdara gönderdi onu. Şehir halkına ve askere de aman vererek kimseyi öldürmedi.
Sultanın Kenk [=Ganj] Kenarına Taşınması ve
Aynülmülk'ün İsyanı
Ülke kıtlığın boyunduruğu altına girince sultan ordusunu
yanına alarak Dihll'den on gün uzaklıkta bulunan ve Hintlilerce hac ziyareti yapılan Ganj nehrinin kenarına taşındı, millete
de [orada] ev yapmalarını emretti. Daha önceki zamanlarda halk
kuru ottan sayvan yapardı. çoğu kez ateş bu sayvanlara düşer ve
ahaliyi perişan ederdi. Bu yüzden yeraltına mağaralar açılır, ateş
ve yangın tehlikesi başgösterdiği anda eşyalar bu mağaralara atı
larak üstü toprakla örtülürdü!
Ben o günlerde sultanın kaldığı yere gittim. Sultanın bulunduğu batı yakasındaki şehirlerde dehşetli bir kıtlık hüküm sürdüğü haldee doğu yakasındaki şehirler bolluk içindeydi. Doğu
daki şehirlerin emiri Aynülmülk b. Mahir'di. ll Avd,12 Zaferabad,13 Luknov 14 'vesair şehirler onun yetki alanındaydı. Emir
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Aynülmülk her gün yük hayvanlarına yeygi olarak 50.000 batman buğday, pirinç ve nohut getirtiyordu. Sultan at, katır ve fillerin büyük bir bölümünün atlatılması amacıyla verimli arazilere sahip doğu yakasına sürülmesini emretti. Aynülmülk'e de;
"Bu hayvanları koru!" diye emir verdi.
Aynülmülk'ün; ŞehruIlah, NasruIlah, Fadlullah ve ismini
anımsayamadığım bir diğeriyle beraber tam dört kardeşi vardı.
İşte bu adamlar Aynülmülk'le anlaşarak sultanın fillerini ve diğer yük hayvanlarım gasbettiler! Hatta sultana başkaldırmak
üzere Aynülmülk'e biat ettiler.
Aynülmülk geceleyin onların yanına kaçtı. Neredeyse işle
rini tamamlayacaklardı ki olan oldu.
Hint hükümdarının adetindendir; her emirin yanına -bu
emir ister büyük ve etkin, ister küçük ve alelade olsun- mutlaka bir casus koyarl Bu adam sultanın kölesi olup söz konusu
emirin her yaptığım bildirir efendisine. Ayrıca emirlere sürekli
gözcülük edecek, evlerinde onları dikizleyecek cariyeler bulundurmayı da ihmal etmez sultan.
Kennase denilen [=süpürücü, çöpçü] özel kadınlar hiç izin almadan evlere girer, içerideki ajan cariyelerin biriktirdiği istihbaratı alır, doğruca başmuhbire aktarırlar. Böylece sultana ulaşır bilgiler!
Hatta söylentilere göre bir emir yatağında kendi karısına
yaklaşmak ister. Kadının canı istemez ve;
"Sultanın başı hakkı için yapma!" der. Ama erkek karısına
kulak asmaz. Sabahleyin sultan adam gönderir, kocayı çağırtır,
ona yaptığı işi haber verir. Koca bu yüzden ölür. Bu, gerçektir!
Sultanın İbn Melikşah adlı bir kölesi vardı ve Aynülmülk'ü
gözedeme işini yapıyordu. İbn Melikşah haber verdi efendisine;
Aynülmülk'ün firar edip nehri geçme niyeti taşıdığını! Sultan ın
içini bir korku kapladı ve hakikaten mahvolacağını düşündü;
çünkü atlar, filler ve tahılın tümü, Aynülmülk'ün yanındaydı,
üstelik kendi ordusu dağınıktı. Payitahta varmak, oradan asker
toplamak ve savaş amacıyla dönmek fikri yer etti içinde. Bu konuyu devlet adamlarıyla görüştü.
Horasan kökenli emirler, kumandanlar ve yabancılar isyancı Aynülmülk'ten çok korkuyorlardı. Çünkü o Hindu'ydu. Sul-
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dışarıdan gelenleri tuttuğu ve gözettiği için Hindisahalisi, yabancılara karşı kindardır. Bu yüzden Horasanlılar sultanın niyetini doğru bulmayarak şöyle dediler:
"Ey Cihan hükümdarı! Böyle davranırsan, başkaldıran
adam bu işten haberdar olur, konumu daha da güçlenir ve hatta
bölük bölük asker düzer de fitne uyandırıcılar ve şer güçler üşü
şüverirler herifin başına! İyisi mi, adam gücünü berkitip palazlanmadan derhal üstüne çökmeli!"
Bu düşünceyi ilk dile getiren, Nasıreddin Mutahhar Evherl'ydi. Hepsi de ona uydu.
Hükümdar, adamlarının uyarısına kulak verdi, onların kıla
vuzluğunda iş yaptı. O gece civardaki emir, kumandan ve askerlere yazı gönderdi; hepsi gelip diziliyordu huzurunda. Bu işte de
kurnazca davranmıştı: Ordugahına yüz atlı geldiğinde geceleyin
onları karşılamak için binlerce atlı salıyordu yola! Güya hepsi
yardım ve imdat kuvveti gibi beraberce karargaha gidiyordu!
Sultan sahil boyunca yürüdü. Kannııc şehrini 1S arkasına almak, gerekirse buraya sığınmak amacıyla böyle yapıyordu. Çünkü gayet sağlam ve berkitilmiş bir yerdi orası. Kannııc ile sultanın bulunduğu yer arasında üç günlük mesafe vardı. Hükümdar
güzergahındaki ilk noktaya doğru ilerlerken askerine savaş düzeni vermiş, onları tek saf haline getirmişti. Konaklama esnasın
da her erin yanında silahı, atı ve küçük çadırı vardı. Asker bu küçük çadırın içinde yemek yer, abdest alır ve [bağlı bulunduğu]
birime giderdi. Büyük ordugah askerin bir hayli uzağındaydı. Bu
işlerin yapıldığı üç gün boyunca sultan ne çadıra girdi, ne de bir
gölgeye sığındı.
İşte o günlerde ben cariyelerimle çadırdayken, Sünbül adlı
hizmetkarım bana acele etmemi salık verdi, hemen çıktım. Hizmetkar dedi ki:
"Hükümdar emretti, bu saatte kim hatunu veya gözdesi ile
beraberse hemen öldürülecek!" Devlet adamlarının araya girip
[zorda kalanları] kayırmasıyla hükümdar;
"Hemen şimdi karargahta hiçbir kadın kalmamalı, hepsi
Kenbil Kalesi'ne 16 götürülmeli!" dedi. Kenbll diye bilinen kale
oraya üç miluzaklıktaydı. Böylece ne ordugiihta, ne de sultanın
huzurunda hiçbirehatun kalmadı. O geceyi harbe hazırlıkla ge-

ran daima

tan'ın asıl
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çirdik. İkinci gün hükümdar ordusunu bölük bölük ayırdı. Her
bölüğe vuruşkan erlerin bindiği zırhlı filler verdi. Asker, zırhla
rına bürünüp mücadeleye hazırlandı. O gece hepsi silahları ve
diğer savaş gereçleriyle yattılar.
Üçüncü gün isyancı Aynülmülk'ün ırmağı geçtiği haberi yayılmıştı ortalığa. Sultan endişelendi; san dı ki isyancı adam bir
yolunu bulup huzurdaki kumandanlarla haberleşerek böyle bir
harekete girişmişti. Beraberlerindekilere cins atlar verilmesini
emretti o zaman. Bana da gönderdi. Ben, atlardan birini Emirülemiran Kirmanı isimli cesur bir arkadaşıma sundum. Boz bir
hayvandı. İşe bak~n, hayvanı topukladığı zaman hakimiyetini
kaybetti dostum ve feci bir şekilde düştü, öldül Hak Teilla onu
rahmeti ve esenliğiyle kuşatsın.
Hükümdar asinin kendinden önce Kannuc şehrine varmasın
dan endişeleniyordu. Olabildiğince hızlı hareket ederek ikindiden sonra sözü edilen şehre vardı. O geceyi orduyu düzene sokmakla geçirdi. Biz hükümdarın amca oğlu Melik Fıruz ile beraber
öncü kuvvetlerin safındaydık. Sultan başımızda durdu biraz.
Emir Mühenna oğlu Gada,17 Seyyid Nasıreddın Mutahhar
ve Horasanlı kumandanlar bizimle yan yanaydı. Hükümdar bizi
seçkinler arasına alarak:
"Sizler benim katımda değerli kimselersiniz, benden Irak
durmanız doğru değil!" dedi. Bu işin sonu iyi çıktı. İsyancılar gecenin bitimine doğru Vezir Havace Cihan'ın yönettiği öncü
kuvvetlere hücum edince asker arasında büyük bir kargaşa yaşandı. Hükümdar, hiç kimsenin yerinden kımıldamamasını ve
herkesin sadece kılıçla savaşmasını emrettiğinden, ordu düşma
na elde kılıç saldırdı; korkunç bir savaş oldu.
Hükümdar kendi askerine "Dihll => Gazne" parolasını bildirmişti. Dolayısıyla asker, bir atlıya rastladığında "Dihlı" dediği zaman "Gazne" cevabını alıyorsa karşısındakinin arkadaşı olduğunu anlıyor ve onu bırakıyordu. Bu cevabı alamıyorsa hemen hamle ediyordu.
İsyancının amacı hükümdarın bulunduğu noktaya hücum
etmekti. Ama kılavuzunun hatası yüzünden vezirin olduğu yöne saldırdı. Bu yüzden kılavuzunun boynunu vurdu!
Vezirinordusunda bulunan Acem, Türk ve Horasan köken-

liler Hintlilere düşman olduklarından iyi savaştılar, dövüşün
hakkını verdiler. İsyancının ellibin civarında olan birlikleri tan
yeri ağarırken mütttiş bir bozgu{la uğramıştı bile.
Hükümdar, Aynülmülk'ün eyaletinin sınırları içinde bulunan şehirlerden Bündile'yi evvelce ıkta yoluyla Tatar Bencı
(=Bengi yahut Binici] lakaplı Melik İbrahim'e vermişti. Melik İb
rahim isyan işinde Aynülmülk ile birleşmiş, hatta onun tarafından
naip (=başyardımcı] olarak görevlendirilmişti. Kutbulmülk'ün oğ
lu Davud ile Meliküttüccar'ın oğlu da asinin tarafına geçmişlerdi.
Bunlar daha önce sultanın ahırına ve fillerine bakan görevlilerdi.
Davud, isyancının mabeyincisi olarak görevalmıştı bile!
Düşman, Havace Cihan'ın karargahına hücum ettiği zaman
Davud açıkça sultana sövmüş, çirkin sözler söylemiş; sultan da
onun sesini almış, hemen tanımıştı eski adamını! AynÜımülk,
ordusunun bozguna uğraması üzerine naibi olan Tatar İbra
him'e seslenerek:
"Melik İbrahim! Ne diyorsun bu işe? Askerin büyük bölümü hem de en yüreklileri kaçtı! Canımızı kurtarmanın bir çaresi var mı sence?" dedi. Tatar İbrahim o anda arkadaşlarına kendi diliyle şöyle söylendi:
"Eğer Aynülmülk kaçmak isterse ben tutarım onu saçları
nın topuzundan! Siz hemen atına vurun ki düşsün yere. Böylece kıskıvrak yakalayıp hükümdara götürürüz. Bu sayede işledi
ğim suçun bağışlanması mümkün olabilirl"
Gerçekten de Aynülmülk kaçmak istedi ama İbrahim:
"Nereye gidiyorsun Sultan Alaeddın?" diyerek onun saçlarını topuzundan yakaladı. Öteki arkadaşları da Aynülmülk'ün
atına vurdular, yere yuvarlandı adam. İbrahim zebella gibi çöktü üstüne, sımsıkı yakaladı. Vezirin adamları isyancıyı teslim almaya geldiklerinde İbrahim:
"Ben doğrudan vezire ulaşıp teslim işini yapıncaya kadar bı
rakmam bu adamı! Yoksa ölürüm daha iyi!" diye zorluk çıkardı
ğından ses etmediler; gittiler. İbrahim, isyancı Aynülmülk'ü vezirin huzuruna kendi çıkardı.
Gün doğarken sultanın yanına götürülen fil ve sancaklara
baktığımda Irak kökenli biri yanıma gelerek:
"AynüfmülK: kıskıvrak yakalanıp vezire çıkarıldı" dediyse
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de pek inanamamıştım. Ama kısa bir süre sonra Temıır Şurbe
dar geldi. Elimden tutup:
"Aynülmülk yakalandı! Şu anda vezirin huzurunda!" diye
müjdeli konuştu. Sultan bizi yanına alarak Aynülmülk'ün Ganj
nehri kenarında bulunan karargahına doğru yola koyuldu. Oraya
varıldığında asker, karargahta bulunan eşyaları talan ettiği gibi
Aynümülk'e bağlı erlerin çoğunu da nehre dökmüştü.
Kutbülmülk oğlu Davud, Meliküttüccar'ın oğlu ve onların
beraberindeki pek çok kişi yakalandı; malları, atları ve servetleri yağma edildi. Hükümdar nehrin karşıdan karşıya geçilen noktasının yakınlarında otağ kurdu. Vezir, isyancı Aynülmülk'ü bir
öküze bindirilmiş ve yalnız cinsel organları kapatılmış halde sultanın huzuruna çıkardı. Adamın tam önünü kapatan çaput parçasını tutan ip yukarıya doğru uzanıyor, boynunda düğümleni
yordu. Adam çadırın kapısında beklerken vezir sultanın yanına
girdi. Sultan, vezirine şerbet sundu, onu onurlandırdı. Şehzade
ler Aynülmülk'ün yanına geldiler, ağır sözler söylediler; Aynülmülk'ü ve arkadaşlarını tokatlıyorlardı!
Nihayet sultan tarafından görevlendirilen büyük melik:
"Nedir bu yaptığın?" diye sorduğunda Aynülmülk'ten ses
seda çıkmadı. Hükümdarın buyruğuyla ona katır çobanlarının
elbisesi giydirildi, ayaklarına dört bukağı vuruldu, elleri de ensesine bağlanarak vezire teslim edildi; alıp bir yerde muhafaza
etsin diye.
Aynülmülk'ün kardeşleri Avd [=Ayodha] şehrine, çoluk çocuklarının yanına kaçmışlardı. Onlar; hanımlarını, çocuklarını,
toplayabildikleri mal ve serveti beraberlerinde götürmek için
hazırlıklara başladılar. Gereken işler bitirildikten sonra kardeş
leri Aynülmülk'ün hatununa:
"Bizimle beraber gel! Hem canını hem de oğullarını kurtar!" dediler. Kadın cevap verdi:
"Ben, kocalarıyla beraber kendini ateşe atan gavur karıları
kadar da mı olamam! Kocam ölürse ben de ölürüm, yaşarsa ben
de yaşamak isterim!" Bu söz üzerine onu bırakıp kaçtılar. Kadı
nın sözleri hükümdarın kulağına gitti. Hükümdar ona hem acı
dı hem de saygı duydu.
Süheyl adında genç bir hizmetkar, Aynülmülk'ün kardeşle-

715
rinden Nasrullah'ı yakalayıp öldürdükten sonra, kesik başını
sultana getirdi. İsyancının annesi, kızkardeşi ve hanımı da vezire teslim edilmiş, Aynülmülk'ün çadırının hemen yakınındaki
başka bir çadıra y~;f~ştiriimişti. Aynülmülk onların yanına gelir,
bir süre oturdüktan sonra hapsedildiği yere dönerdi.
Hükümdar savaşı kazandıktan sonra ikindi civarında Aynülmülk'le beraber mücadeleye katılıp esir düşen katır çobanları,
çarşı esnafı, hizmetkar köle ve benzeri önemsiz kimselerin serbest bırakılmalarını emretti. Daha önce sözü edilen Melik İbra
him Bencı de sultana getirildiği zaman başkumandan Melik
Nuva şöyle demişti:
"Ey HOnd-i Alem [=Cihan Hükümdarı]! Derhal bu adamı
öldür! Çünkü o da sana başkaldıranlardandır!" Vezir şu cevabı
verdi:
"O isyancıyı teslim etmekle kendini kurtarmıştır!"
Böylece hükümdar, İbrahim Bencı'yi bağışlayarak memleketine gönderdi ve güneş battıktan sonra ahşap bir kuleye kuruldu. İsyancının ileri gelen önemli adamlarından altmışikisi
sultanın huzurunda fillerin önüne atıldılar. Filler, dişlerine takı
b bıçaklarla kurbanları paramparça ediyor ve havaya fırlatıyorlar
dı! Davul zurna sesi yeri göğü inletmekte, Aynülmülk ise ayakta arkadaşlarının can verişini seyretmekteydi. Ölülerin parçaları
onun önüne de atıldı. Bu vahşetin ardından Aynülmülk tekrar
hapsedildiği yere götürüldü.
Milletin kalabalıklığı, gemilerin azlı ğı nedeniyle hükümdar
nehri geçmek için fazla bekledi. Nihayet tüm eşya ve hazinelerini fillere yükleyerek karşı kıyıya vardı. Yük taşıtmak için devlet adamlarına filler vermiş, bana da bir tane göndermişti. Eşya
larımı bununla taşıdım.
Hükümdar bizi beraberine alarak Behrilyic l8 şehrine hareket etti. Burası Ser0 19 diye bilinen azgın ve büyük bir nehrin kı
yısında kurulmuş şirin bir şehir. Hükümdar bu yörenin önemli
bir bölümünü fetheden ve yaptığı gazalarla ün salan ermiş Şeyh
Salar Ud'un [=Salar MesOd]2o mezarını ziyaret etmek üzere SerO nehrinden geçti. Halk da karşıya geçmek için fazla acele ettiği nden itiş kakış oldu, kocaman bir gemi suya gömüldü! Tahminen üçyüz" kişi eyardı içinde! Onlardan sadece Emir Gada'nın
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dostu bir Arap kurtuldu. Biz küçük bir tekneye binmiştik, Hak
Teiila bizi korudu. İşin garip olanı, boğulmaktan kurtulan Arabın ismi Salim'dir [=sağ salim, kurtulan]!
Bu adam daha önce bizimle aynı tekneye binmek istemişse
de biz çoktan hareket ettiğimizden o geldiğinde ötekini bulmuş
ve ona binmişti. Daha sonra batan gemiden kurtulunca halk onu
bizim teknemizden zannetmiş. Arkadaşlarımız ve diğerleri onu
o halde görünce bir çığlık koparmışlar, meğer bizi boğuldu sanmışlar. Sonra bizi gördüler, pek sevindiler.
Yukarıda bahsettiğimiz şeyhin kabrini ziyaret ettik. Burası bir kubbeyle örtülü. Öyle kalabalık ki içeri girmeye imkan
yok! Bu yolculuğumuz sırasında bir sazlığa daldığımızda karşımıza ansızın bir gergedan çıktı; hemen hamle ettiyse de öldürüldü, başı kesilip getirildi. Bu hayvanın bedeni filden küçüktür ama daha önce anlattığımız gibi başı filin başından daha iri!
Sultanın Başşehre Dönüşü, Ali Şah Ker'in İsyanı
Anlattığımız

gibi Hükümdar, Aynülmülk'ü yendikten ikibuçuk sene sonra başşehre döndü. Zl Aynülmülk ve Telink'te
[= Teling] ayaklanan Nusret Han'ı affederek, ikisini de saray
bahçelerinin bakıcılığı görevine tayin etti. Onlara hil'at verdi, at
hediye etti; her gün onların evine bir miktar et ve un gönderilmesini emretti.
Daha sonra Kutlu Han'ın arkadaşlarından Ali Şah Ker'in
hükümdara karşı ayaklandığı haberi geldi. Ker, kulağı zor işiten,
sağır demektir. zz Ali Şah Ker yürekli, boylu boslu yakışıklı bir
adamdı. 0, Bedrakut şehrini ele geçirerek beyliğinin idare merkezi yaptı. Hükümdar, Ali Şah Ker'le savaşmak üzere hocasını
görevlendirdi. Yanına büyük bir ordu alarak harekete geçen hoca, Bedrakut'u kuşatıp burçlarda gedik açtı. Dehşetli bir korkuya kapılan Ali Şah derhal aman diledi. Kutlu Han ona aman verip ellerini bağlayarak sultana gönderdi. Sultan, Ali Şah'ı affetti,
Horasan bölgesinde bulunan Gazne'yesürdü ama Ali Şah orada
bir süre hasret çektikten sonra vatanına dönmek istedi! Bu arzusu, mahvolmasına neden olmuştur. Nitekim Sint eyaletinde yakalanmış ve huzura çıkarıldığında sultan:
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"Vay vay! Yeniden fitne fes at tohumlarını ekmeye geldin
ha!" diyerek onun boynunu vurdurmuştur.

Emir Baht'~ıiKaçması v~ Yakalanması
Hükümdar, t5izimle beraber huzuruna misafir gelmiş bulunan ve Şerefülmülk lakabıyla tanınan Emir Baht'a öfkelenerek
maaşını kırkbinden bine indirdi! Ayrıca onu vezirin hizmetine
girsin diye Dihll'ye gönderdi. Rastlantı bu ya, o sırada serveti ve
malları Dihll'deki arkadaşları yanında bulunan Heratlı Emir Abdullah, Teling'de vebadan ölmüştü. Onun arkadaşları Emir
Baht ile anlaştılar, malı alıp sıvışmak için! Vezirin, sultanı karşı
lamak için Dihli'den çıktığı sırada onlar Emir Baht ile beraber
yola düşmüşler, kırk günlük mesafede bulunan Sint'e yedi günde varmışlardı. Yanlarında yedek binekleri vardı.
Sint nehrini yüzerek geçmek istediler. Ama Emir Baht, oğ
lu ve yüzme bilmeyen adamlar kamıştan yaptıkları bir sala binerek geçtiler karşıya. Böyle bir sal yapmak için ipek ipler önceden hazırlanmıştı. N ehre ulaştıklarında ötekiler de bu büyük
suyu yüzerek geçmekten korktu! İçlerinden ikisini Oca [=Uç]23
şehrinin valisi olan Emir CeHileddin'e gönderdiler. Ona şöyle
dedi bu iki adam:
"Orada nehri aşmak isteyen tacirler var. Geçmelerine yardım etmen için şu eyeri sana gönderdiler."
Sıradan bir ticaret kafilesinin böyle değerli bir eyer armağan
etmesi emirde kuşku uyandırdı. Bu iki kişinin hemen tutuklanmasını emretti. Ama onlar kaçarak arkadaşlarının yanına gittiler.
O sırada Şerefülmülk ile diğer arkadaşları yorgunluk ve uykusıızluktan dolayı sızmışlardı. Koşa koşa gelen iki adam durumun
vehameti ni anlatınca onlar da alelikele adarına bindiler, topuklayıp kaçtılar!

Celaleddin onlardan birini ele geçirmeyi başardı. Adam sıkı
bir dayak faslından sonra Şerefülmülk'ün durumunu anlattı. Bunun üzerine Celaleddin, kendi naibini -yanına asker katarakonların ardına düşürdü! Takipçiler kaçakların izlerini sürdüler,
yetiştiler.Ne ok yağdırdılar. Şerefülmülk oğlu Tahir de okla karşılık verdi ve Celaleddin'in naibini yaraladı. Sonuçta kaçaklar yenildi ve Celaleddin'in huzuruna çıkarıldılar. Emir CeliHeddin
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onları

el ve ayaklarından bağlattı; bir yazı göndererek durumu
vezire bildirdi. Vezir onların başşehre gönderilmesini emredince
Celaleddin hepsini de gönderdi. Dihli'de zindana atıldılar. Tahir
hapiste öldü.
Hükümdar, Şerefülmülk'e günde 100 kırbaç vurulmasını
emretmişti, bir süre böyle devam etti bu. Ama daha sonra onu
affederek Emir Nizameddin Mir Necle ile Cendiri [=Çendri]24
eyaletine gönderdi. Şerefülmülk acınacak hallere düştü; binecek atı olmadığı için hep öküz sırtında gidiyordu! Bir süre bu
vaziyette ortalıkta dolaştıktan sonra Emir Nizameddin'in beraberinde sultanın huzuruna çıkarıldığında şaşnikirlik görevine
atandı. Şaşnikir, hükümdar yemeklerini getirip götüren, onun
önünde et parçalayan adam demektir. Bu olaydan sonra hükümdar onun rütbesini yükseltti; hatta iş o dereceye vardı ki
Şerefülmülk rahatsızlanıp hasta olsa hükümdar onun yanı başı
na gelir, evini ziyaret ederdi! Daha önce, birinci kitapta anlattı
ğımız gibi ağırlığınca altın tarttırıp teslim etmişti ellerine! Sultan bir süre sonra kızkardeşini onunla evlendirip Cendiri eyaletini onun emrine verdi. Bir zamanlar Emir Nizameddin'in
hizmetinde ineğe bindiği eyaletti burası! Gönülleri değiştiren,
insanı MIden hale sokan Hak Teala'nın işine bak! Onun kudreti sonsuz!

Sint'te
Şah

Şah

Afgan'm

Ayaklanması

Afgan, Sim bölgesinin

şehirlerinden

Multan'da hükümdara karşı başkaldırarak şehrin emiri olan Bihzad'ı öldürüp
saltanat davasında bulundu. Sultan onun işini bitirmek için hazırlıklara başladı. Ama isyancı tek başına yeterli direniş gücüne
sahip olmadığını bildiği için yalçın dağlarda yaşayan kendi ulusunun; Afganlıların yanına kaçtı. Onlar söz geçirilmez tepelerde
yaşayan dövüşçü bir halktır.
Hükümdar onun bu hareketine çok öfkelendi, vali ve yüksek memurlarına ülke içindeki tüm Afganlıların yakalanmasını
ferman buyurdu! İşte bu emir, Kadı Celaleddin isyanına sebep
olmuştur.
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Kadı Celaleddın'in Ayaklanması
Kadı Celaleddın'le

bir grup

Afganlı

Kinbaya [=Kenbay] ve
Buludra [=Broach]2s şehirlerinin civarında oturmaktaydılar. Hükümdar, yüksek rı;emurl~rına Afgan kökenlilerin yakalanmasını
emrettiği zaman -Cüzerat [=Gücerat] ve Nehrvala 26 eyaletlerinde vezir yardımcısı olan Melik Mukbil'e;27
"Kadı Celaleddın ve yandaşlarının yakalanması için tuzak
kurula!" diye ferman göndermişti. Buludra şehri ikta yoluyla melikülhükemaya bağlanmıştı. Melikülhükema [=yüksek rütbeli
belde memurlarının başı], sultanın üveyannesiyle, yani baba
Tuğluk'un diğer bir hatunu ile evlenmişti. O kadının Tuğluk'tan
bir kızı olmuş, bu kız Emir Gada ile evlenmiştir. Melikülhükemanın eyaleti Mukbil'in sorumluluğu altında bulunuyordu, bu yüzden onun yanındaydı. Gücerat bölgesine vardıklarında Mukbil
ona, Kadı Celaleddın ile yandaşlarının yakalanıp getirilmesini
emretti. Melikülhükema kendi eyaletine varınca hemşehrisi oldukları için Kadı Celaleddın ile arkadaşlarını uyarıp:
"Mukbil yakalamak için sizi arıyor! Sakın ha onun yanına
silahsız girmeyin!" dedi.
Kadı Celaleddın yaklaşık 300 zırhlı süvari ile Mukbil'in yanına gitti. Bu kalabalık grup:
"İçeri hep beraber gireceğiz" dediler. Mukbil, bu adamlar
toplu olduğu sürece ele geçirilmelerinin imkansız olduğunu farketti. Onlardan korkmuştu. Artık dönmeleri gerektiğini ima
ederek onları himaye edeceğini de açıkça söyledi! Ama Afganlı
lar isyan bayrağını açıp Kinbaya şehrine girdiler. Oradaki ahalinin servetini, sultanın hazinesini ve aşağıda anlatacağımız gibi
İskenderiye'de şirin bir medrese yaptıran tacir İbnü'l-Kavle
mı'nin mallarını yağma ettiler. Melik Mukbilonlara karşı durmuşsa da acı bir yenilgiye uğramıştı. Melik Aziz Hammar ile
Melik Cihan Bunbul yedi bin kişilik bir atlı desteğiyle yardıma
geldikleri halde perişan oldular. Bu haberi duyan haydut ve eş
kıya taifesi su gibi aktı Afganlıların tarafına! Kadı Celaleddın
padişahlık davasında bulunarak çevresindekileri kendine bi at
ettirdi. Sllltan ona ordu gönderdi ama kadı bu askeri de yendi.
O sırada Devletabad'da bulunan Afganlılar da isyan ettiler.
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Melik Mell'in Oğlunun İsyanı
Melik Mell'in oğlu 2s bir grup Afganlıyla Devletabad'da oturuyordu. Hükümdar orada kendi naibi olan ve hocası Kutlu
Han'ın da kardeşi olma şerefini taşıyan Nizameddin'e, bu Afganlıların yakalanmasını emretti. Ayrıca ileri gelen kumandanlara dağıtılmak üzere heybe heybe elbise, altın, inci ve kışlık aba
gönderdi. Hint hükümdarının adeti, her şehrin emirine ve askeri birlik komutanIarına biri yazlık diğeri kışlık olmak üzere senede iki defa elbise armağan etmektir. Bu elbiseler geleceği vakit emir ve asker yola düşer, giysi getiren adamı görünce saygıy
la bineklerinden inerler. Her biri hil'atini alır, omuzuna atar;
sultanın bulunduğu yöne doğru eğilip reveransta bulunur. Hükümdar, Nizameddin'e;
"Afganlılar hil'at almak için atlarından indiklerinde kıskıv
rak yakalansınlarl" diye emir verdi. Ama elbise getiren süvarilerden birinin Afganlıların yanına vararak durumu anlatması
üzerine Nizameddin'in kurduğu tuzak aleyhine döndü! Nizameddin ata bindiğinde ötekiler de hayvanlarına binerek yola
koyuldular. Hil'at getiren kafile ile karşılaşınca Nizameddin
hayvanından indi. İşte tam o sırada Afganlılar Nizameddin ve
adamlarının üzerine hücum ettiler. Onu yakaladılar, askerlerinin çoğunu öldürdüler. Sonra şehre dönerek hazineleri ele geçirdiler ve Melik Mell 'in oğlu Nasıreddin'i lider yaptılar. Eşkı
ya tayfasının da katılmasıyla güçleri büsbütün arttı.
Sultanın Kinbaya'ya Hareketi
Hükümdar, Afganlıların Kinbaya ve Devletabad'da yaptık
larını duyunca harekete geçti. İşe Kinbaya'dan başlamak, bilahare Devletabad'a dönmek istiyordu. Hemen eniştesi A'zam
Melik Bayezidl'yi dörtbin kişilik bir kuvvetle gönderdi. Bu ordu, Kadı Celaleddin yandaşları tarafından feci bir bozguna uğra
tıldıktan başka sağ kalanlar Bulfidra şehrine kısıldılar ve kuşatıl
dılar! Şehir içinde şiddetli çatışmalar oldu.
Kadı Celaleddin'in ordusu içinde Şeyh Cellul adında bir
cengaver vardı. Bu adam ansızın hamle eder, önüne geçeni öldürür, teke tek dövüşme duyurusunu yaptığı zaman bir Allah
kulu karşısına çıkıp mücadeleye cüret edemezdil İşe bakın, bu
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adam atını koştururken hayvanıyla beraber yere kapaklanıp çukura yıkılınca hemen öldürüldü. Üzerinde iki zırh bulundu. Kesik başı sultana gönderildi. Cesedi Buludra burçlarına asıldı, el
ve ayakları da çeşiti! şehirlere gÖnderildi.
Daha s6nrahttkümdarın kendiyönettiği ordu geldi ve Kadı
Celaleddın direnemeyip adamları ile kaçtı. Geride tüm servet
ve ailelerini bıraktılar. Hepsi yağma edildi. Şehre böyle girildi.
Hükümdar orada bir süre kaldıktan sonra döndü. Eniştesi olan
Şerefülmülk Emir Baht'ı -ki onun kaçışından ve Sint'te yakalanışından bahsetmiş, hapsedildikten ve nice zillete maruz kaldıktan sonra yeniden yükseldiğini belirtmiştik- burada bırak
mış; Celaleddın'in yandaşlarının aranmasını emretmişti. Ayrıca

etsin, sözleri ile yol göstersin' diye yanında
tuttuğu fakihleri de araştırdı. Bu durum, daha önce anlattığımız
gibi Şeyh Ali HaydarI'nin öldürülmesine neden olmuştur.
Kaçak Kadı Celaleddın, Devletabad'da Melik Mell oğlu
Nasıreddın'e katılarak onun taraftarlarından oldu. Hükümdar
ordunun başına geçerek onların üstüne yürüdü. Afgan, Türk ve
Hint ahalisi ile çeşitli kölelerden oluşan kırkbin kişilik isyancı
tayfası dağılmayıp sözleştiler; sultana karşı durmak ve dövüş
mek için!
Sultan isyancılarla karşılaştığında kaldığı yeri belli etmemek amacıyla kendi çadırını kurdurmadı. Savaş iyice kızıştığı
zaman otağını kurdurunca onu gören isyancıların yüreği ağzına
geldi; cesaretlerini kaybettiler, ağır bir yenilgiye uğradılar. Melik MeH'in oğlu Nasıreddın ile seçkin adamlarından dörtyüzünü
yanına alan Kadı Celaleddın, Duvaykır [""Deogir] Kalesi'ne sı
ğındı. ilerde anlatılacak olan bu muhkem yapı, Devletabad bölgesinin kalesidir. Burası dünyanın en sağlam kalelerindendir.
Hükümdar, Devletabad'da bekleyerek asilere kaleden inip teslim olmaları için adam gönderdi. Ama onlar kendilerine eman
[=aman; can emniyetini garanti etme] verilmedikçe teslim 01mayacaklarını bildirdiler. Sultan onlara eman vermedi, lakin Lütuf ve merhamet babından yemek gönderdi. Orada bir süre kaldı. Benim smlarla ilgili bildiklerimin sonu budur.
onun;

'kılavuzluk
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Mukbil ile İbnü'l-Kavlemf'nin Savaşı
Bu savaş,

Kadı Celaleddın'in isyanından

önce meydana geldi. Taceddın İbnü'l-Kavlemı büyük tacirlerdendi. Sultan için
köle, deve, çeşitli kumaş ve silahlardan oluşan armağanlarla beraber Türk ülkesinden gelmişti. Anlatılanlara göre hediyelerin
kıymeti bir lek bile olmadığı halde, yaptığı iş sultan nezdinde
büyükkabul gördüğü için oniki lek verildi ona! Hükümdar bunun dışında naibülvezlr [=vezir yardımcısı] olan Melik Mukbil'e bağlı Kinbaya beldesi valiliğini de Taceddın'e vermişti.
Taceddın, Kinbaya'ya ulaştığında Mulaybar [=Malabar]
bölgesinin şehirlerine, Seylan ve diğer yörelere gemiler gönderdi. Ona da gemiler dolusu hediye gelince itibarı arttı. Bu yörenin servetini başşehre gönderme zamanı geldiğinde Melik
Mukbil adet olduğu üzere bu malların ve o tarafların hediye ve
hazinelerinin kendisi aracılığıyla gönderilmesini salık verdi.
Ama İbnü'l-Kavlemı:
"Ben kendim götürürüm, hizmetkarlar ile de gönderebilirim. Vezirin ve naibinin hükmü geçmez bana!" diye hediyeleri
göndermekten kaçındı; hükümdarın ona yapıtığı iltifat ve saygı
dan ötürü şımardı. Mukbil durumu vezire yazınca vezir şu cevabı iletti:
"Eğer şehirlerimizde güvenliği sağlamaktan acizsen bırak
her şeyi, bize gel!"
Mukbil bu cevabı alınca askerlerini ve hizmetkarlarını yanı
na alarak Kinbaya şehrinin dışına çıktı. Taceddın İbnü'l-Kavle
mı ile Mukbil arasında savaş koptu. Taceddın İbnü'l-Kavlemı
bozguna uğradı ama iki taraf da çok zayiat vermişti. Savaş meydanından kaçan İbnü'l-Kavlemı meşhur tacirlerden Nahoda29
İlyas'ın konağında gizlendi. Mukbil şehre dalarak İbnü'l-Kavle
mt'nin kumandanlarını öldürdü. Bu arada sultanın hazinelerini,
onun verdiği hediyeleri ve şehrin gelirini bırakıp sadece kendi
malını alması şartıyla bir emanname [=cangüvenliği belgesi]
gönderdi Taceddın'e.
Böylece Mukbilorada bulunan servet ve gelirin tümünü sultana yolladı, bir mektup yazarak İbnü'l-Kavleml'den şikayette
bulundu. Bu arada İbnü'l-Kavlemı de ondan şikayet etmişti! Sultan onların arasını bulsun diye melikülhükemayı soktu işin içine.
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İşte bu olaydan sonra Kadı CeHileddın ayaklanmış, İbnü'l
Kavlemı'nin mallarını yağmalamıştır. Böylece İbnü'l-Kavlemı
adamlarının

bir

kıs.Q:unı yanına alıp

kaçarak sultana

sığınmıştır.

Hint Ülke'Sinde Meydana Gelen Kıtlık
Sultan, Ma'ber eyaletine yönelip payitahtan uzak bulunduğu sıralarda korkunç bir kıtlık sardı her yanı. 30 Bir menn yani bir
batman [buğday] altmış dirheme fırladı! Zamanla daha da pahalandı. Halkın durumu perişandı. Bir keresinde vezir ile görüş
mek için şehirden çıkmıştım. Üç kadın gördüm; bilmem kaç ay
önce ölen bir atın derisini parça parça keserek yemeye çalışıyor
lardı! Durum o hale geldi ki hayvan derileri pişirilerek çarşılar
da satılır oldu. Bir öküz kesildiği zaman ahali birikip kanını toplar, ekmeği ne katık edip yerdi! Horasanlı öğrencilerden bazıları
bana şunu anlattılar:
Hansı ile Sersetı arasında Akrfiha [=Hisarpı adıyla bilinen
bir şehre girdiklerinde etrafta kimsecikler yokmuş, ortalık ıssız
mış. Geceyi geçirmek için girdikleri handaki odaların birinde aç
bir adam ateşte insan ayağı kızartıyormuş!
Kıtlık şiddııtlendiğinde hükümdar Dihlı ahalisine altı aylık
yiyecek dağıtılmasını emretmişti. Kadı, katip ve emirler sokak
sokak, mahalle mahalle dolaşarak halkın isimlerini yazıyorlardı.
Her birine Fas ölçüsü ile günlük birbuçuk ratldan hesap etmek
üzere altı aylık erzak dağıtıyorlardı. Ben o sırada ilerde anlatacağımız gibi Sultan Kutbeddın'in mezarlığında aş pişirtip yedirirdim. Bu işteki temiz niyetimden ötürü sevap kazanmışımdır inşallah ...
Hint hükümdarı ile ilgili haber ve hikayeleri, onun yönetimi sırasında meydana gelen olayları yeterince anlattım. Şimdi
bizimle ilgili durumları; başşehre ilk varışımızı, koşulların değiş
mesiyle hizmetten ayrılışımızı; sonra elçilik göreviyle Çin'e gitmek üzere huzurdan çıkışımızı ve oradan kendi yurdumuza dönüşümüzü anlatalım ...
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Notlar
1 Sagar hakimi Bahaeddın Küşt Asb (=Kuştasp; Guştasp): bkz.: 42/1. not.
2 Melik Mücfr b. Zürreea için bkz.: 42/6. not; Mahdi Husain, Age., s. 102.
3 Ray: Aslı Sanskritçe olan bu kelime prens, şef, kral manasına gelmektedir; Ra-ca kelimesi de bu köktendir. Enteresandır; Avrupa dillerindeki Regnum, Regim, Reg,
Roy, Royal, Reich gibi kelimeler de düzen, krallık, ülke, rejim gibi anlamlara gelmektedir. Herhalde Hint-Avrupa dillerinin ortak kelimelerindendir bu. İbn Battuta,
Hint-Avrupa teorisini ortaya atanlardan önce anlamış bu tür benzerlikleri. Onun
Rum diyarı derken kastettiği şey Fas'a yakın Hıristiyan ülkeleri idi herhalde.
4 Keşlu (=Kişilü=Güçlü) Han ve isyanı için bkz.: 42/1. not.
5 Kemalbur şehri: Karaçi'ye yakın bir şehirdir. Bkz.: Tazı, Age., C. 3, s. 204.
6 Karacu (=Karaçil): Himalaya dağları kastedilmiş olabilir. Bkz.: 22/12. not; 42/1. not.
7 Celaleddin Ahsen Şah ve isyanı: 42/1. not.
8 Zıhiir (=Dhar) şehri: Hindistan'da Madhia-Pradesh eyaletinin güneybatısında
Dhar ismini taşıyan şehir. Bkz.: Tazı, Age., C. 3, s. 205.
9 Kaliyur (=Gvalyor) içirı bkz.: 41/22. not.
10 Kemaleddirı Kurk (=Gi'ırk) ve oğlu Hi'ışenc (=Huşeng): Kemaleddın, Alaeddın
Halad'nin kumandanıydı. Oğlu Huşeng da seyyahımız oraya vardığında Delhi'nin
batısında bulunan Hansi şehrinin vergi mültezimiydi. Bkz.: Tazı, Age., C. 3, s. 209.
11 Aynülmülk b. Mahir: Malva bölgesini fetheden meşhur kumandan. Bu adam tarihçilerin bildirdiğine göre Gıyaseddın Tuğluk'un silah arkadaşıydı. Bkz.: Tazı, Age., C.
3, s. 211.
12 Avd (=Ayodha) şehri: Gangra kıyısında, bugün Feyzabad diye bilinen yer. Burası
daha sonra Oudh diye bilinen bölgenin merkezi olacaktır. Bkz.: Tazı, Age., C. 3,
s. 211; Gibb, Age., C. 3, s. 725.
13 Zaferabad şehri: Gomati nehri kıyısında Cavnpur'un (=Junpur) güneyindedir. Goati, Ganj'a akan nehirlerdendir. Bkz.: Tazı, Age., s. 21 ı.
14 Leknav (=Luknov) şehri: Bu şehir, Ganj ile Chagra arasındadır. Bkz.: Tazı, Age.,
s.211.
15 Kannue (=Kanavc) şehri: Delhi'nin 180 km güneydoğusunda Fetihgarh bölgesi ndedir. Tazı, Age., s. 21 ı.
16 Kenbil: Fetihgarh'ın 28 mil kuzeyindedir; Gıyaseddın buraya bir kale dikmiş idi.
Tuğluk oğlu doğudan çekile çekile Kannuc'a kadar gelmişti. Bkz.: Tazı, Age., C. 3, s.
212.
17 Seyfeddın Gada (=lbn Mühenna) soyu için bkz.: 13/15. ve 17. notlar.
18 Behrayie şehri: Nepal sınırında bu adı taşıyan bir mıntıka vardır. Bkz.: Tazı, Age.,
C. 3, s. 215.
19 SerCı nehri: Burada Ganj kastolunmuş olmalıdır. Daha önce de Seru nehrinden büyük bir ırmak diye bahsetmiş idi. Bkz.: 6/19. not.
20 Salar Od (=Salar Mes'Cıd): Bu şahıs belki de Gazneli Mahmud'un kardeşinin oğ
lu idi. O, 424/1033 yılında burada öldü; Onun mezarı daha sonraki yüzyıllarda bir ziyaretgah haline gelmiştir. Hindistanlılar ona, "Gazı Miyan" demeye başlamıştılar.
Bkz.: Gibb, Age., C. 3, s. 726.
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21 Sultanın dönüşü; yaklaşık 737/1337 ortalarına rastlamaktadır.
22 Ali Şah Ker: Gulbarga'daki vergileri toplasm diye Devletabad valisi Kutluğ Han tarafından güneye gönderilmişti; olaylar böyle gelişti. Bkz.: Tilzı, Age., C. 3, s. 217.
23 Oea (=Uç) şehri için-bkz.: 38/17. not.
24 Cendyeri (=çen.!!irit. Guna bölgesinde bulunan bir şehir. Bkz.: Tazı, Age., s. 218.
25 Buludra (=BroachIBroça): Broça diye bilinen şehir, bugün Narmada diye bilinen
ırmağın Kambay (=Cambay) körfezine döküldüğü noktadadır. Bkz.: Tazı, Age., C. 3,
s. 219; Gibb, Age., s. 730.
26 Nehrviila (=Anhilvara): Gucerat'ın eski başşehridir. Bkz.: 43/1. not.
27 Melik Mukbil: Aslen Telingana'daki Brahman tayfasından bir Hintli idi; Müslüman
oldu ve Gucerat eyaletindeki pek çok isyanın bastırılmasında mühim roller üstlendi.
Tuğluk oğlunun son zamanlarında sarayın nüfuzlukişilerinden biriydi. Bkz.: Tazı,
Age., s. 219.
28 Nasıreddin İbn Melik Mell (=İsmail Muhh): Afgan asıllıdır. Y. Hikmet Bayur
başka kaynaklara dayanarak bu ismi İsmail Nuh diye kaydetmiştir. 746/1346 yılında
Nasıreddın Şah unvanıyla Dekkan ülkesinin kralı olması istendi; bir yıl sonra subaylarından Hasan adlı birine makamını bıraktı; bu adam Dekkan'da Behmenıler Devleti'ni kuracak ve Alaeddln Hasan Kanku diye bilinecektir. Bkz.: Y. Hikmet Bayur,
Age., C. 1, s. 419; Tazı, Age., C. 3, s. 220; Abdülkadir Bedaunı, MÜl1tahabü'I-Lüblib, C.
3
s. 36; Molla Ebu'l-Kasım Firişte, Tlirih-i Firiife, Luknov, 1323/1905, C. 1, s. 295.
29 Nahoda: Farsça olup nav (=gemi) ve hoda (=sahip) kelimelerinden mürekkeptir;
kaptan demektir.
30 Hint ülkesine düşen açlık için bkz.: 43/16. not.
31 Akruha (=Hisar) şehri: Burası bugün Hisar adıyla bilinmektedir. Bkz.: Tazı, Age.,
C. 3, s. 222.

KIRKALTINCI BÖLÜM

KBN BATTUTA VE BERABERKNlDE
lDKHLKıYE GELEN Y ABANCKLARKN
lDURUMU ı ÇKNıE GKlDKŞ EMRKNKN
ÇKKMASK
Hükümdar Yokken Saltanat Şehrine Varışımız ve
Saraya Çıkışımız
Başşehir Dihll'ye girdiğimizde dosdoğru sultanın kapısına
[=sarayına] yöneldik. Birinci ve ikinci kapılardan geçip üçüncü
kapıya vardığımızda daha önce anlattığımız nakiplerle karşılaş
tık. Onların reisi bizi gayet geniş ve süslü olan büyük salona
[=kabul dairesine] götürdü. Vezir Havace Cihan orada bekliyordu bizi. Önce Ziyaeddın Hudavendzade ilerledi, onların ardın
dan kardeşleri Kıvameddın ile İmadeddın yürüdüler) Ben de takip ettim önümdekileri. Benim arkamda, onların öteki kardeşi
Burhaneddın yürüyor, onun ardında da sırasıyla Semerkandlı
Emir Mübarek, Arun Buğa Türki, Hudavendzade'nin kızkarde
şinin oğlu Melikzade ve nihayet Bedreddin Fassal yürüyordu.
Üçüncü kapıdan geçtik; bin direk anlamına gelen Hezar
Üstfin Z unvanlı muhteşem daireyi gördük. Hükümdar genel kabul günlerinde orada oturmaktadır. Oraya vardığımızda vezir başını yere doğru eğerek bizi selamlayıp saygı ifadesinde bulununca biz de eğildik, parmaklarımızı yere değdirerek onun reve ransına karşılık verdik. Sultanın tahtının bulunduğu yöne doğru
eğilerek yaptık selamı. Yanımızdakilerin hepsi aynı şekilde selam verdiler. Bu merasimden sonra nakibler yüksek sesle "Bismillah" dediler ve salondan çıktık.
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Hükümdarın

Bu

Annesinin Sarayına
Dair

Gidişimiz

ve

Kadının Erdemİne

Erdemiyle meşhur kadınlardan olan ve çok sadaka veren
MahdOme Ciha_n y~ni valide sultan nice zaviyeler yaptırmış, gelen giden için daima aş kaynatmıştır. Onun gözleri kördür. Oğ
lu tahta çıktığı zaman o inci ve mücevher süslü altın bir taht üzerinde oturuyormuş. Beylerin ve kumandanların kızları en güzel
kıyafetleriyle gelip ona saygıda bulundukları sırada ansızın görmez olmuş gözleri. Çeşitli ilaçlar kullanılmış iyileşsin diye ama
hiçbirinin faydası dokunmamış. Oğlu onu çok sever, yere göğe
komaz! Ana hakkı bilirliğinden olacak; bir keresinde anası
onunla yolculuğa çıkıyor, sultan ondan önce varıyor [gidilecek
yere]. Valide hanım geldiğinde hemen karşılamaya çıkıyor, atın
dan inip yayan yürüyor ve onun ayaklarından öpüyor. Bu esnada kadın herkesin görebileceği bir tahtırevandaymış.
Konumuza dönelim, söze devam edelim ...
Saraydan çıktığımızda vezir de bizimle beraber Hintlilerin
Bab-ı Harem adını verdikleri Sarf Kapısı 'na geldi. MahdOme Cihan'ın konağı orada. Evin kapısına vardığımızda bineklerden indik, hepimiz durumumuza göre armağanlar getirmiştik. Ülkenin
başkadısı Kemaleddın Burhan da bizimle beraber içeri girdi.
Vezirle kadı girişte eğilip selam verdiler, onların ardından biz de
aynı şeyi yaptık. Kapı katibi armağanlarımızı tek tek kaydetti.
Daha sonra bir grup genç erkek köle dışarı çıktı, onların reisieri
bizim vezire yaklaştılar, bir şeyler fısıldaştıktan sonra köşke girdiler. Tekrar vezirin yanına geldiler, yine köşke döndüler. Bu sı
rada biz ayakta bekliyorduk. Daha sonra orada bulunan bir yükseltiye oturmamız emredildi. Bunun ardından Hintlilerin suyun
dediği teneereye benzer altın taslarla yemek getirildi. Bu kaplar
subuk adı verilen altın ayaklar üzerine oturtulmuştur. Yine altından kadehler, taslar ve ibrikler getirildi. Yemekler iki sofraya
konulmuş, her sofrada misafirler iki sıra halinde oturtulmuş ve
sıranın başına da oradakilerin en büyüğü kurulmuştu. Yemeğe
geçmek için ilerlediğimiz sırada mabeyinci ve nakiplerin bizi selamlayıp eğilmeleri üzerine karşılık verdik. Sonra şerbet getirildi, içtik. Haçibler:
"Bismiılahl"<dediler. Yemekten sonra içecekler, onun ar-
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dından

da tenbaı getirildi. Sonra hacibler yine "BismiHah!" diye ünleyince hepimiz saygıyla eğildik, selam verdik. Yemek bitiminde orada özel bir köşeye götürüldük. İpekten mamul sır
malı özel giysiler giydirildi bize. Köşkün kapısına dek refakat
ettilir. Orada da eğildik selam verdik, saygı merasimini yerine
getirdik. Hacibler yine:
"Bismillah!" dediler, vezir ayağa kalktı, biz de ona uyup
dikildik. Daha sonra köşkten bizim namımıza keten, ipek ve
pamuk nev'inden hiç dikilmemiş ham kumaşlarla dolu bir sandık çıkarıldı. Her birimize birkaç parça elbiselik hediye edildi.
Önce kuruyemiş sonra şerbet daha sonra da tenbaı dolu üç altın kap getirildi art arda. Bunlar kim için getirilmişse o adamın
kabı bir eliyle omuzuna koyması diğer elini yere dayayarak
saygıyla eğilmesi adettir. Vezir, -cömertliğinin ve alçakgönüllülüğünün eseri olacak- merasimin nasıl yapılacağını bana öğ
retmek amacıyla bir kabı eline aldı ve adeti yerine getirdi. Allah Tdla onu en güzel şekilde mükafatlandırsın. Ben de onun
gibi yaptım.
Bundan sonra Dihll şehrinde Dervaze-i Balem [=Palem Kapısı] civarında bize ayrılan konağa döndük. Bir yolcu için gerekli olan her şey bize gönderilmişti.

Misafirlik Olarak Verilenler
Konaklarnam için hazırlanan eve vardığımda minder, hasır
kapkacak ve sedir gibi gerekli eşyaların hepsini karşım
da buldum. Hint ülkesinde sedider yeğniktir; bir kişi tek başı
na kaldırıp götürebilir. Yolculuğa çıkan, mutlaka sedirini yanı
na alır. Köle bu sedyemsi yatağı başı üzerinde taşır. Sedir koni
şeklinde dört ayağa oturuyor. Bunların üzerine dört çubuk konulmuş, çubukların arasına ipek veya pamuktan bir tür ağ örülmüştür. Bunun üstüne yatılınca zaten bükülebilir ve yUJ1lUşak
olduğundan rahatlığı sağlayacak başka şeylere gereksinim duyulmaz. Sedirin dışında tümü ipekten mamul iki örtü, iki yastık ve bir yorgan getirilmişti. Hindistan'da gerek yatak örtüsüne gerekse yorgana pamuk veya ketenden yapılmış beyaz astar
geçirmek adettir. Bunlar kirlendikçe yıkanır ve iç kısım temiz
kalır. O gece bize iki adam getirildi. Biri, oralıların harras dediyaygı,
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ği değirmenci, diğeri kassab [=kasap] diye çağrılan et kesiciydi.
Huzurumuzda;
"Undan şu ka4::ı,r, etten şöyle, şundan şu kadar bundan da
bu kadar alın!" diye birtakım yiyecekleri saydılar ama ne dediklerini şimdi anİmsamıyorum. Oralıların adetince ne kadar et verilirse o kadar da un verilir. Bahsettiğimiz bu misafirlik, hükümdarın annesi tarafından verilen bir ihsandır. Onun ardından şim
di anlatacağımız üzere sultamn misafirliği gelecekti.
Ertesi gün sultanın sarayına giderek vezire selam verdik.
Vezir bana, her birinde bin dinar dirhem bulunan iki kese uzatarak:
"Bu, serşüşt'i" dedi. Yani "baş suyu" için. Ayrıca gayet ince, keçi tüyünden dokunmuş özel bir giysi hediye etti; dostlarımı, hizmetçilerimi ve kölelerİmi dört zümre halinde kaydetti. Birinci kısma girenlerin her birine ikiyüz, ikinci kısımdaki
lere yüzelli, üçüncü kısımdakilere yüz, dördüncü kısımdakile
re yetmişbeş dinar verdi. Tümünün sayısı kırk civarındaydı,
bu yüzden verilen harcırahın toplamı dörtbin dinarı geçmektedir.
Bunun ardından sultanın misafirliği geldi. Onun misafirlik
olarak gönderdiklerini şöyle sayabiliriz:
1) Hint ölçüsüyle bin ratllık un. Bunun üçtebiri mira denilen buğday unu, üçteikisi ise huşkar denilen kepekli undur.
2) Bin ratl ölçeğinde et.
3) Kaç ratl olduğunu hatırlayamıyorum lakin bol miktarda
şeker, yağ, salep ve fevfel.
4) Son olarak bin ratl da tenbul yaprağı vardı.
Hint ratlı, Fas ratlının yirmi katı; Mısır ratlının ise yirmibeş
katıdır.

Dörtbin ratllık un, bir o kadar et ve demin amlan yiyeceklerden uygun ölçülerde de Hudavendzade'ye gönderildi.
Kızımın Ölümü ve Bununla İlgili Olarak Ne
Yaptıklarına

Dair

Hindiştan'a gelişimizden bir ay sonra henüz yaşına basmamış olan bebeğim vefat etti. 3 Kızımın haberini duyan ve zir, ce-

nazenin Dervaze-i Balem [=Palem

Kapısı] dışında yaptırdığı

tekkede şeyhimiz Konyalı İbrahim'in kabri yanına gömülmesini emrettiğinden götürüp oraya defnettik. Vezir haberi sultana
yazdı. Sultan başşehirden on günlük mesafede bulunan avlanma
yerindeydi ama ikinci gün akşamleyin cevap ona ulaştı!
Hint halkının adetine göre cenaze gömülüşünün üçüncü günü sabahleyin mezara gidilir. Kabrin çevresi kilim ve ipekli kumaşlarla döşenir. Üzerine Hindistan'da her mevsim yeşil bulunan çiçekler serilir. Bunlar yasemin, sapsarı bir çiçek olan kulşeb
bu [=gülşebboy], bembeyaz rayblil, beyaz ve sarı renklerde olabilen nesrındir. Ayrıca üzerinde meyvesi bulunan limon ve turunç dalları da serilir. Dalların yemişleri yoksa ipliklerle meyveler asılır. Kabir üzerine kuruyemiş ve hindistancevizi serpilir.
Ahali toplanır, mushaflar getirilir, Kur'an okunur. Hatim indirildikten sonra orada bulunanlara şerbet dağıtılır. Bunların ardın
dan herkese gülsuyu serpilir, tenblil ikram edilir ve halk dağılır.
Ben de cenaze defninin üçüncü günü sabahleyin adet üzere yukarıda saydığım koku, çiçek vesaireyi gücüm yettiğince
sağlamaya çalıştım. Bu işlerin düzenli bir şekilde yürütülmesi
için vezİrin emriyle mezar üzerine büyücek bir çadır kurulduğu
nu gördüm. Sim yöresinde karşılaştığımız Hacib Şemseddın
Hlişenc1 ile Kadı Nizameddın Kervanı ve şehrin ileri gelenlerinden bir bölük adam benden önce kabre varmış, yerlerini alarak Kur'an okumaya başlamışlardı. Dostlarımla beraber mezarın
kıyısına oturdum. Onların ardından güzel sesli hafızlar başladı
lar Kur'an okumaya. Onların da ardından kadı ayağa kalkarak kı
zım için bir mersiye okudu, sultanı öven cümleler söyledi. Hükümdarın adı geçince herkes ayağa kalkıyor, reveransta bulunup oturuyordu. Kadı gayet güzel bir dua yaptıktan sonra hiicible beraberindekiler herkese gülsuyu serptiler; sonra bardak bardak şerbet ve tenblil dağıttılar. Böylece bana ve arkadaşlarıma
onbir özel giysi getirildi.
Tören bittikten sonra haciblede beraber atlara bindik, saraya hareket ettik. Tahtın önüne vardığımızda yine adet olduğu gibi eğildik, saygı gösterdik. Ben evime döner dönmez
Mahdlime Cihan'ın sarayından yemekler geldi. Gelen yiyecek o kadar çoktu ki, hem benim evim hem de arkadaşların
evleri yemekle dolmuştu. Dostlarımın tümü ve epey fukara
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bu yemeklerden tattıkları, karınıarını doyurdukları halde yuvarlak ekmekler, tatlılar ve hoş sebzeler artmıştı. Bunlar da
günlerce yenildi.J3u işlerin t!imü hükümdarın emriyle gerçekleşiyordu.
.
Daha sonra Mahdume Cihan'ın konağından genç hizmetkar köleler gelerek devlet adı verilen bir tür tahtıresvan getirdiler. Bu tahtırevan kadınların taşınması için yapılmışsa da bazen
erkekler de biner. Bu araç hükümdar tahtına benzemektedir,
üstüne ipek yahut pamuktan örülmüş bir örtü serilir. Üzerinde, bizim oralarda buca denilen gölgelikte olduğu gibi Hint
kamışından mamul içi doldurulmuş bir direk vardır. Sekiz kişi
grup halinde ikiye ayrılarak dörder dörder nöbetleşe bu perdeli tahtırevanı taşırlar. Mısır'daki büyük tahtırevanların işini
Hindistan'da devlet adı verilen bu araçlar görmektedir. Halkın
çoğu bunlar vasıtasıyla gider gelir işine. Bir adamın köleleri
varsa bu tahtırevanı onlar taşır; yoksa para verir, hamal tutar.
Çarşılarda, hükümdarın ve halkın kapıları önünde bu işi bekleyen hamallara rastlamak mümkün. Kadınlar için yapılan devletler ise ipek perdelerle örtülüdür. Genç erkek hizmetçilerin,
valide sultanın sarayından getirdikleri tahtırevan da bu şekil
deydi. Ona ölen kızımın annesi olan cariyemi bindirdiler. Ben
bu cariyeyle beraber hediye olarak bir Türk cariye gönderdim
sultan anasına. Ölen kızımın anası olan cariye orada bir gece
kaldı, sabahleyin döndü. Ona bin dinar dirhem, altın kaplama
bilezikler, yine altın kaplama bir mahfaza, ketenden yapılmış
sırmah bir gömlek, simli parlak bir hil'at ve çeşitli elbiseleri
içeren bir sandık hediye edilmişti. Bu armağanlar yanıma getirildiğinde -istihbaratçılar durumu sultana yazdıkları için- kendimi ve şanımı korumak amacıyla hepsini arkadaşlarıma ve
borçlu bulunduğum tacirlere verdim.

Sultan Başşehirde Değil Ama Bana Yaptığıİhsanlar
Vezir Aracılığıyla Sürüyor
Orada bulunduğum sırada sultan senelik geliri beşbin dinar
olan bazıkasaba ve arazilerin bana tahsis edilmesini emretmiş,
vezir ile divan üyeleri de bunları saptamışlardı. Bana ayrılan kasabalara gii:tirri,~Bedelı, Besehl kasabalarıyla Belera kasabasının
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yarısı

da bunlar arasındaydı. 4 Bu yöreler, Sadi5 Hindbut adıyla
bilinen sadideydi. Dihırden onaltı kurııh [=mil] uzaktaydılar.
Hindistan'da yüz köyü içine alan idari bölgeye sadi denilir. Esas
şehrin çevresi çeşitli sadilere ayrılmıştır. Her sadinin bir çovtrı
si ve gelir toplamakla görevli memuru bulunur. Çovtri,6 o yöredeki Hint kafirlerinin reisidir.
Bu sıralarda hükümet merkezine kafir tutsaklar getirilmişti.
Bunlar arasından on cariye gönderdi bana vezir ... Birini, getiren
adama verdimse de razı olmadı. Onlardan üç tazeyi arkadaşlarım
aldı. Diğerlerinin başına ne geldi bilmiyorum. Bu ülkede kadın
tutsakların pahası pek düşük. Bunun sebebi, onların çok pis olmaları, şehir adeti ve töresi nedir bilmemeleridir! Bu arada eği
tim görmüş, terbiye edilmiş olanlar da ucuza satılıyor ama yine
de kimse onları satın alma ihtiyacı duymuyor.
Hint ülkesinde gavurlarla Müslümanların arazileri birbirine
bitişik. Müslümanlar onların üzerinde egemen. Gavur tayfası
ancak dağlarda, yalçın tepelerde rahat yaşıyor. Ayrıca kamış ormanları da onların barınağı sayılır. İçleri boş olmayan kamışlar
art arda uzayıp birbirine bitiş ir ve sarılırlar. Bunlara ateş etki etmez, gayet dayanıklı ve sağlam olurlar. Gavur tayfası neredeyse
bir kale gibi berkitilmiş olan bu kamış ormanlarında oturur.
Böyle ormanların iç kısmında onların hayvanları, tarlaları ve birikmiş yağmur suyundan göletleri vardır. Güçlü dayanıklı bir ordu bu kamışları kesmeye yarayan aletlerle yola düşmedikçe o
ormanlara girip iç kısımdakileri yenmek mümkün değildir.

Hükümdar

Başşehirde

Yokken

Geçirdiğim

Bayram

Hükümdar henüz başşehre dönmeden Ramazan bayramı
gelip çattı. 7 O gün siyah elbiselere bürünen hatip efendi bir filin sırtına bindi. Onun rahatça oturması için filin üstüne bir tür
taht yerleştirilerek dört köşesine dört sancak konduruldu. Müezzinler de fillere binerek hatibin önünde tekbir getire getire
ilerlediler. Yörenin bütün fıkıh bilginleri ve kadıları hayvanlara
binmiş, her biri namazgaha ilerlerken vereceği fıtrayı [=Ramazari sadakası] yanına almıştı. Namaz kılınacak yere kocaman bir
yün çadır kurulup içi halılarla döşendi. Ahali tekbir getire getire
toplandı. Namazın ardından hatip hutbeye çıktı, daha sonra ce-

maat evlerine döndü. Biz de saraya gittik. Meliklerin [=beylerin] emirlerin ve "muhteremler"in yani yabancıların hazır bulunduğu bir şöleIlxerildi. Yemc::kten sonra herkes dağıldı.

Hükümaarm

Gelişi

ve Onunla

Görüşmemiz

Şevval ayının dördüncü
sultan başşehirden yedi mil
uzakta bulunan Tilbet9 köşkünde konakladı. Vezir bize sultanı
karşılamamızı emrettiğinden herkes deve, at, Horasan meyveleri, Mısır kılıçları, köleler ve Türk ülkelerinden ithal edilmiş koyunlardan oluşan hediyesini yanına aldı; hep beraber çıkıp köş
kün kapısına vardık. Gelenler orada toplanıyor, derecelerine göre sultanın huzuruna çıkıyor ve onlara sırmah keten giysiler giydiriliyordu. Sıra bana geldiğinde, huzura girdim; sultanı bir peykeye kurulmuş buldum. Hükümdar payitahtta yokken tanıştı
ğım melikünnüdema [=nedimbaşı] Heratlı Nasıreddın Kafi'yi
görünceye kadar peykede oturan adamı mabeyincilerden biri
sandım. Hkib [=mabeyinci] saygıyla eğilince ben de ona uydum. Hükümdarın Fırfiz adlı amca oğlu Emir Hkib beni karşı
ladı. Hrfiz selam verdi; ben de ikinci defa selam verdim. Nası
reddın bana dönerek:
"Bismİllah! Mevlana Bedreddın!" dedi. Ben Hindistan'da
Bedreddın olarak tanınır ve anılırdım. O ülkede gerek öğretmen
gerekse öğrenci; ilimle uğraşan herkese mevlana denilir. Hükümdara yaklaştığımda o elimi tutup kucakladı. Bana son derece nazik davrandı, iltifat etti. Şöyle dedi Farsça:
"Bereket yağdı seninle! Hoş geldin! Rahat ol! Sana öyle güzel davranacak öyle hediyeler vereceğim ki memleketlin bunu
duyar duymaz senin yanına koşacak!" dedi. Sonra yurdumu sordu, Mağripli olduğumu söyledim, bana tekrar dönerek;
"Sen Abdülmü'min'in ıo ülkesinden misin?" deyince,
"Evet!" dedim. Ne zaman güzel bir söz söylese hemen elini öptüm. Böylece yedi defa öpmüş oldum. Bana hil'at giydirdikten sonra onun yanından çıktım.
Karşılama merasimi için orada bulunanlara şölen verildi. Fı
kıh bilginIerinden kadılar kadısı Sadr-ı Cihan Nasıreddın Havarezmı [=Harizmı], tüm memalıkin [=memlfik askerlerin] başka
dısı Sadr-ı Cihan Kemaleddın Gaznevı, me malik müfettişi İma-
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dülmülk Melik Celaleddin Kicı ll ve haciblerle emirlerden oluşan bir topluluk misafirlerin başında durdu. Bu ziyafette Tirmiz
kadısı Hudavendzade Kıvameddin'in amca oğlu olup bizimle
beraber yolculuk eden Hudavendzade Gıyaseddin de vardı.
Hükümdar ona hürmette kusur etmiyor, "kardeş" diye sesleniyordu. Bu adam yurdundan çıkarak defalarca Hint hükümdarını
ziyaret etmiştir.
Kendisine şeref giysisi armağan edilen misafirler şunlardı:
Hudavendzade Kıvameddin, onun kardeşleri olan Ziyaeddin, İmadeddin ve Burhaneddin, onun kızkardeşinin oğlu Emir
Baht b. Seyyid Taceddin; -onun atası Vecıhuddin Horasan veziriydi; dayısı Alaeddin de vezir ve Hintlilere bakan bir yöneticiydi- babası Irak'ta vezir naipliğinde bulunan Emir Hibetullah
b. Feleki Tirmizi, -baba Feleki Tirmizi, Tebriz'deki Felekiye
okulunu 12 yaptırmıştı- Behramcıır [=Behramgor] soyundan Kisra sahibi [=Kisra şehrinin yöneticisi] Melik Kiray [=Giray], -bu
adam, lazeverd ve belahş diye bilinen yakut taşının ana yurdu
Bedahşan'dandır 13 - Semerkandlı Emir Mübarek Şah, Buharalı
Arun Buğa, Tirmizli Melikzade, son olarak Tebriz'den sultana
hediye getirirken yolda soyulan Şihabeddin Kazerllnl. ..
Hükümdarın Başşehre Girişi
Ayrılan

ve Onun Emriyle Bize

Binitler

Hükümdarı karşılamaya çıkışımızın ertesi günü her birimize saraya ait atlardan birer tane verildi. Atlar, süslü dizgin ve
eyerleriyle gayet gösterişliydiler. Hükümdar başşehre girerken
atına binince biz de atlandık, Sadr-ı Cihan ile öncüler arasında
gittik. Sultanın önü sıra sancaklarla beraber kimi inci-mücevher
işlemeli kimi de başka değerli malzemeyle kaplanmış güzel gölgelikler taşıyan onaltı fil yürümekteydi. Sultanın başucuna görkemli bir sayvan dikilmiş, önüne de incilerle süslü bir perde
konmuştll. Onlar bu örtüye gaşiye diyorlar. Fillerden bir kısmı
na ra'ade adı verilen küçük toplar yüklendi ve sultan şehre yaklaştığında bunlarla dirhem ve dinar saçıldı ortalığa! Hükümdarın
önünde giden atlılar ve yayalar bu paraları topluyorlardı. Bu hal,
hükümdar köşke varıncaya kadar devam etti. Önünde binlerce
insan yürüyordu. Üzerleri ipek kumaşlarla örtülmüş ahşap kub-

becikler çoktan kurulmuş, daha önce
lar yerlerini almışlardı bile.
-...,".

anlattığımız şarkıcı kadın

-....

Hükümdarm Huzuruna Girişimiz,
Bize VerdiğiHediyeler
Hükümdarın payitahta gelişinin ikinci günü olan Cuma'da
büyük salonun girişine varıp üçüncü kapının önündeki peykelere oturduk. Henüz içeri girmemiz için izin verilmemişti.
Bir süre sonra Hacib Şemseddın Huşencı [=Huşengı] çıkıp
adlarımızın kaydedilmesini ve bizimle beraber birkaç arkadaşımı
zın da girmesine izin verilmesini söyledi katiplere. Benim yanım
da girecek olanların sayısını sekiz olarak saptadı; nihayet katiplerle girdik içeriye. Daha sonra keseler ve kabban diye adlandırılan
terazi getirildi. Kadılar kadı sı ile katipler oturup dışarıda bulunan
muhteremleri [=yabancıları] çağırdı. Bu keseleri onlara pay ettiler. Benim hisseme 5.000 dinar düştü. Dağıtılan paranın tümü
100.000 dinardı. Bu parayı Valide Sultan oğlunun dönüşünü kutlamak amacıyla dağıtıyordu. Ve o gün böyle çıktık saraydan ...
Bu ilk girişten sonra hükümdar bizi yine huzuruna çağırdı,
hal hatır sordu, güzel sözlerle bize iltifat etti. Bir gün bize şöyle
dedi:
"Siz, gelişinizle yücelttiniz bizi! Sizin hak ettiğiniz armağa
na bizim gücümüz yetmiyor. Büyüğünüz babam, gün görmüş
yaşlılarınız kardeşim, küçüğünüz oğlum gibidir! Memleketimde
şu şehrimden daha muhteşemi yoktur! Onu da size veriyorum!"
Hükümdara teşekkür edip hayır duada bulunduk.
Sonra bize maaş bağladı. Benim için yıllık 12.000 dinar ayır
dı. Daha önce bana ihsan ettiği üç kasabaya iki daha ekledi.
Bunların biri Cevze diğeri Melikbur adını taşımaktadır.
Hükümdar bir gün Hudavendzade Gıyaseddın ile Sint valisi Kutbülmülk'ü bize gönderdi. Onlar karşımıza dikilip:
"Hund-ı Alem [=Cihan hükümdarı] der ki aranızdan kim
vezirlik, katiplik, emirlik, kadılık, müderrislik ve fakihlik görevlerinden birini yapacak güçte ise o işi ona vereceğim!" anlamın
da sözler söylediyse de kimseden ses çıkmadı. Çünkü herkes
mal ve servet yığdıktan sonra yurduna dönmek arzusuyla yanı
yordu! Demin' sözü geçen Emir Baht b. Seyyid Taceddin:
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"Vezirlik mirasım, katiplikse benim işimdir! Bunlardan baş
bilmem!" dedi. Hibetullah b. F eleki de bu tür şeyler söyledi. Bu arada Hudavendzade bana Arapça:
"Seyyidi [=efendim] sen ne diyorsun?" diye sordu. Bu yöre
halkı Arap gördü mü ona muhakkak "Ya seyyidi" diye seslenir!
Hükümdar da Arap milletine saygı duyduğu için böyle sesleniyor. Ben de şu cevabı verdim:
"Ne vezirlik ne de katiplik benim işim değil! Ama kadılık
ve şeyhlik hem benim hem de atalarımın öteden beri yapageldiği işlerdir. Emirliğe gelince, bildiğiniz gibi Arap olmayanlar
Arabın gücü ve kılıcıyla İslamı kabul ettiler."
Hükümdar bu sözlerimi işitince hoşnut oldu, kelamımı beğendi! O sırada Hezar Üstfin'da yemek yiyordu. Bizi yanına çağı
rınca vardık beraber yedik. Sonra Hezar Üstfin'dan dışarı çıktık.
Arkadaşlarım oraya çöktüler ama malfim yerimde çıban çık
tığından ben oturamadım, ayrıldım. Hükümdar bizi yeniden çağınnca arkadaşlarım gidip benim adıma özür dilediler. İkindi
namazından sonra tekrar gittim. Akşam ve yatsı namazıarını büyük salonda kıldım. Mabeyinci huzurdan çıkıp bizi davet etti.
Yukarıda anılan kardeşlerin en büyüğü Hudavendzade Ziyaeddin huzura girip hükümdar tarafından emir-i dad makamına
atandı. Emir-i dad kademesinde olan kişi 14 büyük emirlerden
sayılır ve kadı efendinin meclisinde oturur. Kimin bir emirle veya bir büyükle davası olur da ondan hakkını almak isterse emiri dad derhal o adamı huzura getirir. Hükümdar, Ziyaeddin'e bu
görev için yıllık 50.000 dinar bağladığı gibi geliri de bu civarda
olan otlaklar verdi ona. Ayrıca nakit olarak 50.000 dinar ihsan ettiğini eklemeliyiz. Bunların dışında, ipek sumalı bir hil'at giydirdi ona. Bu giysiye, göğüs kısmında ve arkada aslan resmi bulunduğu için sfiret şir adı verilmiştir; "yırtıcı [=aslan] sureti" anlamına gelir bu terkip. Bu giyside astarın üstüne işçilik için harcanan sırmanın değerini bildiren bir yafta dikilmektedir.
Hükümdar, Ziyaeddin'e birinci sınıf bir küheylan da verdi.
Ülkede dört cins at bulunuyor. Atların eyer kısımları Mısır işine
benziyor. Eyerlerin büyük bir bölümü altın yaldızlıdır.
Sonra Emir Baht girdi huzura; hükümdar ona vezirle yan yana kendi peykesinde oturmasını ve divanların hesap işlerini inkasını
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celemesini emretti. Yıllık 40.000 dinar bağladı Emir Baht'a.
Bundan başka senelik geliri 40.000 dinarı bulan odaklar tahsis
ettiği gibi nakit P~[:l, olarak da 49.000 dinar verdi! Ayrıca koşum
takımı mükemmel bir ada Ziyaeddın'inkine benzer bir elbise
verdi ona ve ŞereTülmülk unvanıyla onurlandırdı onu.
Sonra Hibetullah b. Felekı geldi. Hükümdar onu ResOIdar ıs yaptı. Bu terim, sarayın yazışma ve irtibat görevlisi anlamı
na geliyor. Ona yıllık 24.000 dinarı bulan bir maaş bağladı, geliri de bu civarda olan odaklar tahsis etti; peşin para olarak da
24.000 dinar verdi. Bunların dışında tam donanmış bir at ve özel
giysi ihsan etti. Onu Bahaülmülk unvanıyla onurlandırdı.
Hibetullah'ın ardından huzura ben girdim. Hükümdan köş
kün ortasında tahtıria yaslanmış bir vaziyette buldum. Vezir Havace Cihan öndeydi. Melik Kebır [=büyük bey] KabOla ayakta
bekliyordu. Selam verdiğimde KabOla şöyle dedi:
"Eğil! Çünkü dünyanın sultanı seni başşehir Dihlı'ye kadı
yaptı! Yıllık 12.000 dinar maaş bağladı. Yine bu kadar geliri olan
otlaklar tahsis etti sana! İnşaIlah yarın hazineden alacaksın;
12.000 dinar peşin para verdi! Ayrıca eğeri ve dizginleriyle koşum takımı mükemmel bir küheylan ile hil'at-ı meharibı verilmesini emretti!"
Hil'at-ı meharibı, göğüs ve sırt kısımlarında mihrap resmi
bulunan özel giysinin ismidir. Eğildim, selam reveransımı yaptım. Büyük bey KabOla elimden tutup hükümdarın huzuruna
çıkardı beni. Hükümdar bana:
"Dihll kadılığını ufak bir iş sanrna! Bizim katımızda en büyük hizmet budur!" dedi. Ben onun sözlerini gayet iyi anladım
sa da o dilde gerektiği şekilde cevap verebilecek durumda değildim. Hükümdar da Arap dilini anlar fakat açık ve güzel konuşamazdı. Şöyle dedim:
"Efendimiz! Ben Malikı mezhebindenim. Bunlar Hanefi
mezhebinden! .. Ayrıca dil bilmiyorum." Bu sözüm üzerine hükümdar şu cevabı verdi:
"Sana naip [=vekil ve yardımcı] olsunlar diye Bahaeddın
Multanı'yi, ve Kemaleddın Bicnevrı'yi görevlendirdim. Onlar
seninle görüşürler; sen sadece yapılan sözleşme ve akitlerin üs:'
tüne mühür vurursun! Sen bizim için evlat gibisin!"

Ben bu iltifata:
"Hükümdarım! İşin doğrusu

ben sizin hizmetkarınızım!"
diye karşılık verdim ama o gayet alçakgönüllü ve müşfik bir
tarzda Arapça olarak:
"Bilakis sen bizim efendimiz ve büyüğümüzsün!" dedi. Bu
konuşmanın ardından Şerefülmülk Emir Baht'a dönerek şöyle
buyurdu sultan:
"Bu adamın harcaması çok olacak. Ona maaş bağladımsa da
yetmez; fazladan bir zaviye vereceğim emrine; dervişlerle ilgilenme sözü verirse! Bunu Arapça anlat ona!"
Hükümdar sanıyordu ki Emir Baht Arapçayı güzel konuşur!
Oysa emir doğru düzgün bilmiyordu bu dili! Neticede bunu farkeden hükümdar şöyle seslendi Emir Baht'a:
"Berav ve-yekca bihusbl ve an hikaye ber u begu'l ve tefhım kunl ta ferda inşaallah plş man beya'l cevabi u bigu'l"
Bu cümle şu anlama geliyor:
"Bu gece gidiniz, aynı yerde yatınız! Sen de ona bu hikayeyi anlat, sabah olunca inşallah yanıma gelir ne dediğini bana bildirirsin! "
Böylece hükümdarın huzurundan çıktık. Gecenin üçte biri
geçmiş ve nöbet tokmağı vurulmuştu. Onların adetine göre
[tokmak] çalındıktan sonra kimse dışarı çıkamazdı. Bu yüzden
vezirin çıkmasını bekledik; o çıkınca onunla beraber yola koyulduk.
Dihll şehrinin kapıları tümüyle kapandığından Iraklı Seyyid Ebu'l-Hasan Abbadl'nin Seraburhan sokağındaki evinde
geceledik. Bu adam hükümdar malıyla ticaret yapar, onun namı
na Irak ve Horasan'dan silah ve eşya satın alırdı.
Ertesi gün sultan bizi çağırdı. Malları, atı ve hil'adarı aldık.
Her birimiz bir kese para ve mal alıp omuzuna yüklemişti. Böylece huzuruna girip selam verdik. Adarımız yanımıza getirildi ve
biz hayvanların tırnaklarını kumaş parçalarıyla örttükten sonra
öPtük. Böylece bu hayvanları sarayın kapısına kadar kendimiz
götürdük. Bu işler, Hint halkının adederindendir. Sonra saraydan çıktık.
Hükümdar benimle beraber gelenlere 2.000 dinarla 10
hil'at verilmesini emretmişti. Diğerlerinin arkadaşlarına bir şey

vermedi. Benim yanımdakilerin havası yerindeydi!
rı hükümdarın da hoşuna gitmişti. Onlar huzurda
verince hükümdarct,~l1 teşekkür aldılar.

Onların
eğilip

tavselam

Hüküındai"ın-Bana Verilmesini Emrettiği İkinci
İhsanın Biraz Gecikmesi
Kadılık

ve hükümdarın çeşitli armahukukçu vaiz Tirmizli Mevlana
Nasıreddın'le büyük kabul salonunda bir ağaç altında oturuyordum. Mabeyincilerden biri gelip Nasıreddın'i sultanın yanına
çağırdı. Adam huzura girince hükümdar tarafından hil'at giydirilme şerefine erişti. Ayrıca hükümdar ona mücevher ve inci ile
süslenmiş bir Kur'an-t Kerim hediye etti. Sonra başka bir mabeyinci yanıma gelerek şöyle dedi:
"Bana bir şeyler ver, sana ödenmesi zaten sultan tarafından
emredilen 1.200 dinarı getirmek için bir hatt-ı hurd alayım!" dedi.
Ben ona güvenmediğim için bu işi bir tuzak zannettim.
Ama sözünde ısrar edince dostlarımdan biri;
"Onun istediğini verebilirim!" diyerek herife iki-üç dinar
verdi. Mabeyinci "hazineden falancanın aracılığıyla şu adama
bu kadar ihsan edilmesini sultan emretti!" anlamında bir hatt-ı
hurd getirdi. Hatt-ı hurd küçük yazı demektir. Böyle yazılarda
bildirme işini yapan adamın ismi yazılır, sonra o kağıdın üstüne
emirlerden üç kişinin imzası konulur. Bu üç kişi, hükümdarın
hocası olup Han-ı A'zam diye bilinen Kutlu Han, kağıt tomarları ile kalemlerin işine bakan harıtadar ve sahib-i devat [=başka
tip] Emir Nükbiye Devadar'dır. Bunların damgaları vurulduktan sonra o yazı divan-ı vizarete [=vezirler meclisi] gönderilerek
orada divan katipleri tarafından yeniden yazılır, kayda geçirilir.
Bununla kalınmaz, sözü geçen berat, divan-ı işraf [=denetleme
kurulu] ve divan-ı nazarda [=son tetkik kurulu] onaylanır, tescil
edilir. Böylece bahsi geçen paranın ödenmesi için vezir tarafın
dan başhaznedara bir pervane yazılır. Pervane, emirname demektir. Başhaznedar kendisine gönderilen pervaneyi kendi diyanına kayqeder. O her gün hükümdar tarafından ödenmesi
emredilen paraların listesini çıkarır sonra da huzura gönderir.
Eğer sultan bu paraların hemen verilmesini emrederse haznedar
görevine

atandıktan

ğanlarına eriştikten sonraydı;

derhal gerekeni yapar. Şayet biraz bekletilmesini buyurmuşsa o
zaman ödemeyi geciktirir. Fakat süre uzasa da bu para mutlaka
ödenir. Bana ihsan edilen 12.000 dinar altı ay gecikti ama ilerde
anlatılacağı gibi diğer hediyelerle beraber gönderildi. Hükümdar birine armağan verirse bunun ondabiri rüsum olarak kesilir.
Mesela 100.000 dinar verilmesini emretmişse 90.000 verilir,
10.000 verilsin diye ferman çıkmışsa 9.000 ihsan edilir.
Alacaklıların Benden Paralanm İsterneleri,
Hükümdan Övmek İçin Yazdığım Kaside,
Borcumun Ödenmesi Doğrultusunda
Ondan Emir Çıkması ve Bu İşin Bir Süre Gecikmesi

Daha önce de anlattığım gibi yolda harcama yapmak, sultana
hediyeler sunmak ve burada kaldığım süre içinde sağa sola sarfetmek için tüccar tayfasından biraz borç almıştım. Adamlar
yurtlarına dönecekleri sırada paralarını istediler. Bunun üzerine
ben de uzunca bir kasideyle övdüm sultanı!1 6 Baş tarafı şöyledir:
çeşitli

"Sana try müminlerin ulu emiri sadece sana,
Geldik ve uğrunda çöl/er geçtik, badireler at/attık.
Senin kapına dayandım, yüceler yurduna vardım,
Senin konağın sığınak, kimsesiz yolculara layık.
Eğer güneşten üstün bir makam olaydı,
Elbette sen oraya ktryifle kurulurdun!
Sensin önder, sensin ö'vülecek büyük adam,
Sensin mizacında sö'zle trylem birliği olan!
Senin huzurunda talebim öyle küçük ki!
Bir tek dileğim var derya-yı etldundan
Dilimden baklayı çıkarayım mı şimdi.?
Yoksa utandırmamak için sö'zü kestryim mi.?
Çünkü en güzel ün olsa gerek,
zarif ve yüce gö'nüllü diye anılmanız.
Kapınıza gelen yolcuya yardım ediniz, borcunu ödtryiniz;
Zira alacaklılar pervasız!"
Bu kasideyi okuduğumda o tahtına kurulu vaziyetteydi; övgünün yazıldığı kağıdı dizine koyarak bir ucundan kendi tuttu,
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diğer

ucundan da ben tuttum. Ben bir beyti okuyup bitirince
Gazneli Kemaleddın'e dönüp;
.
"Anlamını sultııJ}a açıkla!" eledim. O da anlattı. Böylece tek
tek açıklattım. Hint ahalisi Arapça şiirlere pek heveslidir; bu kaside de hükümdarın hoşuna gitti! En son beyte geldiğimde hükümdar:
"Marhamat!" dedi. Bu, "Sana acıdım, lütfedeceğim" demektir. Böylece mabeyinciler elimden tuttular, adet olduğu
üzere saygıyla eğilmem için beni bulundukları yere götürmek
istedilerse de sultan:
"Durun, kasideyi tamamlayıncaya kadar bırakın onu!" dedi.
Bitirdim, selam verdim. Oradakiler bu övgüden ötürü beni kutladılar. Bir süre oturdum. Oralıların "arz-ı daşt" dediği dilekçeyi yazıp Sint valisi Kutbülmülk'e verdim, o da bunu sultana sundu. Hükümdar ona:
"Havace Cihan'a var, bu adamın borcunu ödemesini söyle!"
dedi. Böylece Kutbülmülk gidip durumu bildirdi. Havace Cihan;
"Tamam, olur!" demişse de bir süre gecikti ödeme işi. Bu
arada hükümdar, vezirin Devletabad'a gitmesini emretmiş, kendisi de ava çıkmıştı. Dolayısıyla hiçbir şey alamadım. Belli bir bir
zaman geçti ve aldım. Paranın geç ödenmesinin sebebi şuydu:
Benden alacaklı olanlar yola çıkmaya niyetlendiklerinde
onlara:
"Hükümdarın sarayına vardığımda siz yörenin adeti gereğince beni droMlayın!" dedim. Çünkü biliyordum, durumdan
haberdar olan sultan beni kurtaracaktl. Hint töresince bir kimse,
hükümdarın sevgi ve beğenisini kazanmış bir adamdan alacaklı
olup paranın ödenmesini istiyorsa sarayın kapısına gider; borçluyu bekler. Borçlu içeri girmek isteyince;
"H ükümdarın droMyı adına! Sultanın başı hakkı için, borcunu ödemedikçe içeri giremezsin!" diye diretir. Borçlu oracık
ta parayı vermedikçe yahut alacaklıdan biraz daha mühlet koparmadıkça yerinden kımıldayamaz. [Drohay, adalet demektir.]
Bir gün sultan, babasının mezarını ziyaret ederek o civardaki bir köşkte konakladı. Alacaklım olan tüccar tayfasına:
"İşte tam zamanı; atılın hele!" dedim. Ben huzura çıkaca
ğım sırada onlar' Köşkün girişini kesip:
kadılar kadısı
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"Sultanın drohayı adına! Alacağımızı

vermezsen içeri adım
diye bağrıştılar. Kapıda dikilen katipler meseleyi
yazıyla hükümdara bildirince büyük fakihlerden Şemseddın dı
şarı çıktı. O hacib-i kıssadır [=şikayet dilekçelerini dinleyen mabeyinci] Hemen onlara bana niçin hücum ettiklerini sordu. Onlar da kendilerine borcum olduğunu söylediler. Şemseddin, hükümdarın huzuruna çıkarak durumu anlattı. Sultan;
"Borcun ne kadar olduğunu sor!" diye emredince, hacib
geldi, gruba sordu. Adamlar:
"55.000 dinar!" diye cevap verdiler. Şemseddın, sultanın
huzuruna dönerek vaziyeti bildirdi. Böylece sultan, mabeyinciye, tüccar tayfasının yanına dönmesini ve şöyle demesini salık
verdi:
"Sultan diyor ki para bende, ben onların hakkını veririm;
sakın borçludan bir şey istemeyin!" Hükümdar oracıkta İma
deddin Semnanı ile Hudavendzade Gıyaseddin'e dönüp;
"Hezar Üstıın'da oturalar, alacaklıların getirecekleri belgeleri inceleyip işin aslına bakalar!" diye emir verdi. Onlar da verilen emri tuttular. Adamlar ellerindeki senetleri getirdiler. İma
deddin'le Hudavendzade Gıyaseddin, sultanın huzuruna çıka
rak akitlerin [=senetlerin] kesin ve kurala uygun olduğunu bildirince hükümC:ıar gülümsedi, şaka ederek:
"Biliyorum, o [=borçlu] kadıdır;işini ayar1adrl" dedi. Ardın
dan Hudavendzade'ye emretti, gerekli paranın hazineden ödenmesi doğrultusunda. İşe bakın, Hudavendzade benden bu iş
için rüşvet almaya heves etti, hatt-ı hurd yazmaya yanaşmadı!
Adama 200 tenge gönderdim fakat hiçbir akçeye dokunmayıp
geri yollayarak kendi adına bir hizmetçisini muhatap etti bana!
Hizmetçi:
"500 tenge istiyorl" dedi. Ben de buna yanaşmadım, işi
İmadeddın Semnanl'nin oğlu Amidülmülk'e ilettim. O da babasına bildirdi. Sonunda vezir durumdan haberdar olmuş, zaten
Hudavendzade ile aralarında düşmanlık bulunduğundan vaziyeti derhal hükümdara bildirmiş, onun daha nice suçu varsa
hepsini ihbar etmişti! Hükümdar, Hudavendzade için beslediği
kanaati değiştirdi, onu hapse attırdı ve kükredi:
"Nasıloluyor da birisi kalkıyor ona bir şeyler veriyor! Bu
atamazsın!"
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durdurun! Benim yasakladığım bir şeyi
veya ihsan ettiğim şeyi önlediği iyice bilinip anlaşılınca
ya kadar tahkikatgçyam etsin!" ~
Bu yüzden_bo.-:.cumun ödenmesinde gecikme oldu.
[=para

dağıtma] işini

verdiği

Sultanın

Ava

Çıkması,

Benim Ona

Katılışım

ve

Bu Esnada Yaptıklarım
Hükümdar ava çıktığı zaman ben de hiç beklemeden onunla beraber düştüm yola. Gereken alet ve edevatı önceden hazır
lamış, Hint halkının düzenine uygun bir şekilde hareket etmiş
tim. Önce bir serace [=seraçe] aldım. Seraçe, çit demektir ve kurulması serbesttir. Halkın ileri gelenleri için zaten gerekli bir eş
yadır. Hükümdarın seraçesi kızıl rengiyle diğerlerinden ayrılır.
Ötekiler beyazdır, nakışları ise mavidir. Ben, seraçe içinde gölgelenmek amacıyla kullanılan bir sayvan satın aldım. Sayvan, iki
büyük direk üzerine konularak keyvaniye denilen adamlar aracılığıyla omuzlarda taşınır. Adet olduğu üzere Hint ülkesinde
her yolcu, keyvaniye kiralar. Daha önce bundan bahsetmiştik.
Bundan başka -Hindular saman yedirmedikleri için- hayvanlara yeygi sağlayacak bir adam, mutfak eşyasını taşıyacak kaharın,
daha önce bahsettiğimiz devlet türü tahnrevanı kaldırıp yüklenecek bir hamal kiralaması gerekir. Bu adam devleti boşken de
taşımalıdır. Ayrıca, seraçe kurup döşemek, yükleridevelere bindirmek görevini üstlenecek ferraşın grubunu, son olarak önünde yürüyüp geceleyin meşale taşıyacak devadeviye grubunu kiralaması gerektiğini de unutmayalım. İşte, bu saydıklarım arasında ihtiyacım olanları turtum, gücümü belli ettim, çabamı gösterdim!
Hükümdarın ava çıktığı gün harekete geçtim. Benden baş
kaları hükümdarın çıkışından iki üç gün sonraya kadar orada
kaldılar, yola düşmediler.
Hükümdar, ava çıktığı günün ikindisinden sonra, milletin
ne durumda olduğunu öğrenmek, yola revan oluşta atik davrananlarla savsaklayanları anlamak amacıyla filine atladı; etrafı kolaçan ettikten sonra seraçe dışında bir tahta kuruldu. Ben onun
yanına geldim, selam vererek sağına dikildim. Hükümdar, "sercamedar"17 'büyük bey Kabilla'yı bana gönderdi, iltifat ederek
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oturma mı emretti. Sercamedar, hükümdarı sinekten kurtarandır. O gün benden başka kimse oturmadı.
Daha sonra bir fil getirilince merdiven aracılığıyla hayvanın
sırtına çıktı. Başucunda büyükçe bir gölgelik kuruldu. İleri gel~n devlet adamları da hükümdarla beraber bineklerine bindiler. Böylece bir saat gezinti yapan hükümdar seraçeye döndü.
Oranın adetince hükümdar hayvanına bindiği zaman, bütün
emirler meratibleriyle beraber kendi bineklerine kurulurlar.
Meratib; bayrak, davul, küçük boru, zurna ve merasime eşlik
eden bir grup askerden oluşur. Hükümdarın önünde sadece mabeyinciler, rehberler, müzisyenler, küçük davul taşıyan davulcu lar ve zurnacılar ilerler. Hükümdarın sağ ve sol tarafında kadı
lar kadısı, başvezir, ileri gelen devlet adamları ve yabancı misafirlerden oluşan onbeşer kişi yer alır. Ben sağ cenahta bulunanlar arasındaydım. Sultanın önünde ilerleyenler arasında piyadeler ve rehberler bulunur. Arkasından sırmalı ipektensancaklar
ve davullar taşıyan develer gelir. Bu grubun ardından asker kullar, hükümdar yaranı, emirler ve halk yürür. Nerede konak verileceğini kimse bilmez. Hükümdar nereden hoşlanırsa orada durulur. Hükümdar çadırı kurulmadan kimsenin çadırı kurulmaz.
Mola düzeninden sorumlu kişi herkesi yerine yerleştirir.
Bu esnada sultan bir ırmak kenarında yahut ağaçlar arasına
keyifle yayılmıştır; önünde koyun, semiz tavuk, turna vesaire
türlü türlü av etleri serilmiştir. Beyoğullarından her biri ateş yakarak ellerindeki şişlerle bahsettiğimiz etleri kebap haline getirirler. Hükümdar için küçük bir çit kurulmuştur. Onun beraberinde gelen yüksek rütbeli görevliler çitin dışında oturmaktadır
lar. Yemek hazırlandıktan sonra hükümdar bu adamlardan istediğini çağırır, sofrasına ortak eder.
Bir gün sultan, çit içindeyken dışarıda kimin beklediğini sorunca nedimlerinden Seyyid Nasıreddın Mutahhar Evherı şöy
le dedi:
"Dışarıda pek bedbin ve endişeli gözüken Faslı biri var!"
Sultan, adamın niçin üzgün olduğunu sorunca Nasıreddın
cevap verdi:
"Borcundan dolayı! Alacaklıları derhal paranın verilmesini
istiyor. Hund-ı Alem söz konusu borcun ödenmesitü vezirine
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emrettiği

halde vezİr ödemeden seyahate çıktı! Şimdi, ulu makamdan nasıl bir emir gelecek? Vezir dönünceye kadar alacaklı
lar beklemeli mi yoksa haklarını almalılar mı?"
Bu arada hükumdarın amca'diye seslendiği Melik Devletşah karıştı söze':" ~
"Ey Cihan hükümdarı! Bu Faslı her gün bana Arapça bir
şeyler mırıldanıyor! Bense ne dediğini doğru düzgün anlamıyo
rum! Nasıreddın, sen bunun ne dediğini biliyor musun?"
Devletşah'ın amacı bu açıklamayı tekrar ettirmekti. Nasıreddın:

"Adam borcundan bahsediyorl" deyince sultan ona:
"O mar!" [=amca] diye seslendi ve ekledi:
"Başşehre gittiğimizde hazineye geç ve parayı ona verl"
Orada bulunan Hudavendzade araya girerek:
"Hükümdarım! Bu adamın masrafı çoktur. Ben onu bizim
memlekette Sultan Tarmaşırın'in yanı başında gördüm!" dedi.
Bu olaydan sonra hükümdar beni şölene çağırdı. Orada cereyan eden konuşmalardan haberdar değildim. Hükümdar çadı
rından çıktığımda Seyyid Nasıreddın bana:
"Haydi Devletşah'a teşekkür et!" dedi. Devletşah ise:
"Sen Hudavendzade'ye şükretl" dedi.
O günlerde sultanla yan yana ava çıkıyorduk. O, büyük karargahtan ata binmişti; izleyeceği yol benim çadırımdan geçiyordu. Ben onunla sağ cenahtaydım, dostlarım geride kalmışlardı.
Hükümdar seraçesi yakınına kurulu küçük bir çadınm olurdu.
Dostlarım bir defasında bu çadırın yanı başında dikilerek selam
verdiler sultana. Hükümdar, çadırın kime ait olduğunu sormak
üzere İmadülmülk'le Devletşah'ı gönderdi. Arkadaşlarım, "çadır filancanındır" deyince haberi sultana ilettiler. Hükümdar
gülümsedi, çadıra dokunmadı.
Ertesi gün buyruk çıktı; Nasıreddın Mutahhar Evherı, Mı
sır kadısının oğlu ve Melik Sabıh ile beraber şehre dönecektim.
Bize hil'atler verildi. Payitahta döndük.
Hükümdara Armağan Ettiğim Deve
Hükü~dar bir gün bana, Melik Nasır'ın deveye binip binmediğini sordu; Cevap verdim:

746
"Hac günlerinde meharı denilen develere biner, Mısır'dan
Mekke'ye on günde gider. Fakat o hayvanlar buradakilere benzemez. Bende o cins develerden bir tane var!"
Başşehre döndüğümde Mısırlı Araplardan birini bularak
ona meharı cinsi 18 deveye vurulan palanın resmini çizdirdim.
Bu taslağı doğramacı ustasına gösterdim. Mahir adamdı, çizimlere uygun şekilde yaptı eşyayı! Üzerine kumaş kaplattım,
üzengi de koydurdum! Bunların dışında devenin sırtına gayet
hoş bir örtü koydum. İpek bir yular yaptırdım. Dostlarım arasında tatlı uzmanı Yemenli biri vardı. Ona, hurmaya benzer tatlılar hazırlattım, deve ile tatlıları sultana iletmek üzere Devletşah'a götürsün diye bir adamı görevlendirdim. Bu arada Devletşah'a da hediye vermeyi unutmadım; ona bir at, iki deve hazır
ladım. Devletşah armağanları alınca derhal sultanın huzuruna
çıkarak:

"Hükümdarım!

Acaip bir
sorunca:

şey

gördüm!" dedi. Sultan merak

içinde ne olduğunu
"Falanca adam, şöyle palanlı bir deve göndermiş!" cevabını
verdi. Hükümdar:
"Getirin hele!" diye emredince deve serilçeden içeri sokuldu; sultan dört köşe oldu! Önündeki sürücüme:
"Bin şu deveye!" deyince neM-hayvana atlayıp sultanın
önünde yürüttü. Hükümdar benim sürücüme 200 dinarla bir
hil'at ihsan etti. Adam yanıma gelip durumu anlatınca ben de
sevindim. Hükümdar başşehre döndükten sonra durmadım, iki
deve daha sundum.

Hükümdara Verdiğim Diğer Develer,
Borcumun Ödenmesini Emretmesi ve
Bununla İlgili Ayrıntılar

Tatlılar,

Deve gönderdiğim adam yanıma gelip olanları anlatınca iki
palan daha yaptırdım. Her birinin ön ve arka taraflarını altın ve
gümüş yaldızlarla süsleyip üzerlerini kumaşla kaplattım. Deve!erin üstünü çullamak için astarı kemha cinsinden olmak üzere
zerdhane kumaşından iki yaygı hazırladım. Her iki deve için gümüş halhallar yaptırdım. On bir teneere helva pişirterek her birinin üzerini ipek bir havluyla örttüm. Hükümdar av dönüşünün
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ertesi günü halkı kabul ettiği büyük salonda tahtına kurulduğunda develeri yolladım erkenden ... Sultanın emriyle hayvanlar onun önünde~Rştular. Birinin halhalı uçtu. Hükümdar, Bahiieddın b. Felekl'ye; .
"Payilverclarrr" [=berdari] dedi. Bu cümle "halhalı kaldır!"
demektir.
O da gerekeni yaptı.
Daha sonra tatlı tencerelerine bakan hükümdar:
"Çe dar! der an tabakhii, helva est?" dedi.
Bu söz:
"Bu tabaklarda neyin var? Yoksa helva mıdır?" demektir.
Ben de:
"Evetı" cevabını verdim. Fıkıh bilgini Tirmizli vaiz Nası
reddın'e dönerek:
"Ordugahta bulunduğumuz sırada bize gönderdiği tatlının
bir benzerini ne görmüşüm ne de yemişim!" dedi.
Böylece teneerelerin cülfis odasına götürülmesini emretti.
Helva kapları oradan kaldırıldı. Daha sonra kendisi sedirine varıp beni de çağırarak yemek getirilmesini emretti. Güzelce yedim, karnımı doyurdum. Hükümdar daha önce gönderdiğim tatlılar arasında merak ettiği bir türü sordu. Cevap verdim:
"Hükümdarım! Bu tatlılar çeşit çeşit! Hangisini sorduğunu
zu anlayamadım!" dedim. Onların tayfilr dedikleri teneereleri
istedi. Huzuruna getirilince kapaklar açıldı. İçinde aradığı helvanın bulunduğu tencereyi gösterip:
"İşte! Ben bunu sormuştum!" dedi. Ben de:
"Bu tatlıya mukarrada 19 adı verilir!" dedim. Başka bir çeşidi önüne alarak:
"Bunun adı ner" dedi. Cevap verdim:
"Bu tatlı ya lukaymatülkadı [=kadı lokması] denilir."
Hükümdarın yanında Bağdat şeyhlerinden olup Samerrı
adıyla bilinen ve Hz. Abbas soyundan gelen zengin bir tüccar
vardı. Hükümdar ona hep "babam" diye seslenirdi. Herif kıs
kançlık krizine tutularak beni utandırma amacıyla:
. "Bak i;>ak! Kadı lokması bu değil şu!" dedi ve celd-i feres
[=at değneği]20 diye adlandırılan tatlıdan bir parça aldı. Şeyhin
tam karşısında nedimbaşı Heratlı Nasıreddın Kafi vardı. Bu
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adam hükümdar huzurunda daima söz konusu şeyhle alay ederdi; Samerrı'ye dönerek:
"Hoca! Atıyorsun! Kadı doğru söylüyorl" dedi. Hükümdar
sebebini sorunca;
"Cihan hükümdarı! O adam kadıdır! Bu da onun lokması!Z1
Çünkü helvayı getiren o değil mi?" dedi. Hükümdar neşeyle
kahkaha atarak:
"Doğru söylersin!" dedi. Yemekten sonra tatlılar yeniIdi ve
fukazz denilen köpüklü arpa içkisi içiIdi. Daha sonra tenbul alıp
oradan ayrıldık.
Kısa bir zaman geçti ki hazine görevlisi yanıma gelip:
"Parayı almak üzere dostlarını gönderl" dedi. Ben de gönderdim. Akşamüzeri evime vardığımda 6.233 tengenin üç keseye konulup verildiğini gördüm; böylece borcumu ödedim. Zira
bu para borcum olan 55 bini karşıladığı gibi onda bir rüsum vergisi olan 12 bini de ihtiva etmekteydi. Bir tenge, Fas altınıyla 2,5
dinar eder.

Hükümdarm Sefere Çıkması,
Bana Başşehirde Kalmamı Emretmesi
Cemaziyülevvel ayının dokuzunda z3 hükümdar Ma'ber yöresinde başkaldıran isyancılarla savaşmak üzere harekete geçti.
Borçlarımdan tamamen kurtulduğum için sefere katılmaya karar
vermiş ve yukarıda adı geçen kaharın, ferraşın, keyvaniye ve devaviyenin dokuz aylık ücretini sağlamışsam da hükümdardan
emir çıktı; diğer pek çok kimseyle başşehirde kalayım diye!
Hindistan'da "kişi kendisine tebliğ edilen emirname hükmündeki duyuruyu yadsıyabilir" endişesiyle çağrı yapılan adamdan
özel bir belge alınması geleneği vardır. Bu yüzden mabeyinci
işini yaptığına kanıt olmak üzere bizden bir belge aldı. Onda,
emrin bize ulaştmldığı bildiriliyordu.
Hükümdar bana 6 bin dinar, Mısır kadısının oğluyla Dihll'de bulunan diğer yabancı misafirlere 10'ar bin dinar ihsan
edilmesini emretti: Ama yerlilere hiçbir şey vermedi. Bu arada
bana, daha önce sözü geçen Sultan Kutbeddın'in kabri başında
görev almarnı emretti. Oraya ben bakacaktım. Hükümdar, Kutbeddın'in hizmetkarı [=onun himayesinde yetişen asker] oldu-
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için türbesine çok saygı gösterirdi. Hatta burayı ziyarete geldikte merhumun pabuçlarını alıp öptükten sonra başına koyduğunu görürdüm! Hint ülkesinde ölünün pabuçlarını mezar yanında bulunan biiyastık üzerine bırakma geleneği vardır. Hükümdar, merhnmun türbesine geldiği vakit sağlığında nasıl saygıda kusur etmiyorsa öyle eğilip hürmet ederdi. Hatta Kutbeddın'in hanımına saygı gösterir, kızkardeş diye seslenirdi. Bu kadını kendi haremine almış, sonra da Mısır kadısının oğli.ıyla
evermiştir. Sadece bu hatunun hatırı için Mısır kadısının oğluna
kem söz sözlemez, iltifat yağdırırdı. Hükümdar her Cuma bu
kadını ziyaret amacıyla gelir, hal-hatır sorardı.
Hükümdar sefer için şehirden çıkacağı sırada veda amacıy
la bizi çağırdı. Mısır kadısının oğlu:
"Ben Cihan hükümdarından ayrılarnam!" dedi. Bu söz
onun hakkında iyi sonuçlara gebe olmuştur. Sultan ona yönelerek:
"Haydi git! Seyahat için hazırlığını yap!" dedi. Sonra ben
ilerledim vedalaşmak için. Aslında başşehirde oturmayı seviyor,
tercih ediyordum ama bu işin sonu iyi olmadı! Hükümdar:
"Hacetin nedir?" diye sorunca altı maddeli bir kağıt çıkarıp
verdim.
"Kendi dilinle söyle!" deyince şu cevabı verdim:
"Cihan hükümdarı bana kadılık görevini ıütfetmiştir. Oysa
makamıma oturmadım bile. Kadılıktan gaye m elbette o makamın yüceliği[ne uygun davranmaktır!]" Bu şikayetim üzerine
makamımda naiplerle beraber oturarak vazifeyi yerine getirmemi emretti ve ekledi:
"Daha ne istersin?" Ben de şöyle dedim:
"Sultan Kutbeddın'in türbesine nasıl bakacağım? Bu iş için
dörtyüz altmış adama maaş veriyorum. Oysa o türbenin vakıfla
rının geliri bu adamlarının ne maaşını, ne de aşını karşılamaya
yetiyor!"
Hükümdar vezire dönerek:
"50 bin dinar ver" dedi. Bunu Farsça "pença hezar" şeklin
de söylemişti. Sonra sözlerine devam etti:
"Sana hemen gerekli erzak verilmeli! Buna 100 bin batman
pirinç ve buğday verilsin; türbenin ürünleri gelinceye kadar bu
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idare ediversin!" Bir menn [=batman] yirmi Fas radıdır. Sultan daha sonra:
"Daha ne var?" deyince şunları anlattım:
"Bana ihsan ettiğiniz kasabalar yüzünden dosdarım zindana
atıldı. Ben bu kasabaları başka şeylerle değiş tokuş ettim. Divan
görevlileri bu alışverişten elime geçen servetin hemen verilmesini yahut bu işten beni muaf kılan bir padişah emri gösterilmesini istedilerl"
Bu açıklamam üzerine hükümdar:
"Sen kaç para almıştın?" diye sordu.
"5 bin dinarl" dedim. Hükümdar;
"Bu para sana ikram olsun!" dedi. Ben devam ettim:
"Bana ayırdığınız evin kesinlikle onarılması gerekiyorl"
Hükümdar, vezire:
"Bu adamın evini tamir edin!" dedi. Bu cümleyi Farsça söylemişti:

"İmaret
"Başka

kunid!" Sonra ekledi:
bir diyecek kaldı mı?" Bu cümleyi de Farsça

şöyle

ifade etmişti:
"Diger nemaned?" Ben de:
"Hayır!" dedim. Daha sonra bana şu tembihlerde bulundu:
"Vasiyet diger hest: [=sana bir diğer öğüt de şudur:] Altın
dan kalkamayacağın borç alma ki adam kalkıp senden istemeye
gelmesin, yakana yapışmasın! Her zaman bana durumunu bildirecek birini bulamazsın. Sana verdiğim kadar harca! Yüce Allah
ulu kitabında 'Elini boynuna bağlama, büsbütün de açma!24 Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz!2S O mü minI er ki harcadıkla
rında ne israf ederler ne de eli sıkı davranırlar. Bu ikisi arasında
dır ölçü. '26 diye buyurmuyor mu?"
Hükümdarın ayağını öpmek istedimse de bana engel oldu.
Elini öptüm, yanından ayrıldım. Başşehre dönerek evimin onanm işleriyle uğraştım. Tamir için dört bin dinar harcadım! Bu
paranın altıyüz dinarı divandan geliyordu, geri kalanını da ben
ilave ettim. Evimin karşısına küçük bir namazgah yaptırdım.
Ayrıca Sultan Kutbeddin'in türbesini restore ettim. Hükümdar
bu kabrin üzerine yüz arşın yüksekliğinde bir kubbe yaptırılma
sını emretmişti. Böylece, Irak hükümdan Kazan'ın kabri üzerin-
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de bulunan kubbeden yirmi arşın daha yüksek olacaktı,27 Ayrı
ca bu türbeye gelir getirsin diye vakıf olarak otuz köy satın alın
masını emir buyurmuştu. Adet olduğu gibi gelirin onda birini
bana ayırarak o kÖyleri satın ald~, elime verdi.
Mezarı

Yeniden Düzenlerken Ne Yaptım?
Hint ülkesinde bir kimseye sağlığında nasıl saygı gösteriliyorsa öldükten sonra da aynısı yapılır. Fil ve adar getirilerek süslü türbe kapısına bağlanır, ben de kabrin yeniden onarımında
böyle hareket ettim. Oralılarca hatmiyyl'n [=hatimciler] denilen
yüz elli hafız, seksen öğrenci, bir imam, birkaç müezzin, güzel
sesli aşirciler, meddahln [=mizahbilir övgücüler], orada bulunmayanları belirleyip denedeyecek katipler ve muarrif adı verilen teşrifatçılar atadım. Bu grubun tümüne birden erbap [=işin
ehli olanlar] adı veriliyor orada. Ayrıca haşiye denilen bir grup
daha düzenledim. Bunlar, ferraşlar [=dayayıp döşeyenler], tabbahlar [=aşçılar], devadeviye, abdarlar [=su taşıyıcıları], meyve
suyu ve şerbet dağıtma görevini üstlenen şürbedarlar, tenbul
dağıtan tenbuldarlar, silahdarlar, nl'zedarlar [=ok ve kargı taşıyan
askerler] şaturdarlar [=çadır tutanlar] taştdarlar [=ibrikçiler], mabeyinciler ve nakiplerden oluşmaktadır.
Bunların toplamı 460 kişiyi buluyordu. Hükümdar, türbede
her gün harcanmak üzere IZ batman unla IZ batman et ayrılma
sını emretmiş se de ben sultanın emrime verdiği tarlaların gelirine nispede bu rakamların çok az olduğunu görerek her gün 35
batman un, 35 batman et ve bu oranda şeker, sebze, yağ ve tenbul harcanmasını uygun buldum. Türbe hizmetinde bulunan
maaşlılardan başka, gelen-giden misafirlere de yemek sunuyordum. O günlerde kıtlık vardı. Türbede verilen yemeği duyanlar
guruldayan midelerini susturuyor, acılarını hafifletiyorlardı.
Melik Sabl'h, Devletabad'a varıp hükümdarın huzuruna
çıktı. Hükümdar ona halkın durumun sorunca:
"Eğer Dihll'de falanca gibi iki kişi bulunup yetki alsaydı,
kıtlık her yanı kırıp geçirmez, böyle büyümezdi!" dedi. 28 Hükümdar bL) cevaptan memnun olarak bana kendi özel giysilerinden birini gönderdi.
Ben bayramlarda, Yüce Peygamberimizin doğum gününde,
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günlerinde, Şaban ayının onbeşinci gecesinde ve Sultan
ölüm yıl dönümünde 100 batman un ve bir o kadar da et harcayarak aş pişirtir; fakirlerin, kimsesizlerin karın larını doyurmaya çalışırdım. Türbede görevalanlara gelince; onların her birinin önüne sadece kendi payına düşen konurdu.
Bu konuya ilişkin adetlerini anlatalım:
Kutbeddın'in

Halka Açık Ziyafetlerle ilgili Adetleri
Hint ülkesi ile Sera [=Saraycık; Kıpçak]Z9 diyarında yemekten kalkıldığı zaman şerif, fakih, şeyh ve kadılardan her birinin
önüne beşi k şeklinde küçük bir masa konulması adeti vardır. Bu
masa dört ayaklıdır. Üzeri hurma yaprağıyla örülmüştür. Bunun
üstüne kuru yufka [=işkefe], kızartılmış koyun kellesi, içi sabıı
niye 30 adı verilen tatlı ile doldurulmuş dört yuvarlak yağlı ekmek
konulur. Bu tatlı ekmeklerin üstü de kiremit gibi helvayla kaplı
dır! Ayrıca deriden yapılmış küçük bir sahan içinde helva ve semıısek31 getirilir. Bu sahan yepyeni bir pamuk havluyla örtüıür.
Derece bakımından bu saydıklarımızdan sonra gelen davetlilerin önüne oralıların zelle32 dediği yarım koyun başı ile demin
bahsedilen yemeklerin yarısı bırakılır.
Mertebece bunların ardından gelen adamın önüne ise yerneğin dörtte biri konulur. Davetliler yemeklerini yedikten sonra sofralar herkesin kendi hizmetkarı tarafından kaldırılır. Ben
bu geleneğe ilk defa Sultan Uzbek'in başşehri olan Sed'da tanık olmuştum. Ama bu duruma alışık olmadığım için soframın
adamlarım tarafından kaldırılmasına izin vermemiştim.
İleri gelenlerin evlerine de bu şekilde gönderilir şölen ve
düğün yemekleri.

Hezar Emrüha'ya

Doğru

Yola

Çıkışım

Vezir, tekkeiçin verilmesi emredilen erzaktan bana 10 bin
batman vermiş ve geri kalanın Hezar Emrııha'dan 33 alınması konusunda emir çıkarmıştı. Hezar Emrııha'da yüksek vergi memuru Aziz Hammar, yönetici ise Bedehşanlı Şemseddın'di.
Gönderdiğim kimseler ürünün bir kısmını topladılar ama Aziz
Hammar'ın yolsuzluklarından da şikayetçi oldular. Bunun üzerine ürünün geri kalan bölümünü kurtarmak amacıyla yağmur
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mevsiminin başladığı sırada Hezar EmrOM'ya gitmeye niyetlendim. Burası, Dihll'ye onüç gün uzaklıktadır.
Mevsim yağmurları başlamıştı. 30 arkadaşımla yola koyu 1muştum. Seyahat~snasında be~i eğlendirmeleri, gönlümü hoş
etmeleri için şarkı söylemeyi beceren iki kardeşi de yanıma aldım. Bicnevr şehrine varınca orada rastladığım üç şarkıcı kardeşi de beraberime aldım. Her iki grup nöbetleşe şarkı söylüyorlardı.

Sonunda küçük ve şirin bir şehir olan Emrliha'ya vardık.
görevlileri beni karşılamaya çıktılar. Şehir kadısı Şerif
Emir Ali ile yöre tekkesinin şeyhi beni güzelce ağırladılar. Aziz
Hammar, SerO kıyısında 34 AfganbOr [=Afganpur] adıyla bilinen
bir yerdeydi. Orası ile aramızda nehir bulunduğu ve nehri aş
mak için bir aracımız bulunmadığından ağaç ve bitkilerden yaptığımız bir sala eşyalarımızı yükledik; yola çıkışımızın ikinci günü nehri geçtik. Aziz'in kardeşi Necıb, adamlarıyla birlikte gelerek bizim için bir seraçe kurdurdu. Sonra yüksek vergi memuru olan kardeşi Aziz de yanıma geldi. Bu adam kıyıcılığı ve kandökücüıüğü ile tanınmıştı. İdaresi altında bulunan köylerin sayısı ı.SOO'dü. Bunların yıllık geliri 60 leki buluyordu. Öşürün
yarısı tamamen ona aitti.
Kıyısına konakladığımız ırmağın hayret verici özellikleri
vardı. Yağmur mevsiminde hiç kimse suyundan içemez, hayvanını da sulayamazdı. Orada üç gün kalmıştık ama bu sudan ne
içtik, ne de yanına yaklaştık. Çünkü ırmak, altın madenierinin
bulunduğu Karacıl [=Himalaya]3s dağlarından seke seke iniyor,
zehirli otlar üzerinden geçiyordu. Bu yüzden kendisinden içeni
Şehrin

ağuluyordu.

Bu

dağ

üç ayda geçilebilen art arda tepelerden meydana
Oradan misk ceylanlarının bololduğu Tübbet [=Tibet]36 yöresine gidilir. Karacil dağlarında Müslüman askerlerin
başına gelen olayları daha önce anlatmıştık. Bu bölgede bir grup
Haydariye derviş i yanımıza geldi. Onlar ateş yaktılar, alevin içine girdiler fakat daha önce de andığımız gibi hiçbirine zarar gelmedi!
Bu beldenin emiri Bedehşanlı Şemseddın ile yüksek vergi
görevlisi Aziz Hammar'ın arasına kara kedi girdi. Şemsedd'in,
gelmiştir.
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Aziz'in üzerine hücum etti. Azız sarayına sığındı. Dihl1'de bulunan vezir her ikisiyle ilgili şikayetleri duyduğunda bana salık
verdi; Emrııha'da sultanın dört bin asker kulunun başı olan
Emirülmemalık Melikşah ve Rumlu [=Anadolulu] Şihabeddın
durumu araştırsın, hangisi haksızsa yakalayıp başşehre göndersin diye. Bunların hepsi benim evimde toplandılar.
Aziz Hammar, Şemseddın aleyhine bazı iddialarda bulunarak onun Multanlı Rıza adındaki hizmetçisinin, kendi hazine
görevlisinin konağına gelip şarap içtiğini; görevlinin yanında bulunan keseden 5 bin dinar çaldığını söyledi! Rıza'yı sorguladım.
Multan'dan çıktığından beri, daha doğrusu 8 seneden bu yana
bir damla şarap içmediğini söyledi.
"Multan'da iken içmiş miydin?" diye sorduğumda;
"Evet!" dedi. Bu cevap üzerine ona seksen kamçı vurdurdum. Ayrıca üzerinde [=içki] pisliği bulundu. Böylece yukarıda
ki iddia doğrulandı. Ona hapis cezası verdim.
Sonra Emrııha'dan çıktım.
Dihll'den ayrılalı aşağı yukarı iki ay olmuştu. Her gün dostlarım için bir inek kesiyordum. Aziz'in vermesi gereken ürünü
getirsinler diye arkadaşlarımı orada bıraktım. Aziz, yönetimi altında bulunan köylerin halkına 30 bin batman ürün dağıttı. Halk
bunları üç bin öküze yükledi. Hintliler yolculukta yük ve eşya
larını sadece öküzlere bindirirler. Orada eşeğe binmek çok ayıp!
Laşe diye adlandırılan Hint eşekleri pek küçük. Bir kimse, dövüldükten sonra halka teşhir edilmek istenirse o zaman eşeğe
bindirilir!

Bir Dostun

Cömertliği

Seyyid Nasıreddın Evherı, yolculuğa çıktığı zaman bana1.060 tenge emanet etmişti. Ben bu parayı kullandım. Dihll'ye
döndüğümde onun söz konusu meblağı takip işini vezirin yardımcısı olan Hudavendzade Kıvameddın'e verdiğini anladım.
Parayı kullandığımı söylemekten utanarak üçte birini onun eline tutuşturdum. Bir müddet evimde kaldım. Hastalandığım haberi ortalığa yayılınca Sadr-ı Cihan Nasıreddın Havarezmı
[=Harizmli] ziyaretime gelerek:
"Sen hasta değilsin!" deyince cevap verdim:
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"Kalbirn hasta!" O ekledi:
"Anlat nedir bu iş!" Cevap verdim:
"Yardımcın olan şeyhülislamı bana gönder ona derdimi anlatayım." Yardımcısıgeldiğinde vaziyeti açıkladım; o da Sadr-ı
Cihan Nasıredllln'in yanına dönüp meseleyi anlattı. Böylece
Harizmli Nasıreddın bana 1.000 dinar gönderdi. Oysa ondan evvelce 1.000 dinar daha almıştım. Bana cimrilik etmedi.
Bu arada Kıvameddln'e olan borcumun benden istenmesi
üzerine kendi kendime:
"Beni bu borçtan kurtaracak adam, yine deniz gibi serveti
olan Harizmli Nasıreddın Sadr-ı Cihan'dır" dedim. Ona koşum
takımları 1.600 dinar değerinde bir at ile eyeri sayesinde 800 dinar eden başka bir at, 1.200 dinarlık iki katır, gümüş bir ok sadağı ve kınları gümüşle kaplanmış iki kılıç göndererek:
"Bunların değeri neyse bana gönder."dedim. O bütün bunlara 3.000 dinar değer biçerek 1.000'ini gönderdi, 2000'ini de
alacağına saydı! Bu işe ziyadesiyle üzüldüm. İçime oturdu!
Hummaya yakalandım. Kendi kendime söyleniyordum:
"Bu durumu vezire şikayet edersem elaleme rezil olacağım!"

Böylece beş at, iki cariye ve iki erkek köle alıp hepsini henüz genç yaşta olan Semnanlı MelikülmülOk İmadeddln'in oğ
lu Melik Muglsuddln Muhammed'e gönderdim. Bu adam gönderdiğim şeyleri kabul etmeyerek özür diledi; bana 200 tenge
verdi. Böylece borcumdan kurtuldum. Bakın iki Muhammed'in
arasında ne büyük fark var!

Hükümdarm Ordugahma Doğru Yola Koyuluşum
Hükümdar Ma'ber'e gitmek amacıyla yola çıkıp Teling'e
vardığı sırada erler arasında veba salgını baş gösterdi. Bunun
üzerine Devletabad'a dönerek Kenk [=Ganj] nehri kıyısında
mola verdi. Orada halka bina yapılmasını emretti. İşte benim ordugaha gidişim o günlere rastlamıştır. Aynülmülk'ün daha önce
anlattığım ayaklanması da o esnada meydana geldi. O günlerde
sultanla sık,sık görüşüyordum. Kendisine en yakın olanlara bölüştürdüğü cins cins atlardan bana da ihsan etti. Beni seçkin
dostları arasında kattı.
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Aynülmülk hadisesinde hükümdarla beraber bulundum,
sözü edilen adamın ele geçirilişine tanık oldum. Daha önce ayrıntılarıyla anlattığım gibi hükümdarla yan yana yolculuk ettim.
Büyük ermiş SalarOd'un mezarını ziyaret etmek amacıyla sultanın yanında Ganj ve SerO ırmaklarını geçtim. Sonunda hükümdarla beraber başşehre döndüm.

Hükümdarm Beni Cezalandırmak İstemesi ve
Yüce Allah'm Lütfuyla Kurtuluşum
Hükümdarın

beni

cezalandırmaya niyetlenişinin

sebebi

şuydu:

b. Şeyh Cam'ı Dihl'i şehrinin dı
şında kazdığı mağarasında ziyaret ettim. Amacım bu mağarayı
görmekti. Hükümdar, şeyhi tutukladığı vakit evlatlarına; "babalarını kimlerin ziyaret ettiğini" sordu. Onlar benim de içinde
bulunduğum pek çok kimsenin adlarını saydılar. Böylece hükümdar büyük salonda bulunan kölelerinden dördüne benim
[=İbn BattOta'nın} yanımdan ayrılmamalarını emretti. Hükümdar bir kimse için böyle davranıyorsa onun kurtulması nadirdir!
Kölelerin beni gözaltında tutmaya başladıkları gün Cuma
idi. Yüce Allah'ın yol gösterişi ve sezdirişi ile o gün 33 bin kere:
"Hasbunallah ve ni'melvek'il" ayetini okudum,37 yani;
"Bize Allah yeter! Ve Onegüzel vekildir." diyordum. O salonda yarıyordum artık. Beş gün boyunca art arda oruç tuttum.
Her gün Kur'mı'ı hatmediyor, akşamleyin sade suyla orucu mu
açıyordum. Beş günün bitiminde oruca ara verdim Sonra dört gün
arka arkaya tuttum. Şeyh efendi öldürüldü ve ben kurtuldum!
Bir gün

Şeyh Şihabedd'in

Vazifeden

Ayrılışım,

Dünyadan El Etek

Çekişim

Bir süre sonra kadılık görevini bırakarak nice keramet sahibi, dünyaya değer vermeyen takva ehli, çağının yegane adamı,
büyük bilgin Şeyh Kemaledd'in b. Abdullah Garl'nin hizmetine
girdim. Bu adamda tanık olduğum olağanüstü halleri daha önce
anlatmıştım. Kendimi o şeyhin hizmetine adadıktan sonra tüm
servetimi yoksullara dağıttım. Şeyh efendi bazen 10 gün, bazen
de 20 gün arka arkaya oruç tutuyordu; hiçbir şey yemeden! Ben
de onun yaptığını yapmak istedim ama razı olmadı; Allah'a iba-

757
det ederken nefse yumuşak davranmak gerektiğini söyledi ve
şöyle dedi:
"Binitini hızlı <ş.ijrüp dostlarından önde gidenler hem fazla
yol almaz hem de binitinin canını çıkarır!"
Yanımda kalan eşya ve mal-mülkten dolayı benliğimde
uyuşukluk belirdiğini düşünerek az-çok ne varsa hepsini elimden çıkardım. Sırtımdaki giysiyi bir yoksula verip onun libasına
büründüm. O şeyhin sohbetlerine 5 ay devam ettim. O sıralarda
hükümdar Dihl1'de değildi, Sint eyaletinde bulunuyordu.

Hükümdann Beni Tekrar Göreve çağırması,
Dönmeyi Reddedişim ve İtikafa Girişim
Hükümdar dünya işlerini bir kenara attığımı duyunca Sıve
sitan38 eyaletinde bulunduğu sırada beni çağırdı. Fakir bir derviş kıyafetinde onun huzuruna çıktım. Bana nazik bir şekilde
seslenerek tekrar göreve başlamamı rica etti. Teklifini kabul etmedim ve Hicaz'a; kutlu topraklara gitmek için İzin istedim.
Gereken izni aldıktan sonra yola çıkıp hicrıyediyüzkırkiki senesinin Cumadessaniye ayının sonlarında39 Melik Beşir Zaviyesi
diye bilinen tekkede mola verdim. Recep ayının başlarından Şa
ban'ın 10'una kadar orada ibadet ettim. "Beş gün art arda oruç
tuttum hiçbir şey yemeden. En sonunda iftarımı herhangi bir
katı k olmadan azıcık pirinçle yaptım. Her gün Yüce Kitabımız
Kur'an'ı okuyor, geceleri gücüm yettiğince teheccüd [=gece namazı] kılıyordum. O hale geldim ki yemek yiyince zahmet çekiyor, yemeyince rahat ediyordum. Bu şekilde 40 gün geçti. Sonra ikinci defa beni yanına çağırttı sultan.

Hükümdann, Elçi Olarak Çin'e Gitmemi Emretmesi
Kırk gün tamamlandığında hükümdar bana koşumları mükemmel bir at, cariyeler, köleler, elbiseler ve para göndererek
yanına çağırttı. Böylece onun gönderdiği elbiselere büründüm,
saraya doğru yola koyuldum. Kendimi ibadete adadığım sırada
giydiğim içi astarlı mavi pamuk cübbeyi çıkarıp sultanın gönderdiği hil'atı giyince nefsimi ayıpladım, alçak buldum ruhumu! O
cübbeye ne zaman baksam iç dünyamda bir ışık parlardı. Denizde gavurların soygununa uğrayıncaya kadar o cübbe hep yanım-
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daydı. Huzuruna çıktığımda hükümdar bana her zamankinden
fazla iltifat ederek şöyle dedi:
"Biliyorum sen gezip tozmayı seversin! Bu yüzden seni Çin
hükümdarına elçi göndermek üzere çağırtmıştım!"
Seyahat için gerekli hazırlıkları yaptım. Hükümdar isimlerini daha sonra anacağım kişileri de yanıma katmıştı. 4o

Çin' e Hediye Gönderilmesinin Sebebi,
Benimle Beraber Gidenler ve
Söz Konusu Hediyeye Dair
Çin hükümdarı, Hint hükümdarına yüz köle ve diriye; yüzü Zeytfin, yüzü de Hansa şehirlerinde üretilen cinsten beş yüz
top kemha kumaşı, beş batman misk, inci işlemeli beş kat giysi,
beş adet simli ok tirkeşi, beş adet kılıç göndererek evvelce bahsettiğimiz Karacll dağının eteğinde; Çin halkının ziyaretgahı
olan ve Müslüman askerler tarafından ele geçirilerek yağmala
nan Semhel'de bir putevi inşasına izin verilmesini rica etti.
Bu hediyeler yığın yığın getiriidikte hükümdar şu mealde
cevap yazdı:
"İslam dininde bu teklifin onaylanmasına imkan yoktur! İs
lam toprağında ancak cizye verenlerin kilise yapmalarına müsaade edilir. Sende cizye vermeye yanaşırsan putevi yapımı için
izin verebiliriz! Kurtuluş hidayete uyanlarındır."
Bu sözlerinden sonra Çin hükümdarının gönderdiği hediyelere karşı daha kıymetlilerinigönderdi. Bunları şöyle sayabiliriz:
Eyeri, üzengisi vs. koşum takımı mükemmel yüz adet cins
at, yüz erkek köle, dans ve şarkıda uzman yüz Hindu cariye,
bayramiye41 adıyla bilinen ve her biri yüz dinar değerinde güzellikte benzersiz yüz kat pamuk elbise, cüzz42 diye bilinen ve
dört-beş renkli iplikten dokunan ipekli kumaşlardan yüz top;
yüz parça salahiye kumaşı, yüz parça şIrlnbaf kumaşı,43 yüz top
şanbM kumaşı; yüzü siyah, yüzü beyaz, yüzü kırmızı, yüzü yeşil
ve yüzü mavi olmak üzere tam beşyüz top ince keçi tüyünden
yapılan bir cins kumaş; yüz parça Anadolu keteni, yüz kısa bürümcek elbise, bir seraçe [=çit],44 altı özel kubbe, dört adet altın
savaş pıtrağı, beş adet gümüş kaplı savaş pıtrağı, ibrikleriyle be-
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raber dört altın leğen, altı gümüş leğen, hükümdar için on sırma
lı giysi, biri cevahide bezeli olmak üzere kendi serpuşlarından
on adet, yine biri illÇl ile bezenmiş on sırmah tirkeş; birinin kı
nı mercan taşlarıyla bezenmiş on kılıç, mücevhede süslü bir çift
eldiven ve onbeş genç köle!
Hükümdar bu hediyeleri götürmek üzere büyük bilgin1erden Zencanlı Emir Zahlruddın'le genç hizmetkar Kafı1r Şurbe
darl'yi yanıma kattı. Hediyeler Kafı1r'a teslim edildi. Hükümdar, Heratlı Emir Muhammed kumandasındaki 1000 kişilik bir
süvari birliğine, gemiye bineceğimiz yere kadar bizi koruma görevi verdi. Tursı adlı birinin başkanlığındaki onbeş kişilik Çin
heyeti, yanlarında 100 kadar hizmetçiyle hareket ettiğinde biz
de onlarla beraberdik.

Notlar
1

Kıvamüddfn

ve

kardeşleri: Seyyahımız

deşleriyle karşılaşmış

idi.

daha önce Tirmiz'de

Kıvamüddın

Kıvamüddın Moğol egemenliği altındaki

ve karTirmiz'de kadı

lık yapıyordu. Bkz.: Tazı, Age., C. 3, s. 223.
2 Hezar Üstün: Bu bina, Tuğluk tarafından Delhi'nin Cihanpenah kısmında inşa
edilm~ı;1r ve günümüze kadar kalıntıları muhafaza edilmiş ender yapılardandır. Bkz.:
Tazı, Age., s. 224.
3 Seyyahın kızının ölümünden çıkan tarih: Burada seyyah, 733/1333 yılında Tarmaşirin'in karargahına vardığında doğan kızını kastediyor olmalı. Bkz.: Tazı, Age.,
C. 3, s. 226.
4 Bedelf, Besehf ve Belera kasabaları: Bu kasabalar Delhi'nİn 60 mil kuzeyinde yer
almaktadır ve şu anda Yeni Delhi'nin varoşlarıdırlar. Bkz.: Gibb, Age., C. 3 s. 741.
5 Sadf: Yüz demektir.
6 Çovtrf (=Çovdheri): Hint dilinde bir köyün veya taifenin başı demektir; saygı kelimesi olarak da kullanılır. Bkz.: John T. Platts, Age., s. 450.
7 O yılın Ramazan bayramı; 1334 yılının 4 Haziranı'na rastlar.
8 O yılın 4 Şevval'i; 1334 yılının 8 Haziranı'na rastlar.
9 Tilbet: Burası Delhi'nin doğusunda bir yerdir; ancak ne kadar uzak olduğu hususunda kaynaklarda farklı ifadeler vardır. Gibb daha önce buranın şehirden 7 mil uzakta
olduğunu belirtmişti. Bkz.: Tazı, Age., C. 3, 229; Gibb, Age., C. 3, s. 742.
10 Abdülınü'min b. Ali (=Muvahhidf Devleti'nin kurucusu) ve ıbn Tümert: Ebfi
Muhammed Abdü'l-Mü'min b. Ali Kfimı; Hac esnasında İbn Tfimert'le karşılaştı, ondan çok etkilendi, onu mehdi kabul edip bir numaralı tilmizi oldu. Gazaıı ve Turtfişı
gibi hocalardan ders alan İbn Tfimert kendisinin mehdi olduğuna inanıyordu; o sıralar
da Kuzey Afrika'yI' y"ôneten MurabIt Devleti'ni taklitçilik, donukluk ve antropomor-
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fizmle suçladı; yerel Berberi kabilelerin dilinde vaaz verdi. Sabırlı, cesur, dayanıklı ve
biraz deli bir adamdı, sayılarla ilgili takıntısı vardı; ilm-i eefre inanır, kendisine gelen ilhama göre hareket ederdi. O dönem şartlarında klasik bir devrimcinin tüm vasıflarını
fazlasıyla taşıyordu. Çok uzun bir zaman uğraştı ve idareden memnun olmayan halk kesimini, bazı Berberi kabilelerini yönetime karşı ayaklandırdı ama hedefini gerçekleştir
meye ömrü yetmedi. Abdülmü'min, Kuzey Afrika'da ıbn Tümen'in ilkeleri doğrultu
sunda bir devlet kurmayı başardığı sıralarda ıbn Tümen vefat etmişti. Abdülmü'min
de 558/1163 yılında vefat etti. Muvahhidı Devleti, kısa bir zamanda Kuzey Afrika'ya
egemen oldu. Bu devlet, ulusçu ve sosyalist -rasyonalist eğilimli bazı Arap diişünürle
rine ilham kaynağı olmuştur. Bkz.: Lisaniiddın Ibnü'l-Hatlb, Şerhu Rakami'I-HııleI fi
Nazmi'd-Düvel, notlandıran: Adnan Derviş, Dımaşk, 1991, s. 190-202; Muhammed
Abid Cabirı, Felsefi Mirasl1nız ve Biz, çev. A. Sait Aykut, Istanbul, 2000, s. 205 ve 241.
11 Celaleddın Kıeı: Buradaki Celaleddın Uea şehrinin hakimiydi. Bk; Tazı, Ilge., s.
230.
12 Felekiye Medresesi: Tebriz'e 150 km uzaklıkta bulunan Meraga'dadır. Bkz.: Tazı,
Age., s. 230.
13 Bedahşan (=Belahşan): Afgan Türkistanı olarak bilinen bölge ve buradaki akarsu.
Bazıları Gökçe Su derler ona. Bkz.: 24/8. not.
14 Emir-i dad: Soruşturmaları yürütmek ve cezaları uygulamakla görevli memur. Dad
Farsça bir kelimedir; hak, adalet ve doğruluk demektir. Zend-Avesta lisanındaki
benzeri Data, Sanskritçede ise Dha'dır. "Cac" diye okunan Ingilizce Judge da bu
kelimenin farklı bir versiyonudur sanıyorum. Bkz.: Platts, ıige., s. 499.
IS Resuldar: Dışişleri bakanı. Işi, yabancı ülkelerle iletişimi sağlama, elçi gönderme ve
kabul ctme gibi vazifeleri yürütmektir. Bkz.: Tazı, Age., s. 233
16 İbn Battilta'nın şairliği (=manzumeeiliği): ıbn Battüta'nın şairliği yoktur. Bu
manzume de onun şiir vadisinde tam manasıyla nasipsiz olduğunu gösteriyor. Bu bizim için iyi bir şey; zira şair olsaydı; devrin modasına uyar, seyahatnamesini sultanın
manzum methiyle doldurur; bize de okuyacak bir şey bırakmazdı. O gördüklerini ve
duyduklarını meraklı ve samimi bir gazeteci gibi anlatıyor. O iyi bir hikayeci, hatta
Hindistan'da girdiği bir savaşta gavur elinden kaçıp yılanla aynı deliktc geeelediği
anları aktarırken usta bir gerilim ve mizah yazarıdır. Kendi şartları içinde olağanüstü
gerçekçidir. Fas sultanı gibi birkaç kişi hariç, tanıdığı insanların iyi ve kötü yönlerini
soğukkanlılıkla anlatır. Eğer şair olsaydı; bu kadar zengin bir malzeme asla sunmayacaktı bize; o devirde içinde bulunduğu grup neyi talep ediyorsa onu verecekti; ilerde tarihı coğrafya, dilbilim, folklor, iktisat tarihı ve antropoloji alanlarına malzeme
olacak o güzelim ayrıntıları asla anlatmayacaktı.
17 Sereamedar: Aslında sultanın elbiselerini tutan, sultanın gardrobundan sorumlu kişi kişi demektir ama burada sinekkovan manasındadır. Elbisenin Farsçası olan "came"yi, çamaşır, eamekan gibi kelimelerimizde kullanıyoruz.
18 Meharf tipi deve için bkz.: 7/24. not.
19 Mukarasa tatlısı: Bu tatlının ismi bugün Tunus'ta mukarrada diye bilinir. Bkz.: Tazı, Age., s. 240.
20 Celd-i feres (=Mülebben) tatlısı: Seyahatname içinde 13. bölümün sonlarında bu
tarlıdan bahsediliyor.

761
21 Kadı Lokması (=Lukaymatülkadi): Bildiğimiz kadı lokmasıdır bu.
22 Fukka için bkz.: 38/25. not.
23 Yediyüzkırkbir yılının Cumadelula ayının 9'u; 1341 yılının Ekim ayının 21'ine
rastlar.
24 "Elini boynuna."," i!!ı cümle,I 7. sOrenin 29. ayetidir.
25 "Yiyiniz, içiniz... " Bu cümle, 7. sOrenin 31. ayetidir.
26 "O kimseler ki ... " Bu cümle, 25. sOrenin 67. ayetidir.
27 Irak'taki İlhanh hükümdarı Kazan'ın (=Gazan Han) kabri: Tebriz'in dış mahallerinden birindedir. Gazan Han'dan daha önce bahsedildi. Bkz.: 12/4. not ve
26/24. not.
28 Fiyatların yüksekliği ve kıtlık: Daha önce de bahsedilen 1336'daki meşhur kıtlık
hadisesi. Bkz.: 43/16. not.
29 Sera ülkesi: Kıpçak ülkesi yani Uzbek Han'ın ülkesi demektir. Bk; 35/4. ve 6. not.
30 Sabuniye tatlısı: 38/22. not.
31 Semusek: 38/23. not.
32 Zelle (=Hafıf yemek): Piknik gibi kısa gezilere çıkarken kişinin yanına alabileceği nevale; çabuk bozulmayan cinsten azık. Bkz.: Platts, Age., s. 617; Tazı, Age., C. 3,
s.245.
33 Hezar Emrilha: Delhi'nin 130 km doğusunda bir mıntıka. Bkz.: Tazı, Age., s. 245.
34 Seru (=Saru): Herhalde Türklerin taktı ğı bir isim. Gağra nehrinin yukarılarını tarif
ediyor. Ama Ganj kastolunmaktadır. Tazı, Age., s. 245.
35 (Karaçil) için bkz.: 42/1. not.
36 Tübbet (=Tibet): Müslüman bilginlerin klasik dönem coğrafya eserlerinde Tibet'ten bahsedilir. Ibnü'l-Fakih de bazen Tibet miski vesilesiyle bazen de Ka'b diye bilinen bir sahabiye izafe edilen uzun bir öngörü vesilesiyle Tibet'ten bahsetmiş
tir. " ... Sim (=Pakistan), Hint (=Hindistan) tarafından mahvedilecek; Horasan, Tübbet (=Kuzeydeki Dağlar, Himalaya) tarafından gelen bir bela ile mahvedilecek; Tübbet ise Çin tarafından mahvedilecek.. " Bu uzun öngörüler bazen o dönemin büyük
savaşları ve tabiı afetleri vesilesiyle ortaya atılır, bazen de kaynağı bilinmeyen daha
eski kitaplardan derlenerek anakronik bir şekilde tartışılırdı. Bazılarına göre Hıristi
yanlıktaki apokaliptik edebiyatın etkisiyle yazılmış olsa dahi bunların bir kısmının, o
dönemin dünyasını bilen ve jeostratejik dengelerden haberdar olan uz kişiler tarafın
dan ortaya konulmuş olması mümkündür ve aynı dengelerin tekrar kurulduğu veya
devam ettiği dönemlerde yeni yazılmış gibi canlı ve sarsıcı bir etki bırakması da bu
yüzdendir. Ibnü'l-Fakih miladı 9. yüzyılda yaşamıştır. Bkz.: Ibnü'l-Fakih, Muhtasar
Kitôbii'I-Buldôn, de Goeje neşri, s. 258.
37 "Hasbunallah... " Bu cümle, 3. sOrenin 167. ayetidir.
38 Sfvesitan: Sehvan diye de bilinen bu bölge Sint nehri kıyısında Haydarabad'ın kuzeyindedir. Tuğluk oğlu Muhammed, Afgan kökenli Şah LOdllerin isyanı sonrasın
da Sim taraflarındaydı. Bkz.: Tazı, Age., s. 248.
39 Yediyüzkırkiki yılı, Cumadessaniye'nin sonu; 1341 'in Aralık ayına rastlar.
40 Çin seyahatine ilişkin itirazlar: Gibb vefat ettikten sonra ıbn BattOca'yı çevirme
işini üstlenen Beckingham seyyahın Çin yolculuğunun hiçbir Çin ve Him kaynağın
da yer almad'ğını-belirtiyor. Bizce bu durum onun asla Çin' e gitmediği şeklinde yo-
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41

42

43
44

rumlanmamahdır. Çünkü Çin hakkında verdiği bazı bilgiler gerçektir. Bkz.: Beekingham, The Travels of ıbn Battuta, London, 1994, s. 773. Bundan sonra Gibb diye
değil Beekingham diye atıf yapacağız. Bu arada şunu da söyleyelim; İbn Battura'nın
İngilizceye tam şerhli çevirisine Gibb tarafından 1922'de başlanmış; 19S5'te 1. eilt,
1962'de 2. eilt, 1971'de 3. cilt Gibb'in elinden çıkmıştır. Epey hasta olan Gibb, Rıh
Ie'nin çeviri ve notlandırma projesini yakın dostu olan Beekingham'ın yürütmesini
"vasiyet" edip ölünce Beekingham bu zorlu vazifeyi yavaş yavaş üstlenmiş ve çeviri
bittik~en sonra metin içinde eş sesli, eş yazılırnh bazı terimıeri doğru manasıyla çevirmenin ne kadar zor olduğunu yana yakıla anlatmıştır, 4. eirdiİı başında. Bkz.: Beekingham, Age., 4. eilt, giriş kısmı.
Bayramiye cinsi kumaş: Beyaz Hint kumaşıdır. 16. yiİzyılın başlarında yaşayan
Portekizli yazar Duart Barbosa da bu kumaştan bahsetmiştir. Herhalde bugün Bangladeş'in başşehri olan Dakka'ya özgü ipekten mamul bir eibise türü kastedilmektedir. Bkz.: Tazı, Rıhle, C. 4, s. 7.
Cüzz (=Cuzz) cinsi kumaş: Beekingham, Mzik'e dayanarak bu kelimeyi Khazz
okumuştur. Bu durumda ağır bir ipekli kadife söz konusudur. Bkz.: Beekingham,
Age., s. 774.
ŞirinbM cinsi kumaş: Kaliteli bir yünlü bez türü. Bkz.: Beekingham., Age., s. 774.
Seraçe: çit, tente demektir

KlRKYED1NC1 BÖLÜM

Bir yığın asker eşliğinde büyük bir kafile oluşturarak yola
çıktık. Hükümdar, ülkesinin sınırları içinde yolculuk yaparken
[her konakta] güzelce ağırlanmamızı emretmişti. Seyahatin baş
langıcını hicrı yediyüzkırküç yılı Safer ayının onyedisi olarak
belirlediler.! Çünkü Çinliler yolculuk için ayın ikinci, yedinci,
onikinci, onyedinci, yirmiikinci ve yirmiyedinci günlerinden birini tercih ediyorlardı.
İlk olarak DihWden 2,33 fersah uzaklıkta bulunan Tilbet'te
[=Tilpet] mala verdik. 2 Oradan Avu'ya vardık. Sonra Hılı1'da
konakladık. Sonra Beyana'ya3 vardık. Burası gayet güzel ve geniş bir şehirdir. Çarşıları şendir. Şehrin ana camiinin mimarısi
şahanedir. Duvarları ve çatısı taştan. Şehir emiri Muzaffer b. Oaye'nin annesi, sultanın dadısıdır. Ondan önceki adam, evvelce
anlattığımız nüfUz sahibi beylerden İbn Ebi'r-Reca Melik Müelr idi. Bu adam Kureyş kabilesinden geldiğini savunuyordu.
Son derece kıyı cı ve zorba olan Melik Müdr, bu şehrin ahalisinden nicelerini öldürmüş nicelerine de işkence yaparak çeşitli organlarını kesmiştir. Ahaliden güzel yüzlü birini el ve ayakları
kesilmiş bir halde evinin hayatında otururken gördüm.
Anlatılanlara göre sultan bir gün şehre uğrayınca halk Melik
MÜelr'den şikayetçi olmuş. Bunun üzerine hükümdar onu yakalatıp boynuna halka taktırmış. Adamı divanda vezirin huzuruna
oturtmuşlar. Ahali peş peşe gelerek şikayetlerini yazılı olarak
bildirmiş. Hükümdar şikayetçilerin gönüllerinin hoş edilmesini
emredinceonlara para verilmiş. Daha sonra da zalim Melik Müelr öldürülinüş ..~
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Şehrin ileri gelenlerinden biri de Zübeyr İbnü'l-Avvam'ın

-Hak Tdila ondan razı olsun- soyundan gelen büyük fıkıh bilgini İzzeddın Zübeyrl'dir. Ben KaliyOr'da [=Gwalyor] A'zam
Melik diye bilinen İzzeddın Benetanl'nin4 yanında onunla görüşmüştüm.

Kovil s beldesine vardık. Burası
yemyeşil bağlık bahçelik şirin bir şehirdir. Buradaki ağaçların
çoğu anbadır [=mango]. Şehir dışında geniş bir alanda mola verdik. Orada İbn Tacülarifin diye bilinen ermiş Şeyh Şemseddın
ile buluştuk. Bu adam, görme nimetinden mahtum bir ihtiyardır. Daha önce anlatıldığı gibi Şeyh Şemseddın hükümdar tarafından hapsedilerek zindanda can vermiştir.
Beyana

şehrinden çıkarak

Kovil Şehri Civarında Tanık
Bir Çarpışma

Olduğumuz

Kovil [=Kuvil; Aligerh] şehrine vardığımızda bir grup Hindu nun yedi mil uzaklıkta Celall şehrini 6 kuşattıkları haberi geldi. Bunun üzerine Celalı şehrine doğru yola koyulduk. Hinduların, şehir halkıyla dehşetli bir mücadeleye giriştiklerini, ahalinin
handiyse tamamen telef olduğunu gördük. Gavurlar henüz bizi
farketmemişti. Biz gümbür gümbür hücum ettiğimiz vakit gelişimizden haberdar oldular. Onlar bin kadar süvari ile üçbin piyadeden oluşmaktaydı. Hepsini kılıçtan geçirdik, atlarını ve silahlarını aldık. Bizimkilerden yirmiüç süvari, elli beş piyade şehit
oldu. Kendisine hediye teslim edilmiş olan sakı Kafi'ır da şehitler
arasındaydı. Durumu sultana bildirerek cevabı bekledik.
O sıralarda çevredeki yüksek sarp tepelerden inen Hindular Celall şehrinin civarına baskınlar düzenlemekteydiler. Savunmada ahaliye yardım amacıyla arkadaşlarımız her gün yöre
emirinin yanında, at sırtında düşmana karşı akın ederlerdi.

Esir Edilişim, Kurtuluşum, Daha Sonra
Yüce Allah'ın Bir Veli Kulu Aracılığıyla
Başka Bir Dertten Yakayı Sıyırışım
İşte o günlerde bir grup arkadaş la atlanmıza binmiş, mev-

sim

sıcak olduğundan

girmiştik

ki

ansızın

biraz şekerleme yapmak için bir bostana
bir feryat işittik! Tekrar atlandık, Celall
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köylerinden birine hücum eden Hindu eşkıyasının peşine düş
tük. Sıkı bir takipte bulunmak istedik ama önümüzdekiler öteye beriye dağıldılaft Arkadaşlar~mız da onları bulmak için etrafa
yayıldılar. Ben beş kişiyle kaldım. Civardaki korudan bir grup
süvari ve piyaae birden üzerimize hücum etti. Gayet kalabalık
lardı. Kaçtık; içlerinden yaklaşık on kişi benim ardıma düştü.
Diğerleri döndüyseler de üçü hiç peşimi bırakmıyordu. Önümde bir yol yoktu ve arazi kayalıktı. Bu yüzden hayvanımın ön
ayakları çakıltaşlarına gömüldü. Ben aşağı indim. Atın ön ayaklarını kurtardıktan sonra tekrar bindim.
Hindistan'da insanlar iki kılıç kuşanır. Biri rikiibi [=üzengilik] adını taşır ve eyerde asılı durur. Diğeri de tirkeşte tutulur.
Altınla süslenmiş rikiibi kılıcım düşünce onu almak için attan
indim. Kılıcı alıp kuşandım ve yine hayvana bindim. Düşman
peşimdeydi hiiıa. Nihayet büyücek bir çukur kenarına varıp içine indim. Bundan sonra beni izleyen Hindulardan hiçbirini görmedim.
Neden sonra etrafı ulu ağaçlarla çevrili, tam ortasından yol
geçen bir vadiye indim. Vadinin nerede son bulduğunu bilmeden hep yürüdüm, yürüdüm. Ansızın ellerinde yaylarla, kırk kadar Hindu çevremde türeyip beni kuşattı! Kaçma teşebbüsünde
bulunursam bir anda üstüme ok yağdıracaklar diye korktum.
Üzerimde zırh yoktu. Kendimi yere atarak tutsaklığı kabul etmek zorunda kaldım. Hindular böyle yapanları öldürmezler. Beni kıskıvrak yakalayarak cübbem, donum ve gömleğim hariç
nem varsa hepsini aldılar! Beni evvela demin bahsettiğim koruya, sonra da ağaçlar arasında bir gölet kenarına götürdüler; orada
oturuyorlarmış. Bana maş verdiler. Maş, burçaktan yapılan ekmektir. Bundan yedim ve su içtim. Onların yanında iki Müslüman vardı. Bana Farsça seslenerek nereden gelip nereye gittiği
mi sordular. Onlara bir şeyler söyledim ama hükümdar tarafın
dan görevlendirildiğimi gizledim. Bu iki Müslüman:
"Ya bunlar ya diğerleri mutlaka seni öldürürlerl Ama şunu
bilesin; karşındaki adam onların başıdırl" deyip bir adam gösterdiler bana.. Müslümanların tercümanlığıyla o adama selam verdim, yumuşak konuştum. Adam, başıma üç kişi dikti. Bunlardan
biri epey ihtiyardı, diğeri onun oğluydu. Üçüncü adam şeytani

766
bir zenciydi; bana söyledikleri sözlerden, idam edileyim diye
emir aldıklarını anladım.
O gün akşamüstü beni bir mağaraya götürdüler. Hak Tdila
heriflerden zenci olanını sıtmaya düşürdü! Adam tir tir titremeye başlayıp ayaklarını üzerime koydu. Yaşlı adamla oğlu uyudular. Sabahleyin aralarında bir şeyler fısıldaşıp hep beraber havuza gitmek üzere beni dürtüklediklerinde öldürme niyetinde olduklarını anladım! Yaşlı adama dil döktüm, kalbini merhamet
duygularıyla fethetmeye çalıştım. Nihayet bana acıdı. Kaçarsam
arkadaşlarının onu sorumlu tutmaması için gömleğimin iki kolunu kesip ona verdim! Öğleden sonra havuz tarafından sesler işit
tik. Yanımda bulunan haydutlar konuşanların kendi arkadaşları
olduğunu sanarak "kalkıyoruz" anlamında bana işaret verdiler.
Oraya vardığımızda başka adamlar gördük. Onlar yanımdaki
haydutlara "gelin" diye işaret verdiler ama berikiler kabul etmediler. Nihayet üçü karşıma oturarak taşıdıkları ipi yere koydular.
Bu sırada onlara bakıyor, kendi kendime;
"Beni bu iple bağlayıp öldürecekler!" diyordum. Bir an
böylece oturdum. Beni esir eden gruptan üç kişi yanaşınca karşımdakiler onlara bir şeyler söylediler. Şu kadarını anlamıştım:
"Niçin onu öldürmediniz?" Yaşlı adam, sıtmaya tutulmuş
arkadaşını göstererek güya onun hastalığı yüzünden idam emrini infaz edemediklerini bildirdi. Karşımda dikilen üç adamdan
biri aydınlık yüzlü bir delikanlıydı. Bana seslendi:
"Seni serbest bırakmarnı ister misin?" Cevap verdim:
"Evet isterim!"
"O halde serbestsin!"
Üzerimdeki cübbeyi ona verdim. O da sırtındaki çift argaçlı eski elbiseyi bana verdi ve yolu gösterdi. Böylece yürümeye
başladım. Onların fikir değiştirip tekrar beni yakalamalarından
endişe ediyordum. Hemen bir sazlığa girerek güneş batıncaya
kadar oraya sindim. Sonra çıkıp gencin gösterdiği yola girdim.
Bu yol beni bir suya ulaştırdı. İçtim ve gecenin üçte birine kadar hiç durmadan yürüyerek ulu bir dağa varıp eteğinde uyudum. Sabahleyin gün ağarırken tekrar yola düşüp kuşluk vaktinde yer yer mugaylan ve sedir ağaçları bulunan taşlık bir tepeye
ulaştım. Sedir [=köknar] ağacının meyvesini devşirip yedim. Bu
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ağaçların

dikenlerinden ötürü kolumda meydana gelen yaraların
izleri hala bellidir!
Bu tepeden::ı~ıığı inip paqıuk ekili bir araziye yöneldim.
Orada keneotu çalıları bulunuyordu; civarda bain denilen türden bir kuyu vardi Bain, taşla örülmüş geniş kuyuya denilir. Bu
kuyuya merdivenle inilerek kaynağa varılır. Bir kısmının etrafında taş kubbeler, yükseltiler ve oturma mekanları bulunur.
Hükümdar ve emirler susuz yollara böyle kuyular yaptırmak konusunda sanki birbirleriyle yarış etmektedirler. Gördüğümüz
kuyuların bir kısmını ilerde anlatacağım. Baine ulaşınca hemen
su içtim. Orada birinin yıkarken düşürdüğü taze hardal dallarını
bularak bir kısmını yedim, bir kısmını da sakladım. Sonra bir keneo tu çalısının altında uykuya daldım.
Bu esnada 40 kadar zırhlı süvari gelip bainden su içti. Bir
kısmı tarlaya girdiyse de sonra hep beraber gittiler. Hak Teala
beni korudu, onlara göstermedi. Daha sonra elli civarında silahlı adam gelerek Mine indi. Onlardan biri karşımdaki ağacın altı
na geldiyse de beni farketmedi. Ben de hemen pamuk tarlasına
girerek günün geri kalan kısmını orada geçirdim. Silahlı adamlar
bainin yanında kalarak elbiselerini yıkadılar, birbirleriyle şaka
laştılar. Geceleyin sesler tamamen kesildiğinde onların ya geçip
gittiklerini yahut uyuduklarını düşünerek pamuk tarlasından
çıktım. Ay ışığı ile aydınlıktı etraf. Atların izini takip ederek
üzerinde kubbe bulunan diğer bir Mine vardım. İndim su içti m,
yanımda bulunan hardal tanelerinden atıştırdım. Sonra kubbeye
girdiğimde ortasının, kuşların topladığı otlarla dolu olduğunu
gördüm. Oracıkta uyuyakaldım. Otlar arasında bir hayvanın kı
mıldadığını hissederek onu yılan sandım ama öylesine yorgundum ki endişelenmeye bile fırsatım olmadı!
Sabahleyin tan yeri ağarırken geniş bir yola girdim. Bu yolun ucu harap bir köye varıyordu. Daha sonra başka bir patikaya
girdim. Burası da bir köye varıyordu. Böylece aradan günler geçtİ. Nihayet etrafı ağaçlarla çevrili bir göletin kıyısına ulaştım. İçi
ev gibiydi bu ağaçların. Havuzun çevresinde ayrıkotu ve benzerİ bitkiler vardı. Yüce Allah tarafından beni insanlı, şenlikli bir
yere götürecek herhangi biri gönderilinceye kadar orada dinlenmek istedim. Afua yorgunluğumu atınca öküz izleriyle dolu bir
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patikaya saptım. Üzerinde semer ve tırpan bulunan bir boğa
gördüm kenarda! Bu yolun Hindu köylerine gittiğini sezerek
başka bir yola saptım. Böylece harap bir kasabaya vardım. Orada gördüğüm iki siyah adamdan çok korktum. Ağaçların altına
çömelip gece olunca köye sızdım.
Köyde, yaklaştığım evin odalarından birinde Hintlilerin erzak saklamak için yaptırdıkları kocaman, derin mi derin küpe
benzer bir bölme buldum. Tam altında insanın sığacağı kadar iri
bir delik vardı; içeri aktım. Küpün ortasında biraz saman vardı.
Başımı orada bulduğum taşa koyup uyudum. Üstte bir kuş geceleyin sık sık kanat çırptı. Hayvan benden korkmuştu galiba;
iki korkak bir küpte geceledik!
Esir düştüğüm Cumartesi gününden bu yana yedi gün geçmişti böylece. Yedinci gün mamur bir Hindu kasabasına ulaş
tım. Orada bir gölet ve sebze bahçeleri vardı. Karnım açtı, yemek istedim ama vermediler. Bir kuyunun kıyısında bayırturpu
yaprakları buldum ve yedim. Nihayet kasabaya girdim. Birkaç
Hinduya rastladım, reisieri beni yanına çağırdıysa da gitmeyip
yere oturdum. İçlerinden biri yalın kılıç yaklaşıp işimi bitirmek
için hamle ettiyse de çok yorgun olmamdan ötürü dönüp bakmadım bile! Üstümü aradı, bir şey bulamadı. Gömleğimi aldı.
Bu giysinin kollarını kesmiş, benim başımda görevli olan yaşlı
adama vermiştim daha önce.
Sekizinci gün yükseldiğinde yanıyordum susuzluktan! Bir
damla içecek yoktu. Eski, harap bir köye gidip orada çevreyi
araştırdım ama gölet bulamadım. Oysa halk yağan yağmur sularının toplanması için küçük havuzlar yapardı; sene boyunca buralardan faydalanırdı. Nihayet takip ettiğim yol beni bir kuyuya
ulaştırdı. Burası taşla döşenmemiş bir su kaynağıydı. Kuyunun
üstünde ottan örülme bir halat vardı ama suyu çekecek bakraç
yoktu. Başımda bulunan kumaş parçasını ipe bağlayıp kuyuya
sarkıttım; biraz su emdirdim. Kumaşın emdiği su bana yetmedi.
Pabuçlarımdan birini ipe bağlayarak aşağı sarkıttım, tekrar su
çektim. Yine suya kanamadığımdan ikincİ defa saldım ipi! İp
koptu, pabuç kuyuya düştü. Durmadım, öbür papucu kullandım
içimdeki ateş sönene kadar içtim.
Daha sonra papucu ikiye ayrnpüsLkl~nı!nı kuyunun ipi ve
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civarda

bulduğum

yama

parçalarıyla ayağıma tutuşturdum.

Ben
bir yandan da ne yapacağım diye düşünürken ansızın~~I"şıma biri çı~tı!
Adama dikkatli baktığımda simsiyah olduğunu gördüm.
Elinde ibrik ve baston, omuzunda bir dağarcık vardı. Bana selam verdi, selamını aldım. Farsça seslendi:
"Çi kesi?" Yani sen kimsin diye soruyordu. Cevap verdim:
"Ben yolunu kaybetmiş şaşkın biriyim!" O da:
"Ben de öyleyim!" dedi. İbriği yanındaki ipe bağlayarak
kuyudan su çekti, içmek istedim.
"Hele sabret!" diyerek dağarcığını açtı. İçinden biraz pirinçle bir avuç kavrulmuş siyah nohut çıkardı. Hemen yemeğe
başladım. Üzerine su içtim. Adam abdest alıp iki rekat namaz
kıldı. Ben de abdest alıp namaz kıldım. Bana döndü, ismimi sordu,
"Adım Muhammed!" dedim. Ben de ona adını sordum:
"Kalb-i Farih!" cevabını verdi. Bu cevaba pek sevindim, ismini hayra yordum.
"BismiIlah! Haydi benimle yola koyulsana!" dedi. Peki diyerek biraz yürüdüm onunla. Sonra azalarımda ciddi bir bitkinlik hissettim, doğrulamayıp çöktüm.
"Ne oldu?" diye sorunca,
"Seninle görüşmeden önce yürüme gücüm vardı ama şimdi
hiç mecalim kalmadı!" dedim.
"Sübhanallah! Gel boynuma bin!" deyince:
"Sen çelimsiz, aruk birisin beni kaldırmaya gücün yetmez!"
diye karşılık verdim ama:
"Hak Teala bana kudret verir! Gel bin!" dedi. Boynuna çöreklendim. Bana tavsiyede bulundu:
"Hasbunallah ve ni'melvekıl [=Bize Allah yeter! O ne güzel vekil] ayetini 7 hep oku!"
Bu ayeti art arda okumaya başladım. Bir zaman sonra gözlerim kapandı. Yere bırakıldığımı hissedince uyandım. O adam
yoktu. Kendimi insanların yaşadığı mamur bir köy yakınında
buldum. Yapaştığımda oranın bir Hint köyü olduğunu, yöneticisinin de Müslüman olduğunu farkettim. Halk benim geldiğimi
bildirince rels yanımda dikildi.
bunları bağlamakla uğraşıp
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"Bu köyün adı nedir?" diye sorduğumda,
"Tikbura!"8 cevabını verdi. Burası arkadaşlarımın bulunduğu Kovil beldesinden 2 mil uzaktaydı. Reis beni evine götürürek sıcak yemek ikram etti ve yıkandım. Bu arada bana şöyle dedi:
"Kovil karargahı askerlerinden Mısırlı bir Arabın emanet ettiği elbise ve sarık var yanımda!" Ben de:
"Onları bana getir, ordugaha varıncaya kadar giyeyim!" dedim. Bu elbise ve sarık getirildiğinde baktım ki Kovil'deyken o
Araba hediye ettiğim elbise ve sarık! Hayret ettim. Beni omuzunda taşıyan adamı düşündüm. Birinci kitapta bahsettiğimiz
Allah dostlarından Ebu Abdullah Mürşidi'nin:
"Hint ülkesine gideceksin! Orada kardeşim Dilşad ile görüşeceksin. Seni içinde bulunduğun sıkıntıdan kurtaracak!" sözünü hatırladım. 9 Öyle ya, onun ismini sorduğumda Kalb-i Farih
cevabını vermişti. Bu tamlamanın Farsça karşılığı Dilşad idi
[=huzurlu gönül]. Bu adam, Ebu Abdullah Mürşidl'nin görüşe
ceğimi haber verdiği adamdı. Ve kendisi de Allah dostlarından
dı! Ama ben onun beraberliğinden fazla yararlanamamış, sadece
demin andığım kadar nasiptar olmuştum.
O gece Kovil'deki dostlarıma sağ salim olduğumu bildiren
bir mektup gönderdim. Onlar yanıma gelirken bir at ve elbise
getirdiler, beni görmekten memnun oldular. Sultandan onlara
cevap gelmiş, Kafı1r'un yerine Sünbül Camedar adlı bir genç
gönderilmişti. Sultan yola devam etmemizi emrediyordu. Arkadaşlarımın, başımdan geçen macerayı sultana yazdıklarını ve
Kafı1r'un şehadetinden ötürü bu seferi uğursuz saydıklarını öğ
rendim. Onlar geri dönmeyi düşünmüşlerse de sultanın kesinlikle yola devam edilmesi doğrultusundaki fermanını görünce
ben de aynı kanıya vardım. Kararım kesinleşti. Oysa arkadaşla
rım bana çıkışıyordu:
"Bu seyahatin başlangıcında neler olduğunu gördün! Hükümdar sana bir şey demez, mazeretini kabul eder. Ya sultanın
yanına dönelim veya cevabı gelinceye kadar bekleyelim!" Ama
ben şöyle karşılık verdim:
"Beklemeye imkan yok! Zaten nerede olursak olalım cevabı alırız!" Kovil şehrinden hareket ettik, Burcbura'ya lO vardık.
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Orada şirin bir tekkede göbeğinden aşağıya peştamal sarıp vücudunun diğer taraflarını çıplak bırakmasından ötürü Uryan
Muhammed adıylaJ~ilinen huy!! güzel, yüzü aydın bir şeyhe
geldik. Bu adam, Mısır'ın Karafe Kabristanı'nda oturan adaşı
Uryan Muhammecf'in müritlerindendi.
Şeyh

Uryan Muhammed'in Hikayesi

Bu adam Hak Tdla'nın dostlarındandır. Kendini bir köşe
beline tennilre sarmıştır. Vücudun göbekten aşağı kıs
mını örten peştamala tennilre denilir. Anlatılanlara göre yatsı
namazını kıldıktan sonra tekkede o günden arta kalan yemeği,
katığı ve suyu çıkarıp kimsesizlere dağıtır, kandilin fitilini koyar; böylece ne yiyip içtiği kimse tarafından bilinmeden sabahlar. Ama gün ağarırken müriderine mutlaka ekmek ve bakla sunar. Bu adetini hiç bırakmamıştır. Ekmekçi ve baklacılar birbirleriyle yarışa yarışa onun tekkesine koşarlar. Şeyh efendi, dervişlere yetecek miktarda yiyeceği onlardan alır, kimden alışve
riş yaptıysa ona "otur" der, ikramda bulunur. Adam, az yahut
çok şansı neyse onu alır şeyhten.
Şeyhin hikayelerinden biri de şudur:
Tatar hükümdarı Kazan ordusuyla Şam'a ulaşıp kale hariç
tüm Dımaşk'ı fethedince Melik Nasır müdafaa için askerleriyle
yola düştü)! Her iki tarafın orduları şehre iki günlük mesafede,
Kaşhab adlı mıntıkada karşılaştı. O sıralarda Melik Nasır henüz
gençti. Savaşa ve çatışmalara alışkın değildi. Yanı başındaki
Şeyh Uryan atından indi. Bir halkayı tuttu, Melik Nasır'ın atının
ayağına geçirdi; Nasır'ın gençliği ve tecrübesizliği sebebiyle vuruşma esnasında geri çekilip Müslümanların hezimetine sebep
olmamasını istiyordu. Melik Nasır savaşta iyi direndi. Tatar ordusu feci bir yenilgiye uğradı, büyük bir kısmı öldürüldü, birçoğu da üzerlerine açılan bendin suları altında boğuldu. Zaten bu
olaydan sonradır ki Tatar taifesi İslam ülkelerine saldırma cesaretini bir daha bulamamıştır. İşte Şeyh Uryan Muhammed'in
mür1di olan Uryan Muhammed küçük yaşta olmasına rağmen
bu olayesnasında orada bulunduğunu bana anlatmıştır.
Bilrcbilra'dan A.b-ı Siyah!2 denilen bir su kıyısına vardık.
Oradan Kınavc [=Kannilc, Kanavc]13 şehrine vardık. Burası gaye

atmış,
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yet büyüktür, binalarının mimarI'si pek güzeldir ve iyi korunmaktadır. Yiyecek ve içecek maddeleri ucuz. Bol bol şeker üretimi yapılıyor. Dihll'nin şekeri buradan geliyor. Şehrin etrafı
muazzam surlarla çevrili. Daha önce anlatıldı burası.
Şeyh Muınuddın Rıharzı bizi ağırladı. Şehir emiri, Kisra
şehrinin sahibi Behramcıır [=Behramgor] soyundan gelen Bedehşanlı Firıız'dur. Kınavc şehrinde Evlad-ı Şeref Cihan diye
bilinen dindar ve güzel ahlaklı bir cemaat var. Onların atası
Devletabad şehrinin başkadısıymış. Hint ülkesinin önderliği bu
iyiliksever, cömert adama varıp onda düğümleniyormuş.
Başkadı Şeref Cihan'ın
Anlatılanlara

Hikayesi

göre Şeref Cihan bir defasında kadılıktan azledilir, düşmanlarından biri ondan 10 bin dinar alacağı olduğunu
iddia ederek yeni kadıya başvurur. Adamın elinde bir belgesi olmadığından Şeref Cihan'a yemin ettirmek istediğini bildirdirir.
Böylece yeni kadı onu çağırır. Şeref Cihan, tebliğ memuruna:
"Hakkımda ne iddia ediyor?" deyince memur:
"10 bin dinar vereceği n varmış!" der. ŞerefCihan parayı kadı efendinin huzuruna gönderir. Para davacıya verilir. Sultan
Alaeddın bu olaydan haberdar olunca meseleyi enine boyuna
araştırır. Sonuçta davanın haksız yere açıldığı anlaşılır. Böylece
Hükümdar, Şeref Cihan'ı yeniden kadılığa tayin eder ve ona 10
bin dinar verir.
Kınavc şehrinden üç gün kaldık. Bu sırada hükümdardan
bir cevap geldi benimle ilgili:
"Eğer falanca adamın nereye yittiği, ne olduğu belli olmazsa, onun yerine Devletabad kadısı Vec1hülmük gitsin!"
Kınavc şehrinden çıktık; HenavI, Vezırbıır, Becalisa konaklarından geçerek Mavrı şehrine vardık. Burası küçük bir belde
ama çarşıları şen ve kalabalık. Orada Ferganalı Haydar adıyla tanınan yaşlı Şeyh Kutbeddın ile görüştüm. Hastaydı. Bana yolluk
olarak arpa ekmeği verdi, hayır dualar etti. Yaşının lSO'den fazla olduğunu söylüyordu. Arkadaşları şeyhin art arda iftar etmeden oruç tuttuğunu, bir köşeye çekilip hep ibadet ettiğini söylediler. Halvet köşesinde kırk gün kalıyor, günde bir tane hurma yiyormuş. Dihll'de Şeyh Burkul'nin 14 kırk hurmayla halve-
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te girip kırk gün kaldıktan sonra çıktığında, onüç hurmanın artgördüm ben!
MavrI'den çıkıQ.Marh şehrine vardık. ıs Burası muazzam bir
şehir, son derece sağlam duvarları var. Ahalinin büyük çoğunlu
ğu İslam hakimıyetini kabul edip korunan gavurlardan [=zimmı
ler] oluşuyor. Orada başka yerde eşi benzeri olmayan çok lezzetli buğday yetişiyor. DihlI'nin buğdayı buradan gider. Bu tahıl, iri
ve uzun tanelidir. Rengi sapsarıdır. Sade Çin'de gördüm bunun
gibisini. Marh şehri Hint uruklarından Malava'nın [=Malva]16
elindedir. Bu kabilenin üyeleri iri gövdeli, uzun boylu ve yakı
şıklıdır. Kadınları da dikkat çekici bir güzelliğe sahip. Onlar baş
başa kalındığında iyi eğlendirmek, beraberlik lezzetini en yüksek düzeyde yaşatmak niteliği ile ünlenmişlerdi. Marhata 17 ve
Zıbetülmehel [=Maldiv Adaları]1s kadınları da böyledir.
Bundan sonra küçük bir kasaba olan Alabilr ı9 'a [=Alapur]
gittik. Buranın halkının çoğu cizye veren gavurlardan oluşur.
Buradan bir günlük mesafede Katam isminde bir gavur hükümdarı Cenbil'i yönetmektedir. Bu adam Keyalır [=Gwalyor] şeh
rini kuşattıysa da daha sonra öldürülmüştür.
tığını

Katam'ın

Hikayesi

Bu gavur hükümdar daha önce Ciln [=Cumna; Yamuna] ır
mağı kıyısında pek çok köye ve ekili araziye sahip Raberl [=Rapri] şehrini kuşatmış. Şehrin emiri, Hattab Afganı adında biriydi.
Katam, kendi gibi gavur olan ve Sultanbilr'u [=Sultanpur] payitaht edinen Racil isimli hükümdardan yardım aldı. İkisi birden
Raberı'yi sıkıştırınca Emir Hattab, sultandan yardım istedi. Fakat söz konusu şehir, payitaht DihlI'den kırk gün uzakta bulunduğu için beklenen yardımın gelmesi bir hayli gecikti. Emir Hattab düşmanın bir zafer elde edeceği endişesiyle 300 Afgan, 300
köle, 400 de diğerlerinden oluşan hatırı sayılır bir kuvvet topladı. Bu askerler sarıklarını hayvanlarının boyunlarına sardılar.
Hint ülkesinde oturanlar Hak Tefila yolunda can vermek isteyince böyle yaparlar. Hattab, önce kendi kabilesiyle ileri atıldı, diğerleri de onları takibetti. Günün erken saatlerinde şehir kapısı
nı açıp yaklaşık onbeş bin kişiden oluşan gavur ordusuna ansızın
hücum ederek zaIere ulaştılar. Katam ile Racu 'yu kıskıvrak ya-
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kaladıktan

sonra kesik başlarını sultana gönderdiler. O hadisede
gavur taifesinden sadece tabanIarı yağlayıp kaçanlar kurtulabildi.

Ahibür [=Alapur] Emirinin

Şehit Oluşu

Alapur emiri, hükümdarın kölelerinden Habeşli Bedr idi.
Bu adam cesaretiyle halk deyişlerine geçmişti. Gözünü budaktan sakınmaz, tek başına gavur saflarına dalar, ansızın yaptığı
baskınlarla kimini öldürür kimini esir alırdı. Bu yüzden şöhreti
her tarafa yayıldı, kafirler onun korkusuyla yaşar oldular.
Bu adam iri cü ss eli, uzun boylu ve pek iştahlıymış. Bir oturuşta bir koyunu afiyetle midesine indirdiği gibi Habeş asıllıların
töresi gereğince yemekten sonra 1,5 rad yağ içermiş; böyle diyorlar. Bu Habeşli yiğidin aynı kendi gibi cesur, aslan yürekli bir oğ
lu varmış. Bir gün yanına bir grup kölesini alan Bedr, kafir kasabalarından birine baskın düzenler. Ansızın atı tökezleyip ikisi
beraber çukura yuvarlandıklarında köylüler etrafına toplanırlar.
İçlerinden biri katta ra denen aletle bizim cengavere feci bir hamle indirir. Kattara, saban demirine benzeyen madenı bir alettir.
El boydan boya içine sokulunca kolu sarar, zırh vazifesi görür.
Ön kısmı iki arşın uzunluğundadır. Şiddetli vurulunca insanı öldürür! Köylü adam kahraman emiri bu demirle öldürmüş.
Ama Bedr'in köleleri iyi savaşmışlar, köyü yerle bir edip direnen erkekleri kılıçtan geçirerek kadınları ve çocukları esir almışlar. Bedr'in çukura yuvarlanan atı sağ salim doğrulunca ce ngaverin oğluna götürüıür. İlginç bir rastlantı; oğul aynı ata binerek Dihll'ye hareket eder ve gavur tayfasıyla yaptığı bir savaşta
can verir. Sadık at, geri dönüp sahibinin arkadaşlarına gelir.
Hayvanı Bedr'in ailesine teslim ederler. Bu ata Bedr'in damadı
biner daha sonra. O da aynı şekilde bir çarpışma sırasında gavurlar tarafından öldürülür!

[Gwalyor'dan Perven'e]
Alapur'dan ayrılıp zaman zaman Keyalır diye de adlandırı
lan Kaliylir'a [=Gwalyor] yöneldik. Burası hakikaten büyük bir
şehir. Yüksek mi yüksek, alabildiğine sarp bir dağın zirvesine
inşa edilmiş muhkem bir kalesi var. Daha önce Sultan Kutbeddin hikayesinde anlattığımız gibi kale kapısında taştan yapılmış
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bir fil ile fil sürücüsünün heykelleri bulunuyor. Şehir emiri Sır
han oğlu Ahmed'dir. Bu yolculuktan önce onun evinde kalmış
tım; bana güzel davranmış, hayli ikramda bulunmuştu. Bir gün
gavurlardan birini ta'ffi ortadan ikiye böldürrnek üzere emir çıka
racağı sırada yanına vardım:

"Allah aşkına bunu yapma! Ben hiç görmedim karşımda bu
birinin canına kıyıldığını!" dedim. O da gavurun hapse
atılmasını emretti. Bu sayede adam kurtuldu.
Kaliyfir'dan Perven [=Nerwan]2o şehrine doğru hareket ettik. Burası küçük bir Müslüman şehirdir. Her yanı gavur beldeleriyle çevrili. Yönetici olan emir Türk asıllı Bayram oğlu Muhammed' dir.
Buranın yırtıcısı çok! Hatta şehir kapıları sıkı sıkı kapatıldı
ğı halde bir aslanın gece karanlığında şehre sızarak insan parçaladığını ve ölenlerin bir kişiyle sınırlı kalmayıp bayağı bir yekfin
tuttuğunu ahaliden biri anlattı bana. Bu canavarın şehre nasıl
girdiğine herkes şaşmaktaymış.
Oradaki komşum Pervenli Muhammed Tavfirı aslanın geceleyin ansızın kendi evine dalarak mahatın üstündeki bir bebeği
kapıp götürdüğünü anlattı. Başka biri şu olayı anlattı: Bir grup
davetliyle gelin o adamın evinde misafir imişler. Aralarından biri
hela ihtiyacını gidermek için dışarı çıkar çıkmaz aslan tarafından
paramparça edilmiş. Dostları onu merak edip dışarıya çıktıkların
da adamcağızı yerde bulmuşlar. Ve aslan, kurbanının etini yememiş sadece kanını içmiş! O aslan insanlara hep böyle yaparmış!
İşi iyice acayip kılan rivayetlerden biri de şu ki zavallıyı bu
hale getiren aslan değil yırtıcı hayvan şekline bürünen ve cfikı
[=yogi] diye bilinen sihirbazlardan biriymiş! Ben bu söylentiyi
işitince şaşkınlığımı gizleyernedim, oysa bunu anlatan kalabalık
bir gruptu.
Cfikı denilen sihirbazlara ilişkin bazı hikayeleri anlatalım:
şekilde

Cükf Büyücüler [= Yogiler]
Cfikı tayfasının pek şaşırtıcı özellikleri duyulur, bilinir. 2l
Mesela kimi aylarca ağzına bir lokma koymadan, bir damla su içmeden yaşayabilir. Onların çoğu yeraltında kendileri için kazı
lan çukurlarda kalmakta, üstlerine de ev yapılmaktadır! Herifler

776
içeri girdiklerinde üst taraf örtülür ve sırf hava girecek kadar minik bir delik bırakılır. Bu cehennemı çukurlar içinde aylarca kalmaktadırlar. Hatta bazılarının bir sene kaldıklarını dahi işittim!
Mencerur şehrinde cukılerden ders almış, onların yöntemlerini öğrenmiş bir Müslümanla karşılaştım. Bu adam kendisi
için yapılmış bir masa üstünde yemeden içmeden tam yirmi beş
gün oturdu. Ben oradan ayrıldıktan sonra daha ne kadar böyle
kaldığını bilmiyorum!
Halk inanıyor ki cukıler özel haplar üretiyor; bir tanesiyle
günlerce hatta aylarca idare ediyor, bunun sayesinde hiç susuzluk ve açlık hissetmiyorlar. eukller bilinmeyenden [=gaybdan]
haber veriyorlar. Hükümdar onlara saygı göstererek meclisine
çağırıyor. Bu sihirbazların bir kısmı sadece sebze yemektedir.
Pek çoğu ete elini bile sürmez. Yüzlerinden, duruşlarından, yürüyüşlerinden bellidir; kendilerini ruhı amaçlı bir perhize verdikleri. Ne dünyaya ne de süslere ihtiyaçları var. Hiçbirini istemiyorlar. Öyle cukı var ki yoldan geçen adama şöyle bir göz dikse hemen öldürüverir. Halkın dilinde dolaşan söylentilere göre
adam sihirbaz cukllerden birinin o feci bakışıyla can verdiği vakit göğsü yarılsa kalbi bulunamazmış! Çünkü adamın kalbi yenmiştir! Ve bu tür işleri çoğu kez kadınlar yapar. Bu işle uğraşan
kadına keftar [=sırtlan, kan içici] denilir.

Bir Sihirbaz

Kadının

Hikayesi

Hint ülkesinde kıtlık nedeniyle feci bir açlık başgösterince
Telink'te [=Teling]22 bulunan hükümdar, Dihll halkından her
birine günlük 1,5 ratllık erzak verilmesini emretti. Vezir ahaliyi
toplayıp yoksulolanları, karınıarı doyurulmak üzere emir ve kadılar arasında böıüştürdü. Benim payıma 500 kişi düşmüştü. Onlar için iki konakta çardaklar yaptırıp hepsini buralara yerleştir
dim. Beş günde erzaklarını verdim. Bir gün bir kadını yanıma
getiren adamlar;
"Şu var ya şu; cazu bir keftardır! Yanındaki çocuğun kalbini yedi!" dediler. Çocuğun cansız bedenini de getirmişlerdi. Büyücü kadının hükümdar naibine sevkedilmesini emrettim. Naip kadının şöyle bir sınavdan geçirilmesini salık verdi:
Kadının el ve ayakları teker teker ağzına kadar suyla dolu
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dört küpe bağlandı. Cazuyu işte bu halde Cun nehrine attılar
ama o boğulmadı! Bu deneme sonucunda onun keftar olduğu
anlaşıldı. Çünkü sihirbaz olmasaydı asla kurtulamayacak, su yüzeyine çıkmayacaHil Naip keftarın yakılmasını emretti. Şehrin
kadın ve erkekteri-karınca gibi toplaştılar; yanan cadırrın külünü
aldılar. Çünkü bu ahali keftar23 külüyle tütsülenen insanın bir
senelik de olsa cad ı büyüsünden emin olacağına inanıyor!
Başka

Bir Cukf Hikayesi

Bir gün başşehirde saraydaydım. Hükümdar beni yanına çağırttı. Huzuruna vardığımda yanı başında bazı özel adamlarıyla
iki cukı bulunuyordu. Cukıler büyücek bir çarşafa bürünüp baş
larını sıkıca örterler. Herkes koltuk altını yolar, bunlarsa başları
nı! Hem de külle ovalaya ovalaya cascavlak ederler! Hükümdar
oturmamı emrettiği için oturdum. Sihirbazlara dönerek:
"Bu aziz insan uzak diyarlardan geldi. Haydi göreyim sizi, ona
hayatı boyunca hiç görmediği şeyleri gösterin!" dedi. eukller:
"Elbette!" dediler.
Biri hemen bağdaş kurdu. Gözlerimin önünde yerden yavaş
yavaş yükselip havada tam üstümüzde durdu! Hayretten aklım
çıktı, yere yığıldım kaldım! Hükümdar yanında hazır tuttuğu bir
ilacın içirilmesini emredince kendime geldim dikildim. Sihirbaz
hala havada bağdaş kurmuş oturuyordu! Arkadaşı, yanındaki keseden çedik çıkararak güya kızıyormuş gibi yere vurdu. Çedik,
havada bağdaş kuran adamın boynu hizasına varıncaya kadar
yükseldi ve herifin ensesine vurmaya başladı! Havadaki yavaş
yavaş yere inip kenarımıza çömeldi. Bu hadiseden sonra sultan
bana dönerek:
"Şu bağdaş kuran adam çediklinin öğrencisidir!" dedi ve
ekledi:
"Eğer kafayı yemeyeceğini bilsem karşındakilere daha büyük ve esrarengiz işler yapmalarını emrederdim!"
Hükümdarın huzurundan ayrıldığımda kalbirn güp güp atı
yordu. Bir an içim eridi, kendimi halsiz hissettim. Ama daha
sonra hükümdarın gönderdiği bir şerbeti içtim ve haIsizlikten
kurtuldum~
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[Yola Devam]
Kaldığımız yerden devam edelim ... Perven'den çıktık, Emvarı konağına vardık. Daha sonra Kacerra'ya [=Hacuraho] ulaş
tık. 24 Kacerra'da yaklaşık bir mil uzunluğunda büyük bir gölet
bulunuyor. Civarında epey kilise [=tapınak] var. İçlerinde put
bulunuyorsa da Müslümanlar tarafından düzlenmiş, uzuvları kı
rılmış pu heykellerin.
Suyun tam ortasında kırmızı taşlardan yapılmış üç kadı üç
kule bulunuyor. Dört köşesinde de birer kule var. O yörede bir
grup cukı [=yogi] oturuyor. Onların saçları birbirine dolanıp keçeleşmiş ama ha bire uzatırlar hatta boyunlarından aşağı akar da
yere erişir. Öyle perhiz etmişler ki renkleri sararmış, yüzleri solmuş. Pek çok Müslüman, eğitim görmek ve öğretilerini anlamak
için bu grubu ziyaret ediyor. Söylentilere göre cüzam ve sedef
hastalığına yakalanıp perişan olanlar uzun bir süre bunların yanında kalarak Yüce Allah'ın izniyle sağlık buluyorlarmış.
Bu taifeyi ilk defa Türkistan hükümdarı Sultan Tarmaşı
rın'in karargahında görmüştüm. Sayıları 50 civarındaydı. Onlar
yerin dibine kendileri için kazılan mağarada oturuyor, sadece
hela ihtiyacı için yer üstüne çıkıyorlardı. Ellerinde boynuz gibi
bir boru; güneş doğarken, batarken ve gece ortasında öttürüp
duruyorlardı. Hep gizem içindeydiler. Ma'ber yöresinin hakimi
Damganlı Gıyaseddın'in cukısi de bu gruptan çıkmıştır. O
adam, Gıyaseddın'in cinsel beraberlik gücünü arttıracak haplar
yapıyormuş. Hapların karışımında demir tozu varmış. Gıyased
dın bu ilacı pek hazzetmiş ama ihtiyaçtan fazla kullanınca küt
diye teslim etmiş ruhunu! Ondan sonra kardeşinin oğlu Nası
reddın tahta geçmiş. Bu adam da o becerikli cukıye ikramlarda
bulunmuş, makamını yükseltmiş.

Her neyse, Cendyerı [=Çendiri]Z5 şehrine vardık. Burası
büyük bir şehirdir. Çarşıları [satılacak mallarla] doludur. Yörenin
emirülümerası [=beylerbeyi] olan ve A'zam Melik diye çağrılan
Benetanlı İzzeddın burada oturur. İzzeddın, iyilik yapmayı seven erdemli biridir. Daima bilginlerle arkadaşlık eder. Onun
sohbet ve ders meclisinde fıkıh bilgini İzzeddın Zübeyrı, daha
önce bahsettiğimiz Beyane ş~hrinden Vedhüddın Beyanı, kadı-i hassa adıyla çağrılan [=şehir kadılığı yapan] fakih İmam
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Şemseddın

bulunur. Şemseddın tümünün önderi konumundadır. Emir A'zam Melik'in hazine işlerine
yardımcısı Kamerüddın bakar, askeri işlerine yardımcısı TelingLi Saade bakar. B~;;:c:Iarri ~eşhur'cengaverlerden olup ordu onun
önünde resmi geÇıt yapar. İzzeddın A'zam Melik, Cuma günleri hariç diğer günler nadiren konağından çıkar.
Çendiri'den kalkarak Zıhar şehrine yöneldik. Zıhar, Malva
[=Malva] şehrinin bir diğer ismidir. Malva bu bölgenin en mamur en büyük beldesidir. Başta buğdayolmak üzere tahılı gayet
boldur. Malva'dan Dihlı'ye tenbaı yaprakları gönderilir; aralarında yirmidört günlük mesafe vardır. Bu iki şehir arasındaki yolun kenarları na direkler dikilmiş; hepsinin üzerine kaç mil katedildiğine dair yazılar nakşedilmiştir. Her iki direk arasındaki
mesafenin ne kadar olduğu orada belirtilir. Yolcu bir günde ne
kadar yol aldığını, en yakın konağa veya gideceği son noktaya ne
kadar kaldığını, direkler üzerindeki işaretlere bakarak anlayıve
rir. Zıhar şehri, aslen Maldiv adaları halkından olan Şeyh İbra
him'e ıkta olarak verilmiştir.
gibi

hatırı sayılır kişiler

Şeyh İbrahim'in Hikayesi
Şeyh İbrahim bu şehrin yakınlarına geldiğinde çevresinde-

ki sahipsiz toprakları işleyerek her yere bostan ekti. Elde edilen
ürün o civarda benzeri görülmemiş lezzetteydi. Ahali o yörede
bostan ekmesine rağmen lezzetli olmuyordu. İbrahim gelen geçeni, yoksul ve kimsesizi doyurdu. Hükümdar, Ma'ber bölgesine sefer ettiği sırada 26 Şeyh İbrahim tarafından hediye edilen
karpuzun tadını beğendi ve Zıhar şehrini İbrahim'e ıkta olarak
verdiğini söyledi, şehre hakim bir tepe üzerine tekke yaptırma
sını emretti. Şeyh aldığı emir üzerine gayet güzel bir tekke yaptırarak orada gelen gideni konuk etmeye başladı.
Senelerce burada kalan İbrahim nihayet sultanın huzuruna
13 lek götürerek şöyle dedi
"Halkı yedirmek için harcadığım paradan geriye kalan budur. Bu para benim değil beytülmalin hakkıdır!"
Hüküındar kendisine verilen parayı aldı ama Şeyh Efendi
bu parayı biriktirdiği ve yoksulların yemeğine harcamadığı için
hoşlanmadı onun tarzından ...
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Vezir Havace Cihan'ın bu şehirde oturan yeğeni, dayısını öldürmek ve malını alarak Ma'ber'de isyan eden adamın yanına
gitmek istedi. Ama haberi duyunca ansızın harekete geçen dayı
Havace Cihan, hem onu hem de diğer kumandanıarı yakalatarak
sultanın huzuruna götürdü. Hükümdar, kumandanıarı öldürtüp
yeğeni Havace Cihan 'a geri gönderdi; onu vezİr öldürttül

Vezirin Yeğeni Nasıl Öldü?
Vezir, yeğeni iade edilince onun da arkadaşları gibi öldürülmesini emretti. Yeğen, çok sevdiği bir cariyesini yanına çağırdı. Ona tenbul sunduktan, kendisi de onun elinden tenbul
yedikten sonra kucaklaşarak ayrıldılar. Bu kısa görüşmenin ardından vezirin yeğeni ni fillerin önüne attılar. Adamın derisi yüzüldü, içine saman dolduruldu. Sevgilisinin ölümüne dayanamayan cariye gece karanlığında dışarı sızarak yarinin katledildiği yerin yakınındaki kuyuya attı kendini. Ertesi gün kızın cesedi farkedildi; kuyudan çıkartıldı ve yeğenin lime lime olmuş etlerinin gömüldüğü mezara defnedildi. Bu yüzden o noktaya
halk kubur-i aşıkan demiştir. Onların dilinde bu, "sevgililer
mezarı" demektir.

[Ueeyn, Devletabad ve Ürkünç Zindan]
Sonra Zıhar şehrinden kalktık, Uceyn'e gittik. Kalabalık ve
güzel bir şehir. Erdem sahibi ulu bilginlerden Melik Nasıreddin
b. Aynülmülk bu şehirde otururdu. 0, Sendabur adasının alını
şı sırasında şehit olmuştur. ilerde anlatacağım gibi 27 onun mezarını ziyaret ettim. Aslen Gırnatalı olan doktor fakih Cemaleddin
Mağribi de bu şehirde oturur.
Uceyn'den çıkıp Devletabad'a28 gittik. Burası büyüklüğu
ve şöhretiyle hükümranlık merkezi olan Dihli'ye benzer; neredeyse ona denk bir şehirdir. Üç bölüme ayrılıyor:
Birinci kısım Devletabad diye adlandırılmıştır. Burası hükümdar ve ordunun konaklaması için özel yapılmıştır.
İkinci kısma Keteke 29 adı veriliyor.
Üçüncü kısım ise Duvaykir [=Deogir] diye bilinen şehir kalesidir. Sağlamlıkta buranın bir benzeri yok.
Hükümdarın hocası Han-ı A'zam Kutlu Han'ın karargahı
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bu şehirdedir. 0, buranın emirliğini yürüttüğü gibi civardaki
Sagar ve Teling bölgelerinin hükümdar adına naipliğini [=genel
valiliğini] yapmaktadır. Devletabad'a bağlı araziler üç aylık yol
tutacak kadar genış olup her köşesi meskfindur. Zira Kutlfi
Han'ın otorite'Si ve vekaleti altındadır bu araziler.
Duvaykir Kalesi dümdüz bir sahada yekpare bir kayanın üstüne bindirilmiştir. Yukarıya deriden mamul bir merdivenle çı
kılıyor. Geceleyin merdiven kaldırılıyor.
Kalede çoluk çocuğuyla birlikte müfridler oturmaktadır. Zimami Müfridler,3o kale koruyucuları demektir. Orada kuyuvari
hücrelerde ağır suçlular kalmaktadır. Bu zindanda kediden büyük devasa fareler cirit atmaktadır. Hatta onları gözüne kestiremeyen pisipisiler korkuyor ve kendilerini korumaktan bile aciz
bulunuyorlar! Çünkü fareler onları hezimete uğratıyor. Bu koca
fareleri ancak tuzakla yakalayabilirsiniz! Ben bu hayvanları gördüğümde hayretler içinde kaldım.
Azgın

Farelerden Kurtulan

Adamın

Hikayesi

Bu kalede Cübbü'l-firan [=fare kuyusu] diye adlandırılan
kuyuda hapis yatmış Afganlı Melik Hattab anlatıyor:
"Fareler beni yemek için geceleyin çevreme toplandıkla
rında onlarla kıyasıya savaşır, bu yüzden çok acı çekerdim. Nihayet düşümde biri bana yanaşıp: 'Yüzbin defa İhlas Sfiresi'ni
okursan Hak Tdla seni kurtaracaktır!' deyince öğüdünü tuttum
ve okumaya başladım. Virdimi tamamen bitirince kuyudan alı
nıverdim! Zira yanımdaki çukurda da Melik Mell hapsedilmiş
ti. Adamcağız hastalandığında azgın fareler onun gözlerini oyarak canını aldılar. Hükümdar bu feci hadiseyi duyunca 'Hattab'ı
çıkarın! Onun da başına gelmesin bu facia!' dedi."
İbn Battfita devam ediyor:
Hattab'ın bahsettiği Melik Mell'in oğlu Nasıreddin ve Kadı CeHileddin, hükümdar tarafından yenilgiye uğratıldıkları zaman bu kaleye sığınmışlardı. 31
Devletabad halkı Marhata [Maharata] kabilesindendir.
Marhata kjldınları Ulu Tanrı'nın özenerek yarattığı, burun ve
kaşlarını fevkalade kıldığı kadınlardır. Onlarda, başka kadınlar'
da olmayari bir halvet tadı ve sevişme bilgisi vardır. 32
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Şehrin gavurları

uğraşmaktadırlar. Genellikle
çok! Onlar saha diye adlandı
tekili sah'tır. Onlar Mısır ülkesindeki

hep ticaretle

kıymetli taş alıp satıyorlar. Malları
rılmaktadırlar. 33 Sahanın

ekarim gibiler.
Devletabad'da üzüm ve nar yetiştirilmektedir. Yılda iki defa ürün alınır. Nüfüsunun çokluğu, topraklarının genişliğinden
ötürü normal vergi ve haraç bakımından en önemli, en büyük
şehirlerdendir. Bana anlatıldığına göre -daha önce belirttiğimiz
gibi bir baştan bir başa üç ayda aşılabilen- bu şehirle ona bağlı
kasaba ve köylerin vergilerini bir Hindu tam 17 kurııra iltizam
etmiş! [=Mültezİmlik görevi alarak bölgenin tüm geliri kendisine olmak üzere devlete 17 kurıır veriyormuş] Bir kurıır 100 lek,
1 lek ise 100.000 dinardır. Ama sözü edilen Hindu bu işi yürütemeyerek borca battığından elindeki malı alınmış, derisi de yüzülmüş!

Şarkıcılar Çarşısı

Devletabad'da sadece kadın ve erkek şarkıcıların bulunduğu bir çarşı vardır. Oraya sıık-ı tarbabad 34 denilir. Çarşıların en
güzeli ve en büyüğüdür. Bir sürü dükkan bulunuyor. Her dükkanın doğrudan sahibinin evine açılan bir kapısı vardır. Evin
başka bir kapısı daha bulunmaktadır. Dükkan olarak kullanılan
mekan gayet güzel döşenmiştir. Ortadaki kocaman, beşik şek
lindeki yükseltide türlü türlü ziynetlerle bezeli bir şarkıcı kadın
oturmakta yahut kıvrılıp uzanmaktadır. Çevresindeki cariyeler
beşiği sallamaktadırlar. Çarşının orta yerine altın yaldızlı muazzam bir kubbe çakılmıştır. Şarkıcıların emiri [=başsanatkar] her
Perşembe günü ikindi namazından sonra önünde hizmetkar ve
köleleri olduğu halde oraya gelir kurulur. Daha sonra küme küme yanaşan şarkıcı dansöz hatunlar reisin huzurunda gün batın
caya kadar dans eder, şarkı söyler ve nihayet dağılırlar. Bu muazzam çarşıda namaz kılmak için mescitler de vardır. Ramazan
ayında bu mescitlerde imamlar tarafından teravih namazı kıldı
rılmaktadır. Hint ülkesinin gavur hükümdarlarından bazıları bu
çarşıdan geçerken demin bahsettiğimiz şatafatlı kubbeye yönelir, dansözleri huzura çağırıp şarkı söyletirlerdi. Bir kısım Müslüman hükümdarlar da böyle yapmaktadır.
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[Nezerbar ve Sagar

Şehirleri]

Sonra Nezerbar [=Nandurbar] şehrine yöneldik. 35 Burası
küçük bir şehir. i\~alisi Marhat~ kabilesinden. Onlar çeşidi zanaatlarda ilerlemiş maharedi insanlardır. Doktorlar ve yıldız ilmini bilenler -de-onlardan. Marhatalıların ulularına Berahime
[=Brahmanlar] adı verildiği gibi Ketriyyfin [=Kşatriyalar] da denilir. 36 Onlar pirinç, sebze ve susam yağı yerler. Hayvanlara acı
çektirmek, onları boğazlamak istemezler. Cünüp kişi nasıl baş
tan aşağı yıkanıyorsa onlar da yemek için öyle yıkamrlar! Bir akraba ile evlenmenin şartı yedi ata [veya daha fazla] uzaktan olmasıdır. Şarap içmezler, bunu en büyük kusur sayarlar. Hint ülkesinde Müslümanlar arasında da durum böyledir. Orada bir
Müslüman şarap içse derhal seksen değnekle cezalandırılır ve
sırf yemek vaktinde açılan bir çukurda üç ay hapis tutulur.
Nezerbar'dan kalkıp Sagar'a [=Songarh] gittikY Burası,
Sagar adlı gür bir nehrin kıyısına kurulmuş kocaman bir şehirdir.
ırmağın kenarlarında sudolapları ve bahçeler dizilidir. Üzüm,
muz ve şekerkamışı bu bahçelerin her yanını tutmuştur. Sagar
şehrinin ahalisi, din-diyanet bilen, temiz kalpli güvenilir insanlardır. Hayat tarzları Hak Tdla'nın rızasına uygundur. Güzel
bahçeler yapmışlar, gelen gidenin kalabileceği tekkeler ve zaviyeler kondurmuşlar yeşillikler içine! Kim bir tekke yaptırsa oraya bir bahçe vakfederek yönetim işini soyundan gelenlere bıra
kır. Çocukların nesli kesilirse vakıf yönetimi kadılara kalır. Şe
hir nüfusu bir hayli kalabalıktır. İnsanlar buraya yöneliyor; çünkü ahalisinden feyiz almak niyetindeler. Ayrıca, şehrin ticarı
vergi ve diğer ödentilerden azade oluşu milletin buraya gelmesinin başka bir sebebidir.

Notlar
Yediyüzkırküç yılının Safer ayının onyedisi: 1342 yılının Temmuz ayının 22'sine rast/ar.
2 Tilbet (= Tilpet): bkz.: 46/9. not.
3 Beyfula (=iBeyane): bkz.: 42/5. not.
4 Melik İzzeddın Benetfulı (Bendat): Sultan ona Satgaon (=Satgavan) bölgesini ikta olarak ve;diği -gibi A'zam Melik unvanını da münasip gördü. Satgaon daha sonra
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Fahreddın Bengalı'ye kalacaktır. Bkz.: Beek., Age., C. 4, s. 775; Mahdi Husain, Age.,
s.89.
5 Kovil: bkz.: 44/5. not.
6 Celilli: Aligerh'ın 17 km doğusunda küçük bir şehir. Bkz.: Beck., Age., s. 77.
7 "Hasbunallah... " Bu cümle AI-i Imriin SGresi'nin 173. ayetidir.
8 Taebüra (=Taepur) kasabası: Aligarh'ın 5 km kuzeybatısındadır. Burası, Cemal
M. Sıddıkl'nin mühim arkeolojik mekanları gösteren haritasında da işaretlenmiştir.
Bkz.: Beck., Age., s. 781.
9 Ebü Abdullah Mürşidi: bkz.: 4/1. not.
10 Burebüra (=Burepur): Aligarh ile Kanave (=Kanue) arasında Mainpur'a 16 km
uzaklıktadır. Beek., Age., 781.
II Memlük sultanı Nasır'la ilgili hadise (Mereüssaffar Savaşı): 702/1303 Ramazan'ında Ilhanlı hükümdarı Gazan'ın gönderdiği ordu ile MemlGk ordusu arasında eereyan eden savaş sonunda Melik Nasır; Emir Çoban ve Kutluğ Şah tarafından yönetilen Moğo\ları ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Makrızı bu savaşın canlı bir tasvirini yapmış ancak seyyahın bahsettiği şeyleri söylememiştir. Demek ki Makrızı zamanında
(845/1441) Rthfe heniz doğuya; Mısır'a gelmemişti. Burada Kaşhab diye kaydedilen
isim, herhalde Kuşaf olmalıdır. Bkz.: ıbn İyils, Bediiiu'z-Zuhtir, Kahire, 1982, C. 1, s.
413; A J. Boyle, Cambridge History of Iran, C. 5, s. 394; Beekingham, Age., s. 783.
12 Ab-ı Siyah (=Karasu; Kalindi ırmağı): Urduea Kala Nadi; kara su demektir. Bu ır
mak Ganj'ın ko\larındandır. Bkz.: Beck., Age., s. 784.
13 Kınave, Kannüe (=Kanauj; Kanave): Seyyah tarafından farklı şeki\lerde kaydedilen bu yer, Fetihgarh bölgesinde Ganj'ın sağ yakasında kurulu bir şehirdir. Bkz.: Tazı, Age., C. 4, s. 16; ayrıca bu eser, 45/15. not.
14 Reeeb Burku'i: McJik'ten Halife'ye hediye götüren kişi olarak seyahatnamenin ilk
bölümlerinde ismi geçti. Bkz.: Tazı, Age., s. 17.
15 Marh şehri: Mzik bu kelimenin, "Mauh"tan tahrif edilmiş olabileceğini belirtiyor.
Beekingham; Age., s. 785.
16 Malva: IVladhya Pradesh eyaletinin kuzeybatısında halil aynı isimle bilinen bir etnik
grup. Bkz.: TiM, Age., s. 17.
17 Marhata (=Maharaştra): Burası bugün Maharashtra diye bilinen ve Bombay şeh
riyle Arap denizine açılan büyük eyalettir. Bkz.: Tazı, Age., s. 17.
18 Zibetülmehel (=Maldiv adaları): llerde bahsedilecek olan Maldiv adalarıdır. Bu
adalar Hint yarımadasının güneybatı sahi\lerindedir.
19 Alabür (=Alapur): Gwalyor'un 7 km güneydoğusundadır. Mzik, İbn BattGra'nın
Hindistan ve Çin seyahatleriyle ilgili çalışmasında Gwalyor'un 37 km kuzeybatısın
da Alapur isimli başka bir mevkiin bulunduğunu belirtmiştir. Bu durumda İbn BattGra KanGc'dan epey uzakta oluyor. Bkz.: Beekingham; Age., s. 785; Hans von Mzik,
Die Reise Des Araber.( ıbn Batuta durch Indim und China, Hamburg, 1911, s. 264.
20 Bervan (=Nerwar?): Burada Gwalyor eyaletindeki Ncrwar kastolunmuş olmalıdır.
Nerwar, Delhi ile Dekken arasındaki münbit mıntıkalardan biridir. Bkz.: Beekingham.; Age., s. 787.
21 Cükf tayfası (= Y ogiler; Y oga yapanlar; Yoğunlaşanlar) ve Cüki kelimesi: Kelimenin aslı Sanskritçe "Cogi"dir. Kökü olan "Cog", bağlantı kurma, sabitlenme,
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23

24

25
26
27

uyum, elverişlilik, demektir ve mistik bir terim olarak evrensel üst benlikle birleş
me, onda yok olma için ruhsal yoğunlaşma manasına gelir. Cogi veya Yogi ise bu işi
yapana denir. Kelime İslam dünyasında bazı eski yazarlar tarafından bilinmektedir.
Mesela İbn Haldun, Bilkiyye tayfasındaH bahseder. Batı'da bu kelime önce 1298'de,
sonra 1553'te v~15~'te duyulmuştur. Batı dillerinde önce Joug, sonra Jogue, daha
sonra Ioghi ve Yogi şeklinde söylenmiştir. Baş harfin C, J veya Yolması, son harfin
de G, K, veya GH olması anlam bakımından o kadar önemli değildir; o dilin veya o
ağzın özelliğinden kaynaklanır; neredeyse her dilin bazı lehçe ve ağızlarında bu harfler birbirleriyle yer değiştirebilirler. Türkçede ise Yoğun kelimesi Yog'u çağrıştırıyor.
Daha şaşırtıcı bir husus şudur; Yunus'un dili olan Eski Türkmen söyleyişiyle Yoğ kelimesi bile Yog ile akraba olabilir. Çünkü mistik Tanrı'da; bilim adamı konuda; aşık
maşukta yoğunlaştıkça yok olup fanileşmez mi? Bedenı varlığın yoğ olup ruhun göğe ağması münasebetiyle düzenlenen hem kutlama hem ağıt mahiyetindeki eski
Yuğ törenlerine ne demeli? Belki bizdeki kökü Hint'e dayanır; ama onların bizden
alması da mümkün. Zira milat öncesi ve hemen sonrası Hindistan tarihi ile, Prorotürk denebilecek bazı kavimlerin tarihi, özellikle Kuzey Hindistan coğrafyasında iç
içe girmiştir. Hana Budizm'in, Hindu sistemindeki tefessüh ve haksızlığa tepki olarak kuzeyde, tam da Saka özelliği taşıyan bir çevrede doğmuş olma ihtimali bile mevcuttur. Bkz.: İbn Haldun, Mukaddime, Lübnan bas., s. 898-899; Tazı, Age., s. 20.
Telink; Tilink (=Telingana): bkz.: 41/25. not.
Keftar kelimesi, eadılık ve korku edebiyatı: Keft, Farsça yarmak demektir. Keftar ise, sırtlan (=hyena) anlamına gelmektedir. Bu durumda eadı kadın, sırtlan ruhunu taşımış; sırtlana benzetilmiş; sırtlan ile eadılık arasında bir bağ olduğu varsayıl
mıştır. Sanıyorum Batı'da kurt adamın ve kurda dönüşmenin eadılıkla bağlantılı
görülmesi gibi bir olgu bu; hatta belki coğrafyadan ötürü sadece hayvanlar değişmiş
diyebilirim. Çünkü yakalanan kadının keftar olup olmadığının test edilmesi için suya batırılması, Batı'daki eadılara da uygulanmıştır! Tam da seyyahımızın çağında,
Güney Fransa'da (1320-1350) kitlesel eadı avları düzenleniyordu. Cadı çılgınlığı 13.
yüzyılda başlamış, 15 ve 16. yüzyılda doruğa ulaşmış, ancak 18. yüzyılda biraz azalabilmişti. Hint-Avrupa milletlerinin karanlık, eadı ve şeytan la ilgili böyle derin, kalıcı
inançlara; son derece karmaşık ritüellere sahip olması, herhalde kötülüğe ve kötülüğün kaynağına özel ve eternal bir anlam vermelerinden kaynaklanıyor. Avrupa tarihinde eadılığa dair Türkçe yazılmış en kapsamlı kitap, Haydar Akın'ın eseridir. Özellikle son bölümündeki kronoloji ve notlarda (s. 341-343) verilen "Garp literatüründe
mufassal cadı isimleri bahsi" meraklı okuyueuyu ziyadesiyle tatmin eder. Bkz.: Haydar Akın, OrtaçağAvrupasmda Caddar ve Cadı Avı, Dost Yay., Istanbul, 2001.
Kaeerra (=Haeuraho): Burası Çetrpur bölgesinin 27 mil doğusundaki Khajurraho
(=Haeura) olabilir. Bazı zikzaklara rağmen seyyahımızın verdiği isimler Hint coğraf
yasıyla uyuşmaktadır. Bkz.: Gibb, Selectio1/s, s. 363.
Cendyerf (=Çendiri): Burası Guna bölgesindedir. Bkz.: 45/24. not.
Hint sultanının Ma'ber'e seferi: Bu sefer 735/1335 yılında gerçekleşmiş idi. Bkz.:
hemen önceki bölümler.
İbn Battuta'nın, Sultan Nasıreddfn'in kabrinden ve diğer bazı hadiselerdeİ1
bir daha blihsedemeyişi: ıbn Banlita nihayet Fas Sarayı'nda oturup seyahatlerinin
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not düşmesi gibi zaman zaman "ilerde
Ancak binlerce isim ve hadiseyi toparlayıp hiç
unutmadan vermek ne mümkün? Mesela, sonraki bölümlerde Emir Haryab'dan ve
Sendabur'un fethinden kısaca bahsederken de "detaylı anlatacağım" diyecek ama
sözünü tutamayacaktır. Fakat muhteşem hafızasıyla, yine de çağının tarihı, iktisadı
ve folklarik haritasını çıkarabilmiştir bize.
28 Devletabad (=Deogir): bkz.: 41/16. not.
29 Kataka: Sanskritçe krala bağlı askerler demektir.
30 Zimfuniler: Bunlar orduda özel muhafız kısmına kayıtlı askerlerdir. Bkz.: Tazı, Age.,
s.24.
31 Nasıreddfn İbn Melik Mell ile Kadı Celaleddın hadisesi için bkz.: 44/22. ve
45/28. notlar.
32 Maharata (=Marahata) kadınlarının güzelliğine ilişkin diğer tanıklıklar: Beckingham, Maharata kadınlarının güzelliği hususunda başka seyyahların da Ibn Battuta ile aynı fikirde olduğunu söyler. Bkz.: Beck., Age., s. 794.
33 Saha: Saha veya Sahu, Hint dilinde tacir ve para babası için kullanılır. Bkz.: Beck.,
Age., s. 795.
34 Tarbabad: Farsça eğlence ve rahatlama yeri demektir.
35 Nezerbar (=Nandurbar): Ibn Banuta böylece geldiği yoldan geri dönüyor; çünkü
daha Devletabad'dayken Kalikut'a doğru yola devam etmenin tehlikeye atılmak olduğunu farkediyor. Bkz.: Mzik, Age., s. 276.
36 Maharataların Ketriyyun (=Kşatriyalar) olması: Bunlar eskiden beri Hint toplumunda seçkin bir konumu olan Kşatriyalardır; yani savaşçılar. Clausewitz de Savaş
Üzerine adlı eserinde Marahatlardan (=Maharatlar) bahsederken çok dirençli olduklarını ve 1763-1778 yılları arasında İngilizlere karşı çok şiddetli bir savaş sergilediklerini belirtmiştir. Bkz.: R. E. Enthoven, The Tribes and Castes of Bombay, C. 2, s. 207;
C. V. Clausewitz, Savaş Üzeri/ıe, çev. Fahri Çeliker, Istanbul, 1999, s. 167.
37 Sagar (=Songarh): Burası Tapti ırmağının alt taraflarıdır. Sagar 16. yüzyıldan sonra Surat'a dönüşmüştür. Bkz.: Tazı, Age., s. 27
dökümünü yaparken

tıpkı

bir

araştırmacının

anlatacağım şunları .. " demiş olmalı.

KIRKSEKİZİNCİ

BÖLÜM

KKNBAYAılDAN KALKKUTıE lDOGRU
Sözünü ettiğimiz Sagar şehrinden çıkıp Kinbaya [=Cambay]
gittik. Şehir, yarı nehir konumundaki bir körfezin [=deltanın] üstüne kurulu. Med ve cezirin yaşandığı bu körfeze sığı
nıyor gemiler. Gemilerin cezir anında çamura denıidediğini,
med anındaysa suda kaydığını gözlerimle gördüm! Bu şehir, yapılarının sağlamlığı ve mescitlerinin şenliğinden ötürü dünyanın
en güzel yerleşim birimlerindendir. Çünkü ahalisinin büyük bir
kısmı yabancı tacirlerden oluşmaktadır. Onlar güzel evler, ilginç
ve hoş mimarıli mescitler inşa etmekte birbirleriyle yarışmakta
dırlar. Oranın büyük konakları arasında Şerif Samurrı'nin evini
sayabiliriz. Hani şu helva meselesinden ötürü onunla benim
ararnda tatsız şeyler geçmişti de "melikünnüdema" [=nedimbaşı] onu yalanlamıştı. İşte o adamın konağında hiçbir yerde görmediğim büyüklükte ahşap bloklara tesadüf ettim. Evin kapısı
şehir kapısı gibi! Civarındaki büyük namazgah, Samurd Mescidi diye biliniyor. Meliküttüccar Kazerunl'nin konağını da bu
muazzam evler arasında sayabiliriz. Onun da yanında mescidi
var. Yine tacİr Şemseddln Kulahduz'ün evini de bunlardan saymak gerek. Kulahduz, serpuş diken demektir.
şehrine

[Üç Direnişçinin Hikayesi]
Daha önce anlattığımız Afganlı Kadı Celal'in isyanı patlak
verdiğinde Şemseddln Kulahduz, şehir ileri gelenlerinden Nahuda İlyas ve melikülhükema -ki daha önce ondan bahsettikasiye karşı şehri korumaya karar verdiler. Şehrin surları olmadı
ğı için civarına hendek kazmaya başladıysalar da Kadı Celal on-
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ları yendi ve içeri daldı. Bu üç kişi hemen bir eve sindi. Ele verilmekten korktular ve kendilerini öldürmeye karar verdiler.
Her biri daha önce niteliklerinden bahsettiğimiz kattara aletiyle arkadaşına vurdu. İkisi öldü; melikülhükema kaldı.
Kinbaya şehrinin ileri gelen işadamlarından biri de Necmeddın Cııan'i'dir. Yakışıklı ve pek zengindir. Burada muhteşem bir konak ve namazgah yaptırmıştır. Sultan ona meratib
[=bando] vererek Kinbaya emirliğini lütfetmişse de bu iş onun
hem servetine hem de canına malolmuştur.

[Telingli (Telinkli) Mukbill
Kinbaya'ya ulaştığımızda oranın emiri hükümdar nezdinde
saygın biri olan Mukbil Telingı idi. Yanında bulunan Şeyhzade
Isbahanı bütün işlerde onun vekili durumundaydı. Isbahanı
hem geniş bir servete hem de saltanat işlerinde tecrübe ve derin bilgiye sahipti. Bir yandan kendi yurduna mal gönderiyor, diğer yandan kaçma planları yapıyordu.
Onun haberi nihayet sultana ulaştı; adamın sıvışmak niyetinde olduğu bildirildi. Hükümdar, Emir Mukbil'e haber salarak
Şeyhzade Isbahanı'yi yakalayıp huzuruna göndermesini emretti. Mukbilonu yakaladı, bir ulağın yanına katarak efendisine
gönderdi. Isbahanı huzura çıkarılıp gözlem altına alındı. Genelde hükümdarın gözlem altına aldığı kişi binde bir kurtulur. Ama
şeyhin planı tuttu; kendini denetleyen adamı parayla elde etti;
beraber kaçtılar!
Doğru sözlülerden biri, Kalhat I şehrindeki mescidin sütunları dibinde şeyhzadeyi gördüğünü söyledi bana. Onun anlattı
ğına göre sonradan yurduna ulaşan şeyhzade tüm servetine erişip kaygılarından azat olmuş.
Körlerin Atışması ile İlgili Hikaye
Bir gün Melik Mukbil evinde bize ziyafet çekti. İlginç ve az
rastlanan bir durum meydana geldi:
Bir yanda sağ gözü kör olan şehir kadısı, öbür yanda hem suratı hem de özürüyle ona benzeyen -sol gözü görmeyen- Şerif
Bağdadı oturuyordu. Yemek sırasında Şerif Bağdadı kadı efendiye bakarak gülüyordu. Kadı onu azarlayınca:
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"Beni azarlama! Ben senden daha güzelim!" dedi

şerif.

Kadı:
"Nasıl

yani?" deyince şu cevabı verdi:
"Çünkü seni~~ağ gozün, b~nimse sol gözüm kördür!" Bu
cevap üzerine E"mrr ve öteki davetliler gülüşmeye başladılar; kadı utanmıştı ama hiçbir karşılık veremedi. Çünkü Hint ülkesinde şerifler hep el üstünde tutulur, ziyadesiyle saygı görür.
Bu şehirde aslen Diyarbekirli Hacı Nasıreddın adında bir
ermiş vardı. z O, büyük camii n [çevresindeki] kubbeli odalardan
birinde kalırdı. Huzuruna çıktık, yemeğini yedik. Kadı Celaleddın isyan bayrağını açarak Kinbaya şehrine girdiği zaman Nası
reddın asinin yanına varmış, dualar etmişti. Bu hareketi hükümdara haber verildiğinde Haydar! gibi öldürülmernek için tez
davranan Nasıreddın, bir yolunu bulup kaçmıştır.
Kinbaya'da bulunan temiz kalpli yüce ruhlu insanlardan biri de tacir Havace [=Hoca] İshak'tır. Onun, gelen giden yolcuyu, kimsesizi ve dervişleri doyurduğu bir tekkesi vardır. O kadar
dağıttığı halde serveti eksilmez hatta artardı.
Buradan çıkıp Kavı [=Kava] şehrine gittik. Kavl,3 med ve
cezirin egemen olduğu bir delta üzerine kurulmuştur. Burası biraz sonra anlatılacak olan Ray Calansı [=Calansı kralı yahut Kral
Calansı] gavurunun bölgesi içindedir. KavI'den kalkarak Kandhar'a hareket ettik. Kandhar bir körfeze kurulmuş muazzam bir
gavur şehridir.

Kandhar

Hükümdarı

Kandhar [=Gandhar]4 hakimi, Calansı adında bir gavurdur.
İslam yönetimi altında her sene Hint hükümdarına hediyeler
gönderir. Şehre vardığımızda bizi karşılamaya çıkıp hürmetini
eksik etmedi. Bizi sarayında ağırladı. Onun yanında kalan Havace [=Hoca] Bühre evladı 5 gibi nüfuzlu Müslümanlar hemen ziyaretimize koştular. Altı gemisi bulunan Nahfida İbrahim de onlardandır. Bu şehirden itibaren denize açıldık.
Deniz~ Açılışımız

Sözünü ettiğimiz İbrahim'in caker türü gemisine bindik.
Çin hükümdarına hediye olarak götürülen atların yetmişini o
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gemiye, geri kalanıyla arkadaşlarımızın atlarını İbrahim'in kardeşine ait manOrt tabir edilen gemiye yüklettik. Ray Ciilansl'nin ayarladığı tekneye de Zah'iredd'in ile Sünbül ve dostları
nın atlarını bindirdik. Calans'i bize su ve yol azı ğı verdiği gibi
hayvanlarımız için gerekli olan yiyeceği de tedarik etti. Bununla kalmayıp kendi oğlunu, ukayr'i tipi gemiye bindirerek yanı
mıza kattı. Ukayr'i denilen gemi, gurab 6 türü [hızlı] teknelere
benzemekteyse de daha geniştir ve altmış küreği vardır. çatış
ma esnasında kürekçilere ok ve taş isabet etmesin diye geminin
üstü çatı gibi örtülüyor. Benim bindiğim cakerde elli okçu ve elli zenci cengaver bulunuyordu. Onlar bu denizin kabadayısıdır
lar. Hindin gavuru da, korsanı da onlardan birinin bulunduğu
gemiye katiyen yanaşmazlar!
Yolculuğa çıkışımızdan iki gün sonra karadan dört mil uzaklıkta bulunan ıssız Bayram adasına 7 çıktık, oradaki göletten su
aldık. Bayram adası gavur elinden alındıktan beri harap ve sahipsiz kalmıştır. Daha önce bahsettiğimiz meliküttüccar burayı
şenlendirmek için birkaç Müslümanı getirip yerleştirmiş. Ayrıca
adada bir kale yaptırarak çevresine mancınıklar koydurtmuş.
Sonra bu adadan kalktık ve yolculuğumuzun ikinci günü
KOka şehri kıyılarına vardık. Güçlü bir cezir etkisinden ötürü
şehirden dört mil öteye demir attık. KOka 8 hakikaten pek muazzam bir şehirdir; çarşıları gayet büyüktür. Cezir anında dostlarımla beraber "uşar'i" türünden bir kayığa binerek suya indim,
şehre girmek için. Ama aşar'imiz çamura saplandı! Şehirle aramızda bir mil vardı. Kayıktakiler, karaya ayak basmadan med
olacak diye beni korkuttular çünkü ben yüzmeyi bir türlü beceremezdim! Neyse ki zor-şer KOka'ya vardım, çarşılarını dolaş
tım. Orada Hızır İlyas'a nispet edilen bir namazgah gördüm;
-Hak Teala'nın selamı ve esenliği onları kuşatsın- akşam namazını burada kıldım. İçeride şeyhleriyle beraber bir grup Haydariye dervişi 9 gördüm. Sonra gemiye döndüm.

Küka

Hükümdarı

KOka hükümdarı DunkOl adlı bir gavurdur. Aslında söz
dinlemeyen bir isyancıdır ama Hint hükümdarına boyun eğen
sadık biri gibi gösteriyor kendini. Buradan çıktık, üç gün sonra
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Sendilbilr'a vardık. Sendilbilr kocaman bir ada. ıo Ortasında Otllzaltı köy vardır. Her yanı deltayla kuşatılmıştır. Cezir anında
suyu tatlı, med anında ise acı ve~tuzludur. Adanın merkezinde
iki şehir var. Bjri sok önceleri gavurlar tarafından kurulmuş.
İkinci şehri ise Müslümanlar adayı ilk fethettiklerinde kurmuş
lar. Orada Bağdat mescitlerine benzeyen muhteşem bir ana cami [=ulucami] vardır. ll Bu mabedi, Hinavrlı Sultan Cemaleddın Muhammed'in babası Nahilda Hasan yaptırmış; ilerde
bundan bahsedilecek. Ayrıca adanın ikinci fethi esnasında
onun yanında geçirdiğim maceralardan da bahsedeceğim inşal
lah. Bu adada fazla eğleşmeyip yine açıldık suya; içinde kilise,
bağ-bahçe ve gölet bulunan küçük ve karaya yakın bir ada kı
yısına demir attık.
Orada bir cilkı vardı.

B II

Cukınin

Hikayesi

Bu küçük adaya çıktığımızda bir cilkınin büdehane [=budhane; Buda heykellerinin bulunduğu mekan; puthane] duvarına
dayandığını, iki put arasında durduğunu gördük. Büdehane putların durduğu ev demektir. Üzerinde ruhı ve bedenı arınma çabasının izleri vardı açıkça. Bir şeyler konuştuk fakat cevap vermedi. Yanında yiyecek var mı diye onu süzdük, bir şey göremedik. Biz ona bakarken ansızın tiz bir nara attı. Derhal önüne bir
"narclı" [=nargil; hindistancevizi] düştü. Onu alıp bize verdi.
Hayretten dilimiz tutulmuştu! Dinar-dirhem ve yiyecek sunmak istedikse de kabul etmedi. Önünde deve tüyünden yapıl
mış bir aba [=sert yaygı] vardı; elimle evirdim, çevirdim. Onu
bana verdi. Elimde "zeylaı" 12 tarzdaki tespihi gördü; dokundu,
evirip çevirdi. Ona verdim. Tespihi koklayıp öptü. Evvela göğe
sonra da kıbleye yöneldi. Dostlarım onun işaretlerini anlamadı
lar fakat ben adamın Müslüman olduğunu ve ada halkından bu
inancını gizlediğini farkettim.
O adam oradaki ceviz ağacıyla yaşıyordu. Veda ederken elini öptüm. Dostlarım bu hareketi ayıpladılar. Fakat adam, arkadaşlarımın yergi dolu tavırlarını hissedince hemen eğildi, benim
elimi öptü. QüIüf!lseyerek bize dönmemiz gerektiğini ima etti.
Yanından ayrıldık>En son ayrılan bendim. Eteğimden tutup çe-
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kince

başımı

ona çevirdim. Bana 10 dinar

uzattı.

Daha sonra ar-

kadaşlarım:

"Niçin eteğini çekti?" diye sordular. Ben de:
"Bu paraları verdiı" dedim. 10 dinardan üçünü Zahlreddin'e üçünü de Sünbül'e uzatarak dedim ki:
"Bu adam Müslümanı Hak Teala'yı bildiğini, ona inandığı
m bellı etmek amacıyla göğe; Allah elçisini kabul ettiğini göstermek amacıyla da kıbleye doğru nasıl işaret ettiğini görmediniz
mi? Zaten tespihi alması bu iddiamı doğruluyorl"
Bu sözlerden sonra iki arkadaşım cukinin olduğu yere döndülerse de onu bulamadılar. Böylece yola çıktık.

[Hinavr Şehri]
Ertesi gün Hinavr [=Honavar] şehrine vardık. B Burası büyük gemilerin rahatça girebildiği kocaman bir körfeze kuruludur. Şehrin denize uzaklığı yarım miL. "Buşkal" sırasında bu denizde dört ay boyunca öyle bir fırtına kopar ki avlanma dışında
bir amaç için kimse suya açılmaya cesaret edemez. Buşkal yağ
mur mevsimi demektir.
Hinavr şehrine vardığımız gün Hint cukllerinden biri gizlice yanıma yaklaşarak 6 dinar uzattı ve şöyle dedi:
"Bu parayı, senin tespih verdiğin brahman cuki gönderdiı"
Parayı alıp bir dinarı adama verdimse de kabul etmedi. Sonra yammdan ayrıldı. Meseleyi iki dostuma açtım;
"İsterseniz payınızı alın!" dedim. Kabul etmediler. Ama cukinin yaptıklarına şaşarak:
"Bize verdiğin 6 dinara bir o kadar daha ekleyip tümünü, o
adamı gördüğümüz iki putun arasına koymuştukı" dediler. Şaş
kınlığım iyice arttı. Adamın armağan ettiği dinarları sakladım.
Hinavr ahalisi Şafil mezhebindendir. Dinlerine düşkün, yiğit adamlardır. Onlar sürekli denizlerde cihat ederler. Bura ahalisi deniz savaşıyla ünlenmişse de biraz sonra anlatacağımız gibi,
Sendabur'u fethettikten sonra talih onlara küsmüştür.
Bu şehirdeki abitlerden Şeyh Muhammed Nakavrl ile görüştüm. Bana tekkesinde mükellef bir ziyafet çekti. Bu adam
cariye ve köleden iğrendiği için yemeğini kendi pişirirdi. Orada
Allah kitabının öğreticisi, asil ruhi u güzel huylu, günaha düş-
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mekten çok sakınan fakih İsmail Efendi ile görüştüm. Ayrıca şe
hir kadısı Nureddin Ali ve ismini şu anda anımsayamadığım hatip de görüştüklerİıp arasındaydtBu şehrin hatta tümkıyı şehirlerinin kadınları dikişsiz elbise
giymektedirler.- Giysinin bir ucunu elleriyle tutuyor, geri kalan
kısmını baş ve göğüslerine uzatıp o azaları böyle örtüyorlar. Onlar
çok güzel ve namusludurlar. Her birinin burnunda altın bir halka
vardır. 14 Onların bir üstünlüğü de tümünün Yüce Kur'an'ı ezberlemiş olmasıdır. Bu şehirde, onüçü kız çocuklarına, yirmiüçü erkek çocuklarına ait olmak üzere tam otuzaltı okul gördüm! Bu duruma başka yerde tanık olmadım. Ahali, deniz ticaretiyle geçimini sağlıyor. Ekim dikim işleriyle uğraşmıyorlar. Mulaybar [=Malabar] ahalisi Sultan Cemaleddin'e her yıl bir şeyler verir. Çünkü
onun denizlerdeki üstün gücünden korkmaktadırlar. Tüm süvari
ve piyadesiyle Sultan Cemaledd'in'in ordusu, 6 bin civarındadır.

Hinavr Hükümdarı
Seçkin ve ulu sultanlardan Cemaleddin Muhammed b. Hasan, bu bölgenin hükümdarıdır. O, ilerde bahsedeceğimiz Haryab 1S adlı bir gavur hükümdarına bağlıdır. Sultan Cemaleddin,
namazıarını hep cemaatle kılmaktadır. Seherden önce namazgaha gelip tan yeri ağarıncaya kadar Kur'an okuma adeti vardır. Sabah namazı vakti girer girmez namazını kılıp atına biner ve şe
hirden çıkar. Güneş yükselip kuşluk vakti girince mescide gelip
kuşluk namazını kılar, daha sonra köşküne gider. Eyyam-ı
Bld' da [=gecenin dolgun ay ışığıyla beyazladığı günlerde; hicri
ayın 13., 14. ve 15. gününde]16 oruç tutar. Yanında bulunduğum
sırada beni hep iftara çağımdı. Bu davetlerde benden başka fakih Ali ve fakih İsmail de bulunmaktaydı. Yere dört küçük iskemle konulur, birine kendisi diğerlerine biz otururduk.
Hinavr Hükümdarmm Yemek Düzeni
Oralılarca havance [=khwançe, hônçe]17 denilen bakır sini
getirilip üzerine talam denilen bakır tabak konulur. İpeklere
bürünmüş ,güzel bir cariye yaklaşarak yemek tencerelerini hükümdara sunar. Elinde bulunan büyücek bakır kepçeyle bir
kepçe pirinç ahırtalamın içine koyar, üstüne susam yağı döker.
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Tuzlu karabiber salkımları, yeşil zencefil, salamura limon ve
mango ekler mönüye. Herkes yemeğinden bir lokma aldıktan
sonra bu baharatlardan atıştırır biraz. İpeklere bürülü cariye, talama koyduğu bir kepçe pirinç bittikten hemen sonra harekete
geçer bir kepçe daha döker. Böylece bir sahan içinde pişmiş tavuk servisi yapılır; pirinç bu tavukla beraber yenir. Bu pirincin
ikinci kepçesi bitince başka bir tür tavuk yemeğinden konulur.
Bu da pirinçle yenilir. Çeşitli tarifelerle yapılmış tavuk yemekleri tamamen bittiğinde yine pirinç eşliğinde muhtelif balık yemekleri getirilir. Balık bitince yağ ve sütte pişirilmiş sebze servisi yapılır, bunu da pirinçle yiyorlar! Yemeklerin sonunda "kuşan" takdim edilir. Kuşan, ziyafet sonunda yenilmesi adet olan
süt ürünüdür [=kesmik veya yoğun]. Bu sofraya konulduğu vakit, artık yenecek bir şey kalmadı demektir ve sıcak su içilir.
Çünkü yağmur mevsiminde soğuk su zarar verir.
Hinavr sultanının yanında hiçbir yere ayrılmadan onbir ay
kalmıştım. Onların yemekleri sade pirinç olduğundan asla ekmek yiyemedim! Zıbetülmehel [=Maldiv], Seylan, Ma'ber ve
Mulaybar [=Malabar] yörelerinde geçirdiğim üç sene boyunca
pirinçten başka bir şey yiyemedim. O hale gelmiştim ki pirinci
ancak suyla yutabiliyordum!
Sultan Cemaleddın'in elbisesi ince ipek ve keten örtülerden ibarettir. Beline bir peştamal sarıyor ve üst üste iki örtüye
bürünüyor. Saçlarını örerek üstüne küçük bir sarık konduruyor.
Ata bindiği zaman bir kaftan geçiriyor sırtına. Bunun üstüne de
iki peştamal sarıyor. Önünde davullar çalınıyor, borular öttürüıüyor.

Bu gelişimizde Hinavr sultanının yanında üç gün kaldık. Bize yol azığımızı vermeyi ihmal etmedi.
[Malabar]
Hinavr'dan

çıkarak

üç gün sonra Mulaybar'a [=Malabar]
biber ülkesidir. Bu bölge, Sendabur'dan Kavlem'e kadar deniz boyunca uzanıyor. Bir uctan bir uca iki ayda
varılır. Yol boyunca ağaçlar ardı ardına sıralanmıştır. Her yarım
milde ahşap bir bina bulunur. İçindeki peykelerde gelen giden
yolcular oturup dinlenir. Bu evlerin yakınında bir su kuyusu varvardık. 1S Burası
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dır. Kuyunun bekçiliğini bir gavur yapar. Gelen yolcu gavursa
ona kapla su verilir, Müslüman ise adam iki eliyle ona su içirir!
Müslümanyolcuçlisle işaret eginceye, yahut çekilinceye dek
suyu akıtır bekçi.
.
Mulaybar bmgesinde hiçbir Müslüman, gavur evine girmez; onların kaplarından yemek yemez. Eğer Müslüman tesadüfen gavur kabından yemek yese çevredeki gavurlar o kabı
derhal paramparça eder yahut Müslümanlara verirler. Bir Müslüman bu bölgede hiç Müslüman evi bulunmayan bir semte girse gavurIar ona yemek pişirerek muz yaprakları üzerinde servis
yaparlar. Üzerine katık eklerneyi de ihmal etmezler. MüsIümanın sofrasından artan yemekleri köpekler ve kuşlar yer.
Bu yoldaki menzillerin hepsinde Müslüman evleri bulunmaktadır. Müslüman yolcular oralarda konaklamaktadır. Ev sahipleri [=hancılar] yolculara yemek hazırlar ve ihtiyaç duyulan
her şeyi satarlar. Onlar da olmasa buralara asla Müslüman gelmez ...
Bahsettiğimiz iki aylık uzun yol boyunca her karış toprak
değerlendirilmiş ve işlenmiştir. Herkesin kendine ait bir bahçesi ve bu bahçenin ortasında evi bulunur. Bahçelerin etrafı tahta
çitlerIe çevrilidir. Yol ardı ardına bitip tükenmek bilmeyen bahçelerin içinden geçer. Her iki bahçe arasında ağaç bir merdiven
bulunur. Bu merdivenlerIe bir bahçeden öbürüne inilir. Tam iki
ay süren yolun çevresi aynen böyle! Bu bölgede kimse hayvana
binerek dolaşmaz. At sadece sultanda bulunur. Halk çoğunluk
la köleler yahut kiralık işçiler tarafından taşınan devletlere [=dule, tahtırevan] biner. Bunun dışında başka bir şeye de pek binilmez, yayan gidilir! Ticaretle uğraşsın ya da uğraşmasın; kişi taşınacak yükünü ve malını kiraladığı adamların sırtına atar, işini
halleder. Bu yörede bir tüccarın yanında, eşya taşımak üzere görevlendirilen yüz civarında kiralık adam görülür! Bu hamaBarın
her birinin elinde alt ucu sivri, üst ucu ise demir kancah kalın bir
değnek vardır. Hamal bitkinleştiği vakit çömelmek isteyip de
şöyle rahat oturacağı bir peyke bulamayınca ucu sivri sopayı yere dikerekislrtındaki yükü üst kısma asar. Dinlendikten sonra
başkasının yardımına gereksinim duymadan yükünü omuzlayıp
yola revan olur: .~
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Ben bu güzergah kadar emniyetli bir yol görmediml Bir
hindistancevizi dahi çalınsa hırsızı öldürebilirler. Meyveler yere
dökülür de kimse eğilip almaz; nihayet ağacın sahibi gelip toplar.
Bana anlattıklarına göre bir gün Hindular grup halinde yoldan geçerken içlerinden biri uzanıyor, yerden bir ceviz alıyor.
Haberi duyan "hakim" [=bölge emniyet amiri], yere bir kazık
çakıp üst tarafının sivriltilmesini emrediyor. Bu sırığaevvela bir
tahta levha geçiriliyor sonra da o adam oturtuluyor levhanın üzerinel Sırık adamın karnından girip sırtından çıkıyor! Ve adam
[günlerce] bu halde bırakılıyor ibret olsun diye! Millet seyredip
akıllansın diye yol boyunca dikilmiş daha nice kazıklara rastladık.

Geceleyin bu yolda gavurlarla karşılaştığmızda onların bizi
görür görmez rahatça geçelim diye kenara çekildiklerine şahit
olduk. Müslümanlar burada en üstün durumdalar ama demin de
belirttiğimiz gibi kafirler onlarla yemek yememekte, onları evine sokmamaktadırlar.
Mulaybar bölgesinde oniki gavur hükümdar vardır. Bazıları
gayet güçlüdür ve elli bin askere sahiptir. Bazıları ise zayıftır;
üçbinden fazla adamı yoktur. [Lakin] aralarında çekişme yok!
Güçlü olan zayıfın elindekini alma peşinde değiL. Her birinin
devletçiği diğerine ahşap bir kapı ile açılır; kapının üstünde;
"Buradan itibaren falanca hükümdarın sınırı başlıyor" şek
linde bir yazı vardır. Bu [sınır] kapısına "Falancanın Eman Kapısı" derler mesela. Bir Müslüman yahut kafir suç işleyip de bulunduğu memleketten kaçarak diğerinin eman kapısına [=bab-ı
eman] gelirse canını kurtarır; yanından kaçtı ğı hükümdar güçlü
bir orduya ve teçhizata sahip olsa da o adama dokunmaz!
Bu bölgedeki hükümdarlar devleti ve saltanatı öz evlada
değil kızkardeş oğluna bırakmaktadır. ilerde anlatacağımız gibi;
ağzını ve burnunu saran MessMe kabilesinden 19 gayrı bu adete
sahip başka bir topluluk görmedim.
Burada bir hükümdar halka alışveriş yasağı koymak isterse
kölelerine emreder; dükkanlara yapraklı ağaç dalları assınlar diye. Bu dallar durdukça kimse mal satın alamaz dükkanlardan!
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Biber
Biber

ağaçları

asmasına benzemektedir. "Narcıı"
dikilir; aynı asma gibi nardle sarılarak
büyür. Ancak_ as!!lanınki gibi yeşil yumuşak ipliksi dalcıkları
yoktur. Biberağacının yaprakları sedef ve böğürtlen yaprağına
benzer; küçük salkımlarının taneleri yeşilken "Ebu Kuneyne"ye
benzer. Biber sonbaharda toplanır. Aynı üzüm gibi, güneşe karşı
yaygılar üstüne serilir. Tamamen kuruyup simsiyah oluncaya
dek altı üstüne getiriliyor defalarca. Daha sonra biberi tacirlerine
satıyorlar. Bizim memleketin halkı, biberin ateşte kurutulduğu
na ve bu yüzden buruştuğuna inanıyorsa da işin aslı böyle değiL.
Buruşukluk, güneşten ötürüdür. Kalikut yöresinde biberin bizim
ülkemizdeki anlı [=akdarı] gibi kilo ile tartıldığını gördüm.

uzum

[=hindistancevizilhizasına

[Ebuserur' dan F ftkenevr' e]
Mulaybar [=Malabar] bölgesinin şehirleri arasında ilk ziyaret ettiğimiz, Ebuserur'dur [=Barselor].zo Ebuserur, kocaman
bir körfez üstüne kurulmuş küçük bir şehir. Orada hindistancevizi boldur. Müslümanların oradaki önderi, Ebu Sitte diye çağ
rılan Şeyh Cuma'dır. Bu adam, eli açık, asil ruhlu kişilerdendir.
Tüm servetini beş parasız kalıncaya kadar dervişlere ve kimsesizlere dağıtmıştır.
İki gün sonra Fakenevr'e [=Bakkanor] ulaştık. Z ! Yine körfez kenarında ama muazzam bir şehir. Buranın şekerkamışı hem
bol hem de kalitelidir. Bölgenin başka taraflarında böylesi yetiş
memektedir. Orada Hüseyin SeHat adlı birinin başkanlığında
Müslüman bir grup yaşar. Bu cemaatin hem kadısı hem de hatibi vardır. Bahsettiğimiz Hüseyin, Cuma namazı için bir mescit
yaptırmıştır orada.
Fftkenevr Hükümdarı
Fakenevr [=Bakanor] hükümdarı Basedev adlı bir gavurdur.
Onun otuz civarındaki savaş gemisinin kaptanı ise Lula adlı bir
Müslüman! Haydutlar taifesinden olan LGla, daima denizi tutmak ve tüccar soymakla meşguldür! Fakenevr'e demir attığı
mızda hül):.ümdar, oğlunu bizim yanımıza gönderdi. Çocuk gemide [cangüveİ1liğimizi sağlayan] bir rehin gibi kalırken biz hü-
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kümdarın yanına

gittik. Fakenevr hükümdarı, Hindistan hübelirtmek, ona olan vazifesini yerine getirmek ve gemilerimizdeki tacirlerle alışveriş yaparak kendine yarar sağlamak için üç gün boyunca bizi ağırladı, hepimize ziyafet
verdi! Bu diyarda gemi bir şehrin yakınından geçiyorsa kıyıya
demir armalı, şehir yöneticisine "hakk-ı bender" [=liman mu hafızının payı] adıyla bilinen bir armağan vermelidir; adet böyle!
Bir gemi bu tarzda hareket etmezse şehir ahalisi tez ayak koşup
teknelerine atlayıverir, söz dinlemeyen gemiyi takip ederek zorla limana sokar! Ayrıca iki kat vergi alırlar o gemiden! Hatta o
gemiyi diledikleri kadar tutar, yoldan alıkoyarlar!
Fakenevr'den hareket ettik. Üç gün sonra Mencerur
[=Mangalor] şehrine ulaştık. zz Bu şehir, Mulaybar [=Malabar]
diyarının en büyük körfezi olan Dunb girintisine kurulmuş
muhteşem bir yerdir. Iran ve Yemen kökenli işadamlarının büyük bölümü bu şehirde konaklar. Burada biber ve zencefi! tepe
tepe yığılır.
kümdarına saygısını

MencerCır Hükümdarı

Bu diyarın en büyük hükümdarıdır. Adı Ramedev'dir. Oradaki dört bin civarında Müslüman, şehir kıyısına kurulu bir varoşta yaşamaktadır. Onlarla şehir halkı arasında hep çatışma
olur. Ama hükümdar ticaret bilir insanlara ihtiyaç duyduğu için
arayı düzeltir. Mencerur şehrinin asil ruhlu, erdemli insanların
dan Bedreddın Ma'berı, Şafiı mezhebinden olup [isHiml] ilimlerin başhocalığını yapmaktadır. Bu adam, gemiye çıkıp bize
teklifte bulundu; onun beldesine misafir olalım diye.
"Ora hükümdarı, bir süre yanımızda rehin kalması için oğ
lunu gemimize göndermedikçe bu iş olmaz!" cevabını verdik. O
da şöyle dedi:
"Fiikenevr hükümdarı, ülkesinde yaşayan Müslümanlar
güçlü olmadığı için böyle yapmış. Oysa burada hükümdar bizden korkuyor!"
Hükümdarın oğlunu göndermemesi durumunda söz konusu reklife olumlu cevap veremeyeceğimizi belirttik ve neticede
o da diğeri gibi oğlunu gönderdi; böylece onlara misafir olduk.
Bizi el üstünde tuttular, saygıda kusuretmediler.
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Orada üç gün kaldıktan sonra Hilı'ye doğru açıldık. 23 İki
günde vardığımız bu şehir, büyük gemilerin rahatça girebildiği
geniş bir körfezeJuıruludur. Bubüyük şehrin binaları da güzeldir. Çin gemileri sonunda buraya gelmektedir. O gemiler sadece buraya değll, lZavlem ve Kalikut limanlarına da girebilmektedir. Hılı şehri, nur saçan bereketli ulucamiinden ötürü hem
Müslümanlar hem de kafirler nezdinde hürmet görmektedir.
Deniz yoluyla seyahat edenler bu camiye bol bol adak adarlar.
Mabedin pek zengin bir gelir sandığı vardır. Hatlb Hüseyin'le
Müslümanların emiri konumundaki Hasan Vezzan'ın gözetimi
altındadır bu sandık. Bu cami içinde ilim öğrenip vakıftan düzenli bağış alarak geçimini sağlayan bir grup öğrenci vardır. Ayrıca, geleni gideni ve yörenin fakir Müslümanlarını doyuran aş
hanesi vardır camiin. Yemekler burada hazırlanmaktadır.
Mabette, Makdeşev [=Mogadişu]Z4 ahalisinden Saıd adlı iyi
yürekli, dindar mı dindar, misafire karşı hoş davranışlı bir fakihle görüştüm. Sürekli oruç tutuyordu. Mekke ve Medine'de ondörder sene kaldığını; birinci şehirde Ebu Nümeyy'in, ikincide
ise Mansur b. Cemmaz'ın emirlik dönemine yetiştiğini, ayrıca
Hint ve Çin ülkelerine de yolculuklar yaptığını söyledi bana.
Hm'den çıkıp Curfattan'a ulaştık. 25 Burası Hm'den üç fersah uzaktadır. Orada Bağdatlı ulu bir fakihle görüştüm. Bu
adam, Kfife yolu üzerinde Bağdat'a 10 mil uzaklıkta bulunan
Sarsar'dan26 geldiği için Sarsar! diye anılıyor. O belde, bizim
Mağrip'teki Sarsar adlı yöreyle adaştır. Sarsarı'nin Curfattan'da
çok zengin bir kardeşi varmış. Adam vasiyetinde küçük çocuklarının ağabey Sarsarı'nin gözetimine bırakılmasını söylemiş. İş
te, Sarsarı çoluk çocuğu Bağdat'a götürme hazırlığındayken ben
onun yanından ayrılmıştım. Adet olduğu üzere "Sudan" [=siyahlar] gibi Hintliler de ölünün malına dokunmaz, geriye binlerce altın bıraksa da. Merhumun malı, şeriat gereğince hak sahibi olanlar gelip teslim alıncaya kadar yöredeki Müslümanların
büyüğünde [=imamında] kalır.

Curfattan Hükümdarı
Bu adamın ismi KuvayP olup Mulaybar bölgesinin en büyük hükümdailarındandır. Umman, Faris ve Yemen'e ticarı se-
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ferler yapan pek çok gemisi var. İlerde anlatacağımız Dehfattan
[=Dharmapattam] ve Budfattan [=Pudupattana] yöreleri de
onun ülkesinin sınırları içindedir.
Curfattan'dan çıkıp Dehfattan'a gittik. 2s Burası bağı bahçesi bol bir körfez üstüne kurulmuş büyük bir şehirdir. Orada hi ndistancevizi, biber, fevfel, tenbul ve bol miktarda kulkas [=fil
kulağı] yetişiyor; kulkası etle pişiriyorlar. 29 Hiçbir yerde buradaki gibi ucuz ve bol muz görmedim!
Burada beşyüz adım uzunluğunda üçyüz adım genişliğinde
büyük bir "hain" ,[=sun'l gölet] var. Bu muazzam gölet, kırmızı
yontma taşlarla örülmüştür. Çevresinde yine taştan yapılmış yirmisekiz kubbe bulunmaktadır. Her birinde basamağımsı dört
taş peyke yer alır. Bu kubbelere de taş merdivenlerle çıkılır. Biiinin ortasında üç katlı büyük bir kubbe yer almaktadır. Her katta dört oturak vardır. Bana anlatıldığına göre burayı yaptıran
adam, Kuvayl'ın babasıymış. Tam karşı da Müslümanlar için inşa edilmiş bir ulucami bulunmaktadır. Oradan merdivenlerle
biiine inilmektedir. Millet, abdest ve gusülü orada yapmaktadır.
Fakih Hüseyin'in bana anlattığına göre hem camii hem de biiini
yaptıran adam, Kuvayl'in atalarından olan bir Müslümanmış.
Onun Müslüman oluşu ile ilgili enteresan hikiiyeyi anlatalım.

Cami Hizasında Bulunan ilginç Ağaca Dair
Ciimiin hemen yanı başında yemyeşil bir ağaçgördüm. Yapincir yaprağına benziyorsa da daha yumuşaktı. Bir duvar
sarmış çevresini, dibinde de bir mihrap var. Orada iki rekiit namaz kıldım. Oralılar bu ağaca dıraht-ı şehiide [=şehadet ağacı]
adını vermişler. Her yıl sonbaharda bu ağaçtan bir yaprak düşer
miş, rengi önce sarıya sonra kırmızıya dönüşen ... Üstünde kudret kalemiyle "Allah'tan başka Tanrı yok, Muhammed onun elçisi" yazılı olurmuş. Fakih Hüseyin'le bir grup güvenilir adam bu
yaprağı gözleriyle gördüklerini ve üstündeki yazıyı okuduklarını
söylediler bana. Fakih Hüseyin'in ifadesine göre yaprağın düşüş
zamanında Müslüman ve gavur taifelerinden güvenilir kişiler
ağacın altına otururmuş. Yaprak düşüverince yarısı Müslümanlar
tarafından alınır, öbür yarısı giivur hükümdarının hazinesine konulurmuş. Bu yaprakla hastaları iyileştirirlermiş.
rakları

gOl
İşte Hükümdar Kuvayl'ın, camiyle baini inşa eden atasının
İslama giriş

sebebi bu

ağaçtır.

O adam Arap

yazısını bildiği

için

yaprağı okur okurmı? manasını ~nlayarak İslamı kabul etmiş ve
Müslümanlığını gerektiği şekilde yaşamış.

Bu

adamın

hikayesi

oralılar arasında pek yaygın. Fakih Hüseyin'in anlattığına göre
adı geçen hükümdarın çocuklarından biri, babasından sonra gavur olup azmış, ağacın köklerinin sökülmesini emretmiş! Böylece ağaç kütür kütür sökülmüş, izi bile kalmamış. Ama daha sonra yeniden dirilen ağaç eskisinden de alımlı olmuş. Bu arada gavur evlat da çarçabuk gebermiş!
Sonra Budfattan'a gittik. 3o Büyük bir körfez üstüne kurulu
görkemli bir şehirdir. Şehir dışında denize yakın bir noktada
mescit vardır. Yörede hiç Müslüman bulunmadığı için dışarıdan
gelen yabancı Müslümanlar bu mescide sığınmaktadır. Buranın
limanı, ülkenin en güzellimanlardandır. Yörenin suyu tatlı, fevfeli boldur. Hint'e ve Çin'e buradan yükleniyor fevfel. Ahalinin
büyük bir kısmı Brahman'dır. Bura ahalisi, gavurlar tarafından el
üstünde tutulmakta, Müslümanlar nezdindeyse hiç sevilmemektedir. Bu yüzden aralarında Müslüman yoktur.

Mescide İlgili Hikaye
Onların, adı geçen mescidi sağlam bırakmalarının sebebi
bana şöyle anlatıldı:
Brahmanlardan biri, dam yapmak için mescidin çatısını yı
kınca evinde bir ateş peyda olmuş! Adam, çocukları ve eşyasıy
la beraber yanıp külolmuş. Böylece ahali o mescide saygı göstermiş ve bir daha kötü niyetle yaklaşmamış. Hepsi oranın hizmetkarı olmuş. Gelen gidenin içmesi için de su koymuşlar yanı
na. Kuşlar girmesin diye de kapısına ağ örmüşler.
Budfattan şehrinden çıkıp Fandrayna [=Panderani] şehrine
yollandık. 31 Bahçeleri ve çarşıları ile gayet güzel ve büyücek bir
şehir. Orada Müslümanların üç mahallesi var ve her mahallede
bir mescit bulunmaktadır. Şehrin büyük mescidi [=ulucamii] sahildedir. Bu mabet, ilginç bir mimarıye sahiptir. Denize bakan
pencereleri ve mecalisi [=taraça ve balkonIarı] muhteşemdir.
Oranın kadılık ve hatipliğini yürüten Ummanlı imarnın iyi yürekli bir kardeşıvardı. Çin gemileri kışı burada geçirmektedir.
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Notlar
1 Kalhat: Umman'da bir şehir. Bkz.: 30/18. not.
2 Hindistan'da bir Diyarbekirli: O devirde, tasavvuf! akımların etkisiyle şeyh ve
müritlerin zaman zaman uluslararası elçi statüsünde vazife yapması (bkz.: Sühreverdı) gibi bazı faktörlerden dolayı; Hindistan kadar uzak coğrafyalarda bile Anadolu ve
Suriye kökenli insanlara rastlanıyordu. Yine seyyahımızın bildirdiğine göre, Anadolu
veya I~ak kökenli Türk tacirler (bkz.: ıbn Köyük ailesi) Mısır üzerinden Mali ve Büyük Sahra'ya mal satabiliyor, Afrikalı hükümdarlara kredi verebiliyorlardı. ıbn Battata'yı iktisat ve uluslararası ilişkiler tarihi bakımından incelemek başlı başına bir tez
konusu olabilir ve buna değer.
3 Kav! (=Kava): Burası, günümüzde Mahi nehrinin denize döküldüğü güney sahillerinde Kinbaya önlerinde Kava diye bilinen yer olmalı. Denize bir mil mesafede kurulu bir şehirdir. Bkz.: Beek., Age., s. 798; Tazı, Age., s. 29.
4 Kandhar (=Gandhar): Burası Afganistan'daki Kandehar değil elbet. O dönemde
Dandar ırmağının denize döküldüğü yerde Kava'nın tam da güneyinde, Gandhar namıyla bilinen önemli bir liman vardı. Şimdi Gandhar bir balıkçı kasabasıdır. Bkz.:
Beek., Age., s. 799.
5 Havaee (=Haee) Bühre (=Bohra; Bora) ve oğulları: Bohra diye bilinen Gücerat
ve Bombay kökenli etnik grup, şimdi bile son derece faaldir. Tazı, 1975 yılında Bohra denen grubun dinı bir kutlama merasimine katıldığını, Bahraların ticaret işlerinde
son derece örgütlü çalıştığını söylüyor. Kaynaklarda Gücerat ve Bombay Bohralarının
İsmailiye mezhebine mensup olduğu, Konkan'ın kuzeyindeki Bohraların ise Sünnı
olduğu belirtilmiştir. Bkz.: Beek, Age., s. 800; Tazı, Age., s. 30.
6 Gurab türü tekne: Gurab, son derece hızlı giden hafifbir tekne türüydü; posta işin
de kullanıldığı gibi sahil koruma gibi görevlerde de kullanılırdI. Bkz.: Tazı, "EI-Ustalü'l-Mağribı abre't-Tilrıh", Mecelletü'I-Bohsi'l-llmt(dergi), Kasım, 1982, s. 39.
7 Bayram (=Piram) adası: Kinbilya körfezine yakın bir adadır. Burası Tuğluk oğlu
Muhammed'in hüeumundan önce korsanlarıyla meşhur bir adaydı. Bkz.: Beek.; Age.,
s.800.
8 Kııka (=Goga) şehri: Goga, Bayram adasının hemen kuzeyinde, Kinbaya körfezinin batı sahilinde bir yerdir. Burası seyyahımızın rotasında değil; ancak teknik bir arı
za veya akıntı sebebiyle gemi buraya gelmiş olmalı. Mzik, Age., s. 283.
9 Haydariye taifesi için bkz.: 22/13. not ve 32/93. not.
10 Sendabıır (=Sendpur): O dönemde Goa körfezine ve Goa adasına verilen isim. Burası en eski Müslüman tacirler tarafından bile biliniyordu. Bkz.: Beek.; Age., s. 801;
Tazı, RıMe, C. 4, s. 31.
HIçinde mabet bulunan küçük ada (=Anjidiv): Goa'nın 100 km güneyinde bulunan Anjidiv adası bu tarife uymaktadır. Daha da ilginci Vas co da Gama 1498 yılında
burayı ziyaret ettiğinde İbn Battuta'nınkine benzer bir manzara görmüş olmalı ki,
onun da anlattıkları seyyahımızınkine benzemektedir. Bkz.: Tazı, Age., s. 31.
12 Zeyla: Burası Doğu Afrika'da Barbara ahalisinin merkezi idi ve ticarı bakımdan çok
faaldi. Bkz.: 29/1. not. Zeyli yöreden gelen ürün için kullanılan bir sıfattır.
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13 Hinavr (=Honavar): Kanara bölgesinde, Şaravati nehrinin denize döküldüğü yerdedir. Bkz.: TiM, Age., s. 33.
14 Burna takılan hızma (=Nath): Bu hızmayı burunlarının soluna takarlar ve Nath
diye isimlendirirler. NlIth, boğanın burnuna takılan halkaya da denilir. Bu kökten türeyen Nathi, kadın için evlenme gibi manalara gelir. Bkz.: Platts, Age., s. 1111-1112;
'razı, ilge., s. 34. 15 Hükümdar Haryab: ıbn Battfita ne yazık ki bir daha Haryab'dan bahsetmeyecek.
Acaba bu ve buna benzer göndermeler, seyyahımız tarafından daha sonra bahse konu oldu da İbn Cüzeyy editörlük yapayım derken temizledi mi bu kısımları? Öyle ya,
"tekrara haeet yok" diye düşünmüş olabilir. .. Haryab isimli hükümdarın asıl adının
Harihara Nripala olduğu Rıhfe uzmanlarınca tespit edilmiştir. Bkz.: Stephane Yerasimos, Vo)'ages de Ibıı Bat/uta (eski O. & S. neşri üzerine notlandırma), Paris, 1990, C.
3, s. 193.
16 Eyyam-ı Bfd (=Beyaz günler): Kamerı ayın 13, 14. ve 15 günleridir. Peygamberimiz bugünlerde oruç tutardı.
17 Havance (=Khônçe; khwantehe): Khvan yemek, sofra demektir. Çe ise küçültme
eki olduğuna göre bu kelime ufak sofra anlamına geliyor.
18 Mulaybar böıgesi (=Kerala; Ma'bar): Bu bölge karabiberiyle meşhurdur; bugün
Hindistan'ın Kerala eyaleti sınırları içindedir.
19 Messlife (=Berberf kabilesi): Batı Sahra'yı mesken tutmuş Tuaregler diye de bilinen Berberı kabilelerindendir. Anaerkildirler; soy anaya nispet edilir. Bkz.: TiM', etTdrlhlt'd-Dib/ltlJl/isl/i'!-Nağrib, C. 5, s. 17.
20 Ebuserur (=Barselor) şehri: Burası pirinç üretim merkezlerindendi. Sömürge döneminde Hoııandalılar buraya ticarı bir ajans açmışlard!.
21 Fakenevr (=Bakkanor): Bugün Barkur diye bilinen kasabadır. Bkz.: Tazı, Rıhle, C.
4, s. 39.
22 Meneerur (=Mangalor): Kanara'nın güneyinde Oclly dağının kuzeyindedir. Bkz.:
'fazı, Age., s. 40.
23 Hflf (=Eli): Pek çok mücllif Eli'den bahsetmiştir, Mareo 1'010 da karabiberin ve zenccfilin (=Gingembre) burada bol bulunduğunu söyler. İbn Battfita'nın büyük körfez
diye bahsettiği yer, herhalde Madai mıntıkasındadır ki burası Oeııy dağının 8 mil güneyindedir. Bkz.: Gibb, Travels iıı flsia aııd A/rica, s. 364.
24 Makdeşev (=Mogadişu) için bkz.: 29/2. nm.
25 eurfattan: Burası Yule'un tahminine göre Kananor'dur (=Cannanore). Mzik buranın Kananor veya Balipatam olabileceğini söyler. 16. yüzyılda yaşayan Warthema,
Kananar limanından bahseder; buna göre İran diyarından getirilen atı ar bu Iimanda
tacirlere sunulmaktadır. Bkz.: Mzik, Age., s. 297; Yule, Cathay and the Wa)' T/ıi/her, H.
Cordier tarafından yeni neşr., (4 cilt) London, 1913, C. 4, s. 76; Tazı, Age., C. 4, s. 41.
26 Sarsar: Bağdat'tan KOfe'ye doğru yola çıkınca ilk menzildir. Bağdat'la Sarsar arasın
da 9 mil vardır. Bu şehir, Sarsar nehri kıyısına inşa edilmişti. Bkz.: Idrisı, NiızJıetü'!
All1Ştiik, Napali bask., C. 6, s. 668.
27 Hükümdar Kuvayl: Burası Batı Hint sahiııerinin güçlü hanedanlarından Koııarri
hanedanı tarafından yönetilen Mulaybar memleketinin ilk bölgesidir. Ma'bar (=Mulaybar) memleketine hakim olanlara Sanskritçe "deniz kralı" anlamında Samuri'den
bozma Zamorin denllirdi Avrupa'da. Bkz.: Tazı, Age., s. 42; Beek.; Age., s. 812.

28 Dehfattan: Burası, güney sahilinde Kananar'un 5 mil kuzeyinde Valarpattanam diye bilinen yerdir. Bkz.: Tazi, Age., s. 42.
29 Kulkiis (=Lat.: Arum Coloeasia; Fil Kulağı): Kulkas denen bu bitki, yemeklerde hazmı artırıcı ve sofrayı güzelleştirici bir yeşillik olarak kullanılırdı. Far1lbi'nin,
(farmakoloji ilmine dair) Kitiibu's-Saydane'sinin Dihli kökenli Farsça çevirisinde
Kulkas'ın bir özelliğinin de şehveti artırmak olduğu belirtilir: "ve yeki ez havass-ı il,
anest ki bah ra kuvvet dihd" Far1lbi, Kitlibu's-SuydulIe, ed. kritik: Abbas Zeryab, Tahran, 1991, s. 502; Tazı, Age., s. 42.
30 Budfdıttan: Burası Darmapattanam diye bilin~n yer olmalıdır; bu kelime, "Rahmet
Mekanı" demektir. Darmapattanam, Anearakandi ve Teliçeri nehirlerinin getirip bı
raktığı alüvyonlarla oluşmuş bir adadır. Bkz.: Tazı, Age., s. 43.
31 Fandrayna (=Panderani): Şimdi Pantalayini diye bilinen bu yer İbn Battilta'nın
çağdaşı olan Odrik de Bordenon tarafından Flandrine diye kaydedilmiştir. Pantalayini eskiden Payanad diye bilinen bir hanedanın başşehriydi; İbn Battilta'nın geldiği
dönemde ise Kalikut'u, Ma'bar ülkesini yöneten Samurilere (=Zamorin) bağlı bir şe
hir idi. Bmanın büyük camii de bir Oğuz türkü olan Dinar Malik tarafından inşa edilmiştir. Bkz.: Tazı, Age., s. 44.

~RKDOKUZUNCUBÖLÜM

KALKKUTıA AÇKLKŞı

ÇKN SEYAI-IATKNKN AKSAMASK
VEKAVLEM
Fandarayna'dan Kalikııt'a doğru hareket ettik. 1 Burası Mulaybar [=Malabar] bölgesinde bulunan büyük ticaret merkezlerindendir. Çin, Cava, Seylan, Maldiv, Yemen ve Faris asıllılar
buraya gelmekte; dört bucağın tüccarı burada toplanmakta! Liman dünyanın en büyük limanlarındandır.

Kaliko.t

Hükümdarı

Buranın hükümdarı Samurr! diye bilinen yaşlı bir gavurdur. 2 Sakalını bir Rum taifesi gibi keser. Kalikııt'ta gördüğüm
bu adamı inşallah ilerde anlatacağız. Şehirdeki tacirlerin reisi
Bahreynli İbrahim Şahbender'dir. 3 Erdemli ve asil ruhlu olan
İbrahim'in evinde tacirler toplanırlar ve sofrasında yemek yerler. Şehir kadısı Fahreddın Osman asil ruhlu, cömert biridir.
Oradaki tekkenin sahibi Kazerıınlu Şeyh Şihabeddln'dir. Hint
ve Çin kökenlilerin, Şeyh Ebıı İshak Kazerıınl'ye 4 tuttukları
adaklar; Şeyh Şihabeddın'e teslim edilir. Hindistan, Çin, Yemen ve İran arasında mekik dokuyan pek çok ticaret gemisinin
sahibi ünlü Nahııda Miskal da bu şehirde oturmaktadır. Oraya
vardığımızda bizi karşılamaya gelenler arasında İbrahim Şah
bender, kadı, Şeyh Şihabeddın, nüfuzlu tacirler ve hükümdarın
Kulac adlı naibi bulunuyordu. Kendi gemilerinde davul, zurna,
boru ve santakla karşıladılar bizi. Bu diyarda bir benzerini görmediğim mli,thiş pbir tantanayla girdik limana ama ardından sı-
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gelecek kısa bir rahatlamaydı bu! Kıyıda 13 Çin gemisi varBir süre limanda bekledikten sonra şehre çıktık. Her birimiz
bir konakta ağırlandık. Çin 'e gidiş zamanının gelmesini beklerken üç ay gavur hükümdara konuk olduk.
Çin denizinde yalnız Çin gemileriyle yolculuk edilir. Şimdi
bu gemilerin düzenini anlatalım:
dı.

Çin Gemileri
Çin gemileri üç bölüktür. En büyüklerine "cunfik" denilmekte. 5 Bu kelimenin tekili "cunk"tur [=conk]. Orta boylusuna
"zav"6 [=dhao], küçüğüne ise "kekem"7 [=Ho-hang] denilir.
B üyüklere üç ila on iki civarında yelken asılmaktadır. Yelkenler
"hayzuran" [=bambu] dallarından hasır gibi örülmekte olup asla indirilmezler. Rüzgarın esişine göre ayarlanıp çevrilirler. Demir atıldığı vakit yelkenler olduğu gibi bırakılır. Her gemide bin
kişilik personel grubu bulunmaktadır. Altıyüzü gemici, dörtyüzü savaşçıdır bunların. Savaşçılar arasında okçular, "dark" [=kalkan, savunma] ve "çarhıye" [=hafif top veya arbalet] işiyle uğra
şanlar vardır. Onlar "neft" [=yanıcı madde] atmaktadırlar. 8 Her
büyük geminin ardından üç küçük gemi gelir. Bu küçük gemilere "nısfi" [=yarımlık], "sül üsı" [=üçte birlik] ve "rubuı"
[=çeyreklik] denir. Bunb;ır sadece Çin'in ZeytOn şehrinde yahut
Sınkelan diye bilinen Sınussın'da [=Kanton]9 üretilmektedir.

Gemilerin N asıl

Yapıldığını Anlatalım:

İki ahşap duvar dikilerek bunların arasında devasa tahtalar

konulur. Bu tahtalara koca koca çiviler çakılarak enine boyuna
ana gövdeye temas etmeleri sağlanır. Bir çivinin [=kazığın]
uzunluğu üç arşındır. İki cephe bu tahtalarla sımsıkı bitiştirildi
ği zaman cephelerin üstüne geminin yatağı yerleştirilir. Ve cepheleri denize salıp geri kalan işi suda tamamlarlar. Bu iki cephe
ve tahtalar suyla temas eder vaziyette bırakılır. [İşçiler] suya inip
tepeden tırnağa ıslanarak işlerini yapmaktadırlar. Sözünü ettiği
miz tahtaların etrafında kürekler bulunur. Bunlar seren direği
gibi koskocamandır. Sadece birini çekmek için on-onbeş kişi
toplanmaktadır. Küreklerin ayakta çekildiğini belirtmeliyiz.
Her gemiye dört güvene yapılır. Bu güvenelerde iş adamları
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tipi kameralar ve bölmeler yer alır.
birkaç bölme ve tuvalet bulunmaktadır.
Kapısındaki anahtarLsadece sahibi almakta ve gerektiğinde mıs
rıyeyi kapamaktadır. Adam, cariye ve harunlarını beraberinde
getirip oraya ye~leŞtirebilir. Bazen biri çok uzun bir süre mısri
yesinden dışarı çıkmaz ve gemideki diğer yolcular onu tanıya
maz. Nihayet bir ülkeye vardıklarında birbirleriyle karşılaşıp aynı gemide olduklarını anlarlar! Gemiciler ise gemi içinde çoluk
çocuklarıyla beraber hayat sürerler. Ahşap havuzlarda zencefil,
bahçe bitkileri ve sebze ekim-dikimi yaparlar!
Vekllü'l-merkeb [=gemi acentası; simsar] büyük bir bey gibidir. Karaya çıktığı zaman okçular ve siyah hizmetkarlar kargı
ları, yayları, davulları, zuruaları ve borularıyla adamın önüne dizilirler. O evine vardığında, kapının iki tarafına mızrak diken bu
adamlar, vekil orada kaldığı sürece muhafızhk işine devam
ederler. Çin halkı arasında sürüyle gemiye sahip olan ve bu gemilerle vekillerini çeşitli ülkelere gönderen nice zenginler vardır. Dünyada ÇinIilerden daha zengin kimse yok!
için özel odalar,

"mısriye" 10

Mısriyelerin çoğunda

Çin Seyahatine Başlamamız, Bu İşin Sonu
Çin'e sefer etme vakti geldiğinde Samurri derhal KalikGt limanında bulunan onüç cunktan birini bizim için hazırlattı. Geminin vekili Süleyman Safedi Şami [=Suriyeli] adlı biriydi. Aramızda tanışıklık olduğu için dedim ki:
"Yanımda cariyelerim var! Sade bana ait bir mısriye istiyorum, çünkü bu gözdelerle yolculuk etmektir adetim!" Bana şu
cevabı verdi:
"Çin tacirleri gidiş-dönüş için mısriyeleri kiralamaktadırlar.
Ama kaynımın bir mısriyesi var, onu sana verebilirim. İçinde tuvalet olmadığını da ekleyeyim. Tabii, bu mısriyeyi değiştirmen
de mümkün!"
Dostlarıma salık verdim, yanımda bulunan eşyaları gemiye
taşıdılar. Köle ve cariyeler de cunka bindiler. Bu iş Perşembe
günü gerçekleşti. Ben Cuma namazını kılıp onlara katılırım diye karada kalmıştım. Bu arada Melik Sünbül ve Zahireddin hediye çıkardılar gemiye. Sonra Hilal adlı genç hizmetkarım Cuma
sabahı yanıma gererek şöyle dedi:
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"Cunkta kiraladığımız mısriye çok dar, işe yaramaz!" Durumu NahGdaya [=kaptana] anlattım.
"Başka çare yok! Ama kekeme binmek istersen orada istediğin gibi kamara bulunmakta!" cevabını verdi. Razı oldum,
dostlarıma el ettim; eşyaları kekeme getirdiler, cariyeler de oraya taşındı. Cuma namazından önce bir güzel yerleştiler.
Her gün ikindiden sonra koca koca dalgalar kopar bu denizde. O esnada kimse cesaret edip gemiye binemez. İşte o gün
bütün cunklar daha önce yola koyuldu. Geriye sadece iki cu nk
ve benim bineceğim kekem türü gemi kaldı. Cunklardan biri
bizim hediyelerle yüklüydü, diğeri ise Fandarayna'da kışı geçirmek isteyenlerin gemisiydi. Cumayı Cumartesiye bağlayan akşam gemiye çıkma imkanı olmadı, sahilde kaldık. Gemide bulunanlar da karaya çıkamadılar. Yanımda sadece kilim vardı; yaydım, üstüne uzandım. Cumartesi sabahı gün ışırken baktım ki
cunkla kekem limandan gayet uzak bir noktada duruyorlar.
Fandarayna'da kışlamak isteyenlerin cunku ise azgın denizde
parçalanmış, mürettebatından bir kısmı can vermiş, bir kısmı da
zor-şer kurtulmuştu. Bu gemide bir tacirin güzel bir cariyesi vardı. Adam, aşkıyla yandığı bu kadını kurtarana 10 dinar altın vereceğini duyurdu. Kadıncağız, batan cunkun arka tarafındaki bir
direğe sıkı sıkı tutunmuştu. Hürmüzlü gemicilerden biri adamın çağrısını duyunca harekete geçti ve cariyeyi kurtardı ama
dinarları almayıp şöyle dedi:
"Bu işi Hak Teala'nın rızası için yaptım!"
O gün gece olduğunda hediye dolu cu nk da battı. İçindeki
lerin tümü can verdi. Sabahleyin cesetlere baktık. Zahıred
dın'in başı paramparça olmuş, beyni dağılmıştı. Melik Sünbül'ün yanaklarından birine çivi saplanmıştı. Cenaze namaz ları
nı kıldık, hepsini toprağa verdik. Bu arada KalikGt'un kafir hükümdarıyla karşılaştım. Beline büyük beyaz bir peştamal kuşa
nıp göbeğinden dizine kadar örtünmüş, başına da ufak bir sarık
takmıştı. Ayakları çıplaktı ve bir köle onun başına gölgelik tutuyordu.
H ükümdar kıyıda bekliyor, halkın denizden karaya vuran
şeyleri yağma etmemesi için adamlarını görevlendiriyordu. Hükümdarın önünde ateş yanıyordu. Malabat diyarında bir gemi
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zaman tüm yükü hazineye aittir. Oranın adeti böyle. Burada böyle bir adet yok, suya saçılan eşyaları sadece sahipleri alır. Bu yüzden insanlar daha çok gelip gider olmuşlardı buraya ve mamur kılffii'şlarôİ bu şehri.
Kekem türo gemide bulunanlar cunkun halini görünce yelken açtılar; bütün eşyamı, kölelerimi ve cariyelerimi alıp gittiler.
Ben kıyıda yapayalnız sap gibi kaldım! Gerçi yanımda daha önce azat ettiğim genç bir hizmetkar vardı ama o da başıma gelenleri görünce sıvışıp gitti! Yanımda bir zamanlar cukınin verdiği
10 dinarla üstüne uzandığım kilimden başka şey kalmadı! O kekemin mutlaka Kavlem limanına gireceğini öğrenince oraya gitmeye karar verdim. Her iki limanın arası karadan da gidilse nehirden de gidilse on gün tutmaktadır. Ben ırmak yoluyla gitmeyi tercih ettim. Kilimi taşısın diye bir Müslümanı kiraladım. Irmakta yolculuk yapılırken adet olduğu üzere akşamleyin karaya
çıkılır, gece sahildeki köylerden birinde geçirilir ve gündüzleyin
gemide yolculuğa devam edilir. Biz de böyle yaptık. Bu teknede, kiraladığım adamdan başka Müslüman yoktu. O da zaman
zaman karaya çıktığımızda gavur tohumlarıyla bir olup şarap
içer, benimle kavga ederdi! Yolculuğumuzun beşinci günü Yahudilerin yaşadığı bir şehre; dağlık bölgenin zirvelerine kurulmuş Kunclkerı'ye ulaştık. ll Onların kendi aralarında bir önderi
vardır. Bu cemaat, cizyeyi Kavlem hükümdarına vermektedir.
Tarçın

ve Bakkam [=luzılağaç]
bulunan ağaçların tümü tarçın ve bakkamdır. Hatta odun olarak bile bu ağaçlar kullanılıyor! Biz de
yemeklerimizi pişirmek için yol boyunca yakıtımızı bunlardan
Bu

ırmak kenarında

sağladık.

Notlar
(=Kalikut): o dönemin en önemli liman şehriydi. Kalküta'yla karıştırılma
Seydi Ali Reis'in Mir'atü'l-Memiilik'inde Kalikut'tan bahsedilir. Bkz.: Tazı,
Age., s. 44; Seydi Ali Reis, Mir'at, s. 89.
2 Siimurrf (=Zamorin): Portekiziiierin Zamorin dedikleri grup. Hindistan'ın doğu
sahillerindeyani -l'vtulaybar'da hüküm süren hükümdarların büyük bir kısmı bu unı KiilikCıt
malıdır.

vanı kullanırdı.

Evvelce de açıkladığımız gibi bu kelime Sanskritçede "Deniz Kralı"
gelmekteydi. Samurrilerde nispeten anaerkil bir sistem vardı; kral ölünee
taht büyük kızkardeşin oğluna kalırdı. Seydi Ali Reis, KalikGt padişahından bahsederken şöyle der: "KalikGt padişahı Silmuri'nün saadetlü Padişah hazrederine inkı
yad ve itaatin arz idüb rGz ü şeb Portukal kafiri ile cenk üzere olduğun i'lam itdüklerinde kadırgalarda olan muallimlerden ol vilayetden Muallim Ali ile Samuri'ye 'Inşaallah an karib Mısır'dan Donanmayı Humayun gclüp ol diyarıarı ka:fir elinden halas itmyk mukarrerdür. Siz dahi er gibi olun!' diyü mektub yazup zikr olınan gemiler ile irsal idüp ... " bkz.: Tazi, Age., s. 45; Seydi Ali Reis, Alir'atii'I-Memôlik, inceleme: Mehmet Kiremit, Ankara, 1999, s. 89.
3 İbrahim Şahbender: Bizdeki şehbenderle aynı. Bender liman demektir; Şahben
der, gümrük işlerini takip edenlerin başıydı. Hindistan'daki şahbenderler genellikle
Müslümanlardan olurdu. Bir kısmının soyu ise yüzyıllardan beri Batı'dan buraya ticari gemi gönderen Araplara dayanırdı. Bkz.: Tazi, Age., s. 45.
4 Şeyh Ebü İshak Kazerunf için bkz.: 24/49. not.
5 Cunk: Kelimenin aslı Cava dilindendir. Conk diye telaffuz edilir. Bkz.: Tazi, Age.,
s.46.
6 Zav (=Dhow; Dov): Kelimenin aslının Çince "Tsao" olması mümkündür. Bu kelime Yemen'den Malezya'ya, çok geniş bir coğrafyada kullanılırdı. Dov, Üçgen şek
linde bir tcknedir; iki seren direği, iki de yelkeni vardır. Bkz.: Tazi, Age., s. 46.
7 Kekem: Kelime Çincedir; aslı Hokhang'dır. Bkz.: Yule, Age., C. 4, s. 25; Beck., Age.,
s. 812; Tazi, Age., s. 46.
8 Neft, Dark ve Çarhıye: Pehlevi dilinde Neft, Zend-Avesta dilinde Nap; yeni Farsçada Neft, klasik Yunancada Naphtha (bitumen): "Siyah, yanıcı, koyu sıvı" anlamıy
la Doğuda ve Batıda pek çok dile aynen geçmiş olan "neft", farklı coğrafya ve zaman
dilimlerinde elde edildiği maddeye bağlı olarak çeşitli dillerin sözlüklerinde de değişik tariflerle açıklanmıştır; katran, zift, kahverengimsi yeşil akıcı ve yanıeı peltemsi madde; maden kömüründen elde edilen yağ, ham petrol veya eski usGlle arıtılmış
petrol gibi ... Osmanlı'da daha çok "neft yağı" terkibi kullanılırdı. Islam klasik çağın
da molotof kokteyli ne çok benzeyen bir terkip vardı; yanıeı sıvı maddeyle dolu bir
şişe, özel yaylarla uzağa fırlatılırdı; bu şişeye KarGretü'n-neft denilirdi. KarGrenin tarifi Salahaddin EyyCibi'nin silah mucidi TarsGsi'nin Tebsıra adlı kitabında mevcuttur. *Derk: TarsGsi tarafından da yuvarlak deri kalkan diye tarif edilen Derka, Cahiliye dönemi Arapçasında bile "deri kalkan" anlamına gelmektidir; ilk bakışta kelimenin Farsça koruma, engelleme anlamında "Diriğ"den geldiği söylenebilir. Ancak kelimenin aslının Eski Türkçe Tergi'den (=Dergi) gelme ihtimalini daha kuvvetli buluyorum; Araplara ve diğer milletlere de eski çağlarda bizden geçmiş olabilir. Zira
tergi hem sofra ve yuvarlak tabak anlamına geliyor hem de deriyle ilgili şey; derilip
toplanmış nesne demek oluyor; yani deri kalkanın hem deriJip toplanan bir deri oluşuna, hem de yuvarlak oluşuna işaret ediyor. Buradaki "Derk Ehli" ok vesair karşı
tarafın attığı zarar veri ei maddelerden gemiyi koruyan özel bir birlik olmalı. "Carhı
ye" (=Çarhıye) kelimesinin kökü olan "Çarh" Farsçadır; Zen dilinde Çakhra, Sanskritçe Çakra aynı şeydir. Bu kelime, tekerlek, çark, çıkrık, dönen nesne, gökler ve yay
gibi anlamlara geliyor. Seyyahın bahsettiği "Çarhıye", hafif topları veya arbalet tabir
anlamına

su
edebileceğimiz

zenberekli büyük okları kullanan grup olabilir. Eyyub' dönemi silah
mucidi Tarsus., çarh ve akar adını verdiği büyük yaylı siliHılardan bahseder. Çarh-endaz bu yüzyılın başında Hindistan'da ok atma işinde ustalaşmış kişilere deniyordu.
Çarh, eskiden ok yayı~hmıı-ıa da geldi~ için daha sonraki dönemlerde tüfek ve tüfeğe benzer küçük toplara da kullanılmıştır. Ordu ve savaş ıstılilhlarının büyük ölçüde Memluk ~e OSITıanlı Türklerinden devşirildiği Mehmed Ali Paşa dönemi Mı
sır'ında bile Çarhacıye taifesi, ordunun başında bulunur ve düşmana karşı küçük hareketli topları kullanırdl. Çarhıye Osmanlı ordusundaki Çarhacı taifesini de anımsa
tıyor. Bunlar harekete geçmiş ordunun en başında yer alan son derece cevval; zenberek gibi bir gruptu. Ansızın dönme, savrulma, ileri atılma, savuşturma ve saIdırma iş
lerini iyi becerirlerdi. Çarhıyenin günümüzdeki benzerleri, RPG tipi taşınabilir roketleri omuzlayan çevik savaşçılar olabilir; bu tür bir saldırı gerilla tipi savaşlarda uygundur. Bkz.: Mard' b. Ali Tarsus., Tebs/rolü ErMbi'I-EIMb, fi Ke)'ji)')'fti'n-Neeiit mine'I-Hurtlb, cd-kritik: Karin Sadır, Beyrut, 1998, s. 122-126 ve 146; John T. Platts, A.
Dietionary of Urdu, Classiea/ Hindi and English, Londra 1911, s. 429 ve 1144; Ferheııg-i
Ziyii, C. 1, s. 694; Muhammed Mahmud Surucl, e/-Ceyşü'I-Mtsrlji'/-Korni't-Tiisi' Aşar,
Kahire, 1967, s. 364; M. Abdülkerım Hati'b, Mu'eemü'I-Mustalahiit ve'I-Elkiibi't-Tiirlhı)'ye, s. 271.
9 Sınkelan; Sfnussfn: Çin'de Guangzhou; Kanton diye bilinen meşhur liman şchri.
10 Mısriye: Tazl'nin bildirdiğine göre Fas'ta evin kıyısına, kenarına eklenen küçük
oda demektir. Tazı kelimenin aslının Mısır'dan geldiğini bildiriyor; "demek ki Mı
sır'da ana binaya eklenti olarak evceğizler, ilave odalar yapılıyordu" diyor. Ben de
Memluk dönemi Kahire atmosferini muhafaza cden Bamiye semtini gezdiğimde kadim evlerin ikinci veya üçüncü katında mükemmel işlenmiş tahta parmaklıklar içinde büyük balkonlar gördüm (1991-1996). Belki de iklimin tesiriyle bu tür yapılara ihtiyaç vardı. Memlilk dönemine ait bu tahta kafeslerin ağaç işçi li ği o kadar güzel ki,
yüzyılların tesiriyle kararmış olsalar da halil muhteşem görünüyorlar. Bkz.: Tilz', Age.,
s.47.
11 Künefkerf'deki Yahudi azınlıklara dair: Chennamangalam adasının doğusunda
Kanjirapuzha vadisinin bir bölümünde çok eski yüzyıllardan bu yana Yahudilerin yaşadığını söyleyen J.B. SegaJ'ın eseri bu konuyu aydınlatıyor. Segal eserinde Hindistan'ın Kerala bölgesindeki Yahudilerin tarihini inceliyor. Bkz.: J.B. Segal, A Histoı)' of
the Jews of Coehin, Londra 1993, s. 10; Beck., Age., s. 816.
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lKAVJLEM9E GKRKŞ9 MAJLABAR
SAHKJLKNlDE SEYAIIAT
Yolculuğumuzun

onuncu günü Mulaybar [=Malabar;
Ma'bar] bölgesinin en güzel şehirlerinden olan Kavlem'e vardık. 1 Şehrin çarşıları gayet güzel, cıvıl cıvıL. Burada Saıı z kökenli tacirler çok zengin. Onlardan biri tüm donanımı ile koca bir gemiyi kiralayıp kendi konağından çıkardığı mallarla onu doldurabilir. Kavlem'de gayet kalabalık bir Müslüman işadamları cemaati var. Önderleri Irak'ın Ava şehri ahalisinden Alaeddın Avad' dır. Rafizı olan bu adamın, aynı mezhepten pek çok dostu var.
Onlar mezheplerini gizlemiyor, açıkça gereğini yapıyorlar. Şehir
kadısı Kazvınli bir soyludur. Kavlem şehrindeki Müslümanların
büyüğü, Muhammed Şahbender adlı biridir. Onun, Takıyyüd
dın isimli erdemli bir kardeşi vardır. Şehirdeki büyük camii Havace [=Hoca] Mühezzeb adlı tüccar yaptırmıştır. 3 Bu mabet çok
hoştur. Şehir, Malabar bölgesinin Çin'e en yakın şehridir. Ahalinin büyük kısmı Çin 'e gidip gelmektedir. Burada Müslümanlar
büyük saygı görmekte, el üstünde tutulmaktadırlar.

Kavlem

Hükümdarı

Tıreverı

diye bilinen bir gavurdur. 4 Bu adam, Müslümanlara hü.rmet göstermektedir; hırsızlar ve pezevenkler aleyhine çı
kardığı sert yasaları vardır.

Bir Kısas Olayı
Kavlem'de tanık olduğum olaylardan biri şudur:
Iraklı bir okçu kendi grubundan birini öldürerek Avacl'nın
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evine kaçtı. Avac1'nın serveti büyüktü. Müslümanlar öldürülen
adamı gömmek istedikleri vakit hükümdarın naipleri buna engel oldular; şöylegydiler:
~
"Katili bize teslim etmelisiniz ve o hemen öldürülmeli!
Yoksa mevta gömülemez!"
Ceset tabut içine konularak Avaci'nın kapısı önüne bırakıl
dı; yavaş yavaş ko km aya ve bozulmaya başlayınca Avac1 katili
teslim etti. 0, canına kıyılmamak koşuluyla tüm servetini onlara verebileceğini teklif ettiyse de naipler bunu kabul etmediler
ve hemen öldürdüler katili! Böylece asıl maktul de toprağa verilmiş oldu.

Hükümdarm

Sertliğine

Dair Bir Olay

göre Kavlem hükümdarı bir gün şehir dı
şına çıkmaya niyetlenerek atına binmiş; takip ettiği güzergah
bahçeler arasındaymış. Yanında kendisi gibi asil ve meşhur beyzadelerden olan damadı bulunmaktaymış. Damat bahçelerdeki
ağaçlardan yola düşen bir üzüm tanesine uzanıp yemiş. Bunu gören hükümdar hemen onu ortadan ikiye bölmüş! Cansız bedenin
bir parçasını yolun sağına, öbür parçasını da soluna astırmış. Bu
arada üzüm tanesini de ikiye bölerek cesedin parçalarına bölüş
türmüş. Görenler ders alsın diye ceset öylece bırakılmış!
Bana

anlatıldığına

Benzeri Bir Hikaye
KalikOt'ta da buna benzer bir olay meydana geldi:
Hükümdar naibinin yeğeni, Müslüman işadamlarından birinin kılıcınıgaspetti. Tacir onu amcasına şikayet edince probleminin çözüleceğine dair söz aldı. Naip [=yardımcı] kendi kapısı
önünde otururken birden yeğeni çıkageldi. Gaspederek aldığı
kılıç da elindeydi. Naip yeğeni ni yanına çağırarak:
"Şu elindeki alet o Müslümanın kılıcı mı?" dedi. Öteki:
"EvetP' cevabını verince naip:
"Bunu ondan para ile mi aldın?" diye sordu. Yeğen:
"Hayır!" diye karşılık verince kollukçularına dönen naip:
"Tutun şunu!" dedi. Yeğen hakkında kesin buyruk çıktı;
gaspettiği kılıçlpa boynu vuruldu!

[Çin Elçilerinin Son Durumu, Hinavr'a Seyahat]
Kavlem şehrinde bir süre Şeyh Şihiibeddın Kiizerıını'nin
oğlu Şeyh Fahreddın'in tekkesinde kaldım. Şihabeddın, Kalikııt Tekkesi'nin postnişinidir.
Bizim kekemle ilgili herhangi bir haber alamadım. Kavlem'de bulunduğu sırada Çin hükümdarının bizimle beraber
yolculuk eden elçileri geldi. Onların bindiği cunk da parçalanmıştı. Çinli tacirler bu elçilere giyim kuşam verdiler. Böylece
memleketlerine döndüler. Ben daha sonra Çin'de onlarla yeniden görüştürn ...
Çin hükümdarına gönderilen armağanların başına gelenleri
anlatmak amacıyla [Hint] hükümdarının yanına dönmek istedimse de: "Niçin hediyelerin peşini bıraktın?" diye paylamasından
korkarak Hinavr sultanı Cemaleddın'in huzuruna çıkmaya ve kekem türü gemiden bir haber alıncaya kadar orada kalmaya karar
verdim ve Kalikııt'a döndüm. Orada Hint hükümdarının haciblerinden Seyyid Ebu'l-Hasan adlı Arabın kumandasında gönderilen gemileri buldum. Hükümdar, Araplara olan sevgisi nedeniyle Hürmüz ve Katıften mümkün olduğu kadar çok Arap toplayıp
getirsin diye göndermişti o adamı. İşte onun yanına vardım.
Emir kış mevsimini Kalikııt'ta geçirip Arap şehirlerine gitme
niyetindeydi. Hükümdarın yanına dönme konusunu onunla görüştüğümde bu niyetimi hiç uygun bulmadı. Böylece Kalikııt'tan
gemiyle ayrıldım. Denizde yolculuk mevsimi sona ermek üzereydi. Yarım gün seyahat ediyor sonra demir atıp ertesi günü bekliyorduk. Derken dört savaş gemisiyle karşılaştık! Başımıza iş çı
kacak diye yüreğimiz ağzımıza geldiyse de herifler bize saId ırma
dılar. Sonunda Hinavr şehrine vardık. Sultanın huzuruna çıkarak
selam verdim. Beni bir evde ağırladı. Orada bana hizmet edecek
hiç kimse yoktu! Hükümdar namazıarı kendisiyle beraber kılma
mı istedi. Ben o günlerde daima sultanın mescidinde oturur, her
gün bir hatim indirirdim. Sonra günde iki hatim indirmeye başla
dım. Sabah namazından sonra okumaya başlıyor, güneş tepeden
inmeye yüz tutarken bir hatim indiriyordum. Sonra abdest tazeleyip yeniden başlıyor, gün batarken bir daha hatmetmiş oluyordum. Üç ay devam ettim bu ibadete. Bu süre içinde erbaın çıkar
dım; kırk gün bir köşeye çekilip kendimi Allah'a verdim. s
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Savaşa Çıkışıınız

ve Sendabur'un Fethi

Hinavr sultanı Cemaleddın, Sendabur'u fethetmek amacıy
la elli iki pare gemi hazırlatmıştı. Sendabur hükümdarı ile oğlu
nun arası eskideııberi limonı idi. Sendaburlunun oğlu, Hinavr
sultanı Cemareddın'e bir mektup göndererek onu Sendabur
fethine davet etmiş ayrıca İslamiyeti benimseyeceğini ve sul tanın kızkardeşiyle evleneceğini, vaadetmişti. Gemiler hazırlanıp
suya açılma vakti geldiğinde benim de cihada katılasım geldi.
"İstihare" yapmak; en güzeli bulmak amacıyla Kur'an-t Kerinı'i
açtım, hemen sayfanın başında:
"Onlar, başka şey değil, sadece Rabbimiz Allah 'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından sürülmüş kimselerdir. Eğer Allah
bir kısım insanları diğer bir kısmıyla defedip önlemeseydi içlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve
mescitler yıkılıp giderdi. Allah, dinine yardım edenlere muhakkak yardım eder. Kuşkusuz Allah güçlüdür!" ayetiyle karşılaşın
ca pek sevindim. 6
Hükümdar ikindi namazını kılmak için mescide geldiğinde
ona:
"Ben de sefere gitmek istiyorum!" dedim. Şu cevabı verdi:
"Öyleyse sen onların önderi olursun!"
Kur'atı'ı açtığımda karşı ma çıkan ayetten bahsettim ona; ziyadesiyle memnun oldu. Daha önce bizzat gazaya katılma niyeti taşımıyordu ama bu konuşmadan sonra kararını değiştirdi, o
da katılacaktı.
Bir Cumartesi günü beraber açıldık denize. Pazartesi akşa
mı Sendabur körfezine girdik. Şehir halkı mancınıkların başına
geçmiş, savaş için tetikte bizi gözlüyordu. O geceyi şehrin açık
larında geçirdik. Sabahleyin gün ışırken, davul, boru ve zurna
sesleri arasında gemiler şehre doğru kaymaya başladılar. Karşı
taraf, gemilere mancınıklarla taş yağdırıyordu. Bu sırada havada
uçan bir taşın, hükümdarın yanında dikilenlerden birine isabet
ettiğini gördüm. Gemidekiler kalkan ve kılıçlarıyla suya attılar
kendilerini. Sultan derhal bizdeki şilllr türü tekneye benzeyen
ve ukayrı <;liye bilinen gemiye bindi.? Ben de diğerleriyle beraber suya attım kendimi. Yanımızda içi adada dolu arkası açık iki
gemi vardl;tarIda cinsinden. Bu gemiler süvarilerin içeride atla-
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rına rahatça binip zırhlarını giyebileceği tarzda yapılmıştı. Onlar
da öyle yaptılar. ..
Allah'ın izniyle adanın fethi gerçekleşti. Ellerimizde kılıç
larla şehre girdik. Gavur taifesinin büyük bölümü hükümdar sarayına sığınmıştı. Orayı ateşe verdik, dışarı çıktılar; hepsini yakaladık. Sonuçta Sultan Cemaleddin onları affetti, eman [=yaşam güvencesi] vererek çoluk çocuklarını ve eşlerini kendilerine iade etti. Onlar onbin civarındaydılar. Hükümdarın emriyle
şehrin dış mahallelerinde iskan edildiler.
Hükümdar saraya kurulup çevredeki konaklan devletin ileri gelenlerine ve yakın hizmetkarlarına verdi. Bana da adanın
yerlisi olan Lemki adlı cariyeyi verdi. Ben Ona Mübareke adını
verdim. Onun kocası geldi, fidye ödeyip hanımını geri almak istediyse de ben kabul etmedim. Bu arada hükümdar, gavur hazinesinden ele geçirilen ganimetler arasındaki bir Mısır feracesini
giydirdi bana.
Sendabıır'un fethedildiği 13 Cumadelııla'dan [=Cemaziyilevvel] Şa'ban ortalarına kadar8 hükümdarın yanında kaldım.
Sonra yola çıkmak için izin istedim. Benden söz aldı, tekrar yanına döneyim diye. Böylece izin verdi.
Deniz yoluyla, yukarıda bahsettiğimiz Hinavr, Fakenevr,
Mencerıır, Hm, Curfattan, Dehfattan, Budfattan, Fandarayna
ve Kalikııt'a uğradıktan sonra dünyanın en hoş şehirlerinden
olan Şaliyat'a vardım. Burada şehrin ismiyle bilinen [=şal] güzel
kumaşlar üretilmektedir. 9 Orada uzun süre kaldıktan sonra Kalikııt'a döndüm. Kekemde bulunan kölelerimden ikisi Kalikııt'a
gelmişti. Derdi içimi yakan şu hamile cariyenin vefat ettiğini,
diğer cariyelerin Cava hükümdan tarafından alındığını, eşya ve
mallarımın tamamen yağmalandığını, seyahat arkadaşlarımın ise
Çin, Cava ve Bencale [=Bangladeş] ülkelerine dağıldığını haber
verdiler bana!
Bunları işitince Hinavr'a döndüm; Muharrem ayının sonlarında Sendabıır'a gelerek Rebiulahir ayının ikisine kadar orada
kaldım. Bu arada Sendabıır'un gavur hükümdan şehri Müslümanlardan geri almak üzere harekete geçmişti. Gavur milleti
onun yanına sığınmıştı. Müslüman sultanın ordusu öteye beriye
dağılmış olduğundan biz yalnızdık. Gavurlar bizi sıkıştırmaya
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başladılar.

Vaziyet kötüleşince şehri terkederek Kalikııt'a döndüm. Böylece, daha önce hakkında pek çok şey işittiğim Zibetülmehel'e [=MaI9!", adalarına] ~oğru açılmaya karar verdim.
Notlar
ı

Kavlem (=Kuilon): Marko Polo'nun da bahsettiği bu şehrin ticarı önemi Vanhema
ve Barbosa tarafından da vurgulanmıştır. Bkz.: Tazı, Age., s. 49.
2 Sfilf (=Soli) tacirlerin kökeni: Seylan (=Sri Lanka) ve Ma'bar'da (=Mulaybar)
Müslüman tacirlere Siill denmekteydi. Kelime neredendir? Muhtemel faraziyeler
arasında biz de şunu zikredebiliriz. Bunlar, Iran'da yerleşik bulunan Sul (=Çul, Şul,
Şor) Türklerinin torunları olabilirler. İran'daki SOlıler, çok eskiden merkezi 'ı;ürkis
tan'dan gelmiş olmakla birlikte zamanla ıranılcşmiş ve Kürtleşmiş savaşçı kabilclerdi. Sul kelimesi ile ilgili olarak Zeki Velidi Togan hocanın mütalaaları mühimdir. ıbn
BattOta daha önce de bu kavimden bahsetti. Bkz.: Zeki Velidi Togan, Umumi Türk
Tarihine Giriş, s. 216; MEB İs/rJm Ans., C. I}, s. 584.
3 Kavlem Camii'ni yaptıran kişi: Bu adam, Arap ve Hint tarihçilerinin ittifakıyla bütün bir Mulaybar bölgesine ıslarnı tanıtma gayretinde olan Dinar Malik adında bir
Oğuz Türkü idi. Çünkü Ma'bar (=Mulaybar) sahillerindeki devletlerin kökü Cheruman Perumal adlı ataya dayanmaktadır. Bu adam İslarnı kabul ederek hacca gitti;
Mekke'de vefat etmeden önce el-Guzz yani Oğuz kökenli Dinar Malik'i (ö: 591/1195)
hem temsilciliğini yapması hem de İslarnı yayması için Mulaybar'a gönderdi; Dinar
Malik, Mulaybar'ın bütün adalarını ve mühim merkezlerini dolaştı; pek çok meseit
yaptırd!. Bkz.: Tazı, Age., s. 41 ve 49.
4 Kavlem hükümdarı Tfreverf: Yule bu kelimenin Sanskritçe "Tirupati"den gelmiş
olabileceğini söylüyor. Tiru-pati, Kutsal Efendi demektir. Bkz.: Yule, Age., C. 4, s. 40.
5 İbn BattUta'nın itikafa girip "erbafn" çıkarmasının hikmeti: Seyyahımız, saf
dervişane bir zevk ile itikafa girmemiştil Rıhle şarihlerinden Tazl'nin de dediği gibi
durum kritiktir; seyyahın arkadaşları öldürülmüştür; onu seven bir dost "Aman ha
Dihli'ye dönmeyesin!" gibi uyarılarda bulunmaktadır. Bu durumda en "salim" yol
herhalde biraz dinlenip onalıkta görünmemekti.
6 Bu ayet, savaşmaya ilk defa izin verilen ayetin devamıdır. Bkz.: Haee SOresi (22. sOre), ayet: 40.
7 Ukayrfve ŞilIfr türü gemiler: Dozy, lügatinde ukayrl'nin büyük yelkenli olduğu
nu, şimr'in ise bir tekne türü olduğunu belirtir. Bkz.: Dozy, Suppltf17lent aux dictioıı
ııaires arabes, Leiden, 1881, ukayrf mad.
8 Yediyüzkırkiki yılının onüç Cumadelfilası'ndan Şaban ortalarına kadar; 15
Ekim 1342'den 1343 yılının Ocak ayının ortalarına kadar demektir.
9 Şaliyat (=Şaliyam) ve Şal kelimesinin kökü: Portekizliler buraya Chiliate (=Şili
yat) veya Chale (=Şali) derlerdi. Bugün burası Kalikut'un 7 mil güneyinde Beypore
adıyla bilinmektedir. Bu şehir tarih boyunca kaliteli kumaşları ilc meşhur oldu; bütün bir Doğu ve Batı aleminde bilinen "Şal" kelimesinin kökeni buraya dayanır.
Bkz.: Mzik, Age., ·s.""314; Tazı, Age., s. 53.

ELLİBİRİNCİ BÖLÜM

ZKBETÜLMEJHEL AlDALARn
Kalikııt'ta gemiye atladıktan on gün sonra, hakkında epey
hikaye dinlediğim Zibetülmehel [=Maldiv] adalarına ulaştık.
"Zibe", zib [=dhib: kurt] kelimesinin dişil kalıbındandır. 1 Bu ilginç adaların tümü ikibine yakın. 2 Bunlardan yüz tanesi yahut
daha azı bir daire oluşturacak şekilde sıralanmıştır ve dairenin
tek bir girişi vardır. Gemiler sadece oradan girebiliyorlar. Adalardan birine gelen gemi diğer adalara girmek için mutlaka halktan
birinin kılavuzluğuna gereksinim duyar. Bu küçük kara parçaları birbirlerine çok yakın. Handiyse bir adadan çıkılırken öteki
adanın hurma ağaçları göz kırpar, palmiyelerin kelleleri gözükür. Bir gemi yolunu şaşırmışsa bu adalara giremez. Rüzgar onu
Ma'ber veya Seylan kıyılarına atar.
Bura halkının tümü Müslümandır. Adalar birtakım bölgelere ayrılmış. Her bölgede Kerdui denilen bir vali bulunmakta.
Bölgeleri şöyle slralayabiliriz: 3
1- Baııbıır [=Balipur]
2-Kennelııs [=Kinalus]
3-Mehel [=Male]; hükümdarlar burada oturmaktadır; adalar
toptan bu isimle bilinmektedir.
4- Teladib [=Taladib veya Tuladu]
5- Keraydıı [=Karhidu]
6- Etteym [=Utimu]
7- Teledummat! [=Tilladumati]
8- Heledummeti [=Haddummeti]; bu kelimenin kalıbı bir
önceki ile aynı, yalnız ilk harf "h" olacak.
9- Bereydıı [=Braidu]
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10- Kendekel [=Kaindecolu]
11- Mülfik [=Mulaku]
12- Süveyd [=Sııwaid veya Suadiva]; burası en uzak bölgedir.
Bu adaların hiçbirinde hububat yetişmiyor. Sadece Suveyd
bölgesinde anlıl =akdarı] benzeri bir tür tahıl yetiştirilmektedir.
Oradan Mehel'e gönderiliyor. Halkın temel gıdası "beyrfin"a
[=ton balığına] benzeyen ve oralılarca "kulbulmas" diye adlandırılan bir balıktır. 4 Bu balık yağsız ve eti kırmızı! Tıpkı davar
eti gibi kokuyor! Ada halkı bu balığı avlayınca dört parçaya böler. Biraz pişirdikten sonra hurma dallarından yapılmış sepetlere koyarak ipe asar. Tamamen kuruyunca afiyetle yerler. Kulbulmas balığı Hint, Çin ve Yemen ülkelerine ihraç edilir.

Bu Adalann

Ağaçları

Adalarda yetişen ağaçların büyük bir kısmını "nardı" [=hindistancevizi] oluşturmaktadır. s Halkın temel gıdası narell ile yukarıda adı geçen balıktır.
Narell ağacının garip özellikleri vardır. Ayda bir salkım verir ki senede oniki salkım eder bu. Salkımların bir kısmı büyük,
bir kısmı küçük, bir kısmı kuru, bir kısmı da yeşildir. Daha önce de anlattığımız gibi hindistancevizinden süt, yağ ve bal kıva
mında şerbet elde edilir. Onun şerbetinden tatlı yapılır ve kuru
cevizle karıştırılıp afiyetle yenir!
Hindistancevizinden elde edilen bu ürünlerin tümünde ve
onların sürekli yedikleri o balıkta müthiş bir afrodizyak etki vardır. Eşi benzeri yoktur bu hususta! Adalar halkının mevzu ile ilgili acayip meziyetlerinden bahsedilir! Oradayken cariyelerim
dışında dört eşi m vardı. Her gün tek tek hepsine uğrardım. Geceyi ise nöbeti olan hatunun yanında geçirirdim. Maldiv adalarında bir buçuk sene işte böyle yaşadım ...
Burada yetişen ağaçlar arasında "cammfin" [=eugenia jambolana] "ütruc" [=portakal] limon ve "kulkas" ağaçları 6 anılabi
lir. Yerli halk kulkasın kökünü un haline getirip bundan tel şeh
riyeye benzer bir şey üretiyorlar. Onu hindistancevizinin suyuyla pişirdiklerinde ağızlara layık, nefis bir yemek çıkıyor ortaya.
Bu yemeği ziyade~iyle sever ve hep ondan yerdim:
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Bu Adalarm Ahalisi,
adaların

Bazı

Töreleri ve Evleri

ahalisi temiz kalpli, din-diyanet bilen; doğru
inançlı, iyi niyetli kimselerdir. HeHil yerler ve duaları Allah katında geri çevrilmez. Onlardan biri bir adamla karşılaşınca [seHim cümlesi olarak]:
"Allahu Rabbı ve Muhammed Nebiyyı ve Ene Ümmı Miskin!" derler.
[Anlamı: "Rabbim Allah, Peygamberim Muhammed'dir.
Ben okuma yazma bilmez bir garibim!"]
Bünyeleri pek zayıftır. Kavga ve savaştan hiç anlamazlar.
Yegane silahları duadır. Bir defasında orada bir hırsızın elinin
kesilmesini emrettiğim zaman, seyredenlerin çoğu bayılıp düş
tü. Hint korsan ve hırsızları, bura halkından bir şey çalan bahtsızın başına mutlaka bela geldiğine tanık olduklarından kesinlikle Maldivlilere dokunmazlar! Düşman gemileri bu memlekete geldiklerinde buralı olmayan yabancılardan bulabildiğini toplar götürür, fakat yerli halktan kimseye bir kötülük yapamaz!
Gavur tayfasından biri bu adalardan bir limon dahi çalsa reisi
onu hemen cezalandırır! Böyle olmasaydı buranın yerli halkı yabancı düşmanlar karşısında pek fena duruma düşer, bünyeleri
çelimsiz olduğu için muhtemel bir savaş halinde yerlere serilirlerdi. Buradaki adaların her birinde şirin mescitler vardır. Ada
halkının evlerinin büyü~ bir kısmı ağaçtandır.
Ahali temizlik konusunda pek titizdir. Pis şeye elini sürmez. Halkın çoğu, aşırı sıcaktan terlediği zaman bu dertten kurtulup temizlenmek için günde iki defa tepeden tırnağa yıkanır!
Yıkanma faslından sonra sandaliye gibi güzel kokuları sürünürler, ayrıca Makdaşav'dan [=Mogadişu] ithal edilen hoş kokulu
galiye kremini de cömertçe kullanırlar. 7 Onların adetince sabah
namazı kılındıktan sonra her kadın, kocasına veya oğluna sürme,
gül suyu ve galiye kremi getirir. Adam veya çocuk gözlerine sürme çeker, gül suyu ve kremle her yanını ovalar; böylece cilt canlanır, yüzdeki karaltı ve şekilsizlikler yok edilir.
Onların giysileri peştamaldır. Bir peştamah şalvar yerine bel!erine dolayıp sırtlarına da "vilyan" denilen bi,r kumaş atarlar.
Peştamal ve sırt örtüsü bu haliyle hac için giyilen ihram elbiselerine benzemektedir. Bazıları sarık takar, bazıları da sarık yerine
Bu

başa küçük bir mendil dolar. Halktan biri, kadı veya hatibe rastlarsa omuzundaki örtüyü kaldırır; sırtını açar. Onunla beraber yürürken bu haldedir;.hattaevine varıncaya kadar bu vaziyet üzere
devam eder yürQyüjüne. Halkın adetlerinden biri de şu:
Damat, hanımının evine yöneldiğinde gelin, dış kapıdan
içerideki zifaf odasına kadar tüm zemini pamuklu kumaşlarla
döşer. Koca, esas odaya girinceye kadar sağa sola, pamuklu kumaşlar üzerine avuç avuç "veda"8 koyar! Bu esnada gelin zifaf
odasının kapısında dikilmekte, damadı seyretmektedir. Damat
bu şekilde odaya vardığında gelin, erkeğinin ayaklarına bir kumaş parçası atar. Bu kumaşı damadın hizmetçileri hemen çekip
alırlar.

Ama gelin damadın evine gidecek şekilde bir düğün olursa
damat evi güzelce döşenir, her yanına mavi boncuklar bırakılır.
Bu durumda gelin, damadın yanına varır varmaz hemen ayaklarına atar o örtüyü. 9
Buralılar, sultanı selamlarken de aynı adeti uygularlar; muhakkak onun ayağına atılacak bir kumaş parçası gereklidii! Bunu ilerde anlatacağız.
Evler ağaçtandır. Adaların toprağı epey rutubetli olduğun
dan nemden korunmak amacıyla evler zemin seviyesinden daha
yükseğe yapılır; önce iki-üç arşın uzunluğundaki taşları düzeltip
yontarak birkaç sıra halinde dizerler. Bunların üzerine hindistan~
cevizi ağacının kütüklerini döşerler. Evin esas tabanı budur. Bunun üzerine ahşap duvar yapılır. Bu konuda dudak uçuklatacak
bir ustalık sergilerler! Evin avlu kısmına "malem" adı verilen bir
bölme yaparlar; evin erkeği sohbet meclisini buraya kurar. Bu
bölmenin iki kapısı vardır. Biri avluya açılır; oradan herkes girebilir. Diğeri eve açılır; oradan sadece ev sahibi girebilir. Bu bölmenin hemen yanında su dolu ~ir küp bulunmaktadır. Küpün
kıyısındaysa hindistancevizinin kabuğundan yapılmış "valanc"
adlı maşrapa bulunur. lO Maşrapanın sapı iki arşın uzunluğunda
dır; uzak olmayan kuyulardan [ve göletler] su çekerler bununla.
Hangi sınıftan olursa olsun ahalinin tümü yalın ayak dolaşır.
Sokaklar ve ;çarşılar pek temizdir, daima süpürüıür. Ağaçlar sokakları bir baştan bir başa gölgeler; oradan geçen kendini bahçe
içinde zanrıeder. Ama yine de eve girmek isteyen kişi, malem
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odasındaki

küpte bulunan suyla ayaklarını yıkamalı, oraya serilmiş bir hasıra silmelidir. Bu hasır, kaba bir liften yapılmıştır.
Mescide girerken de böyle yapılır.
Halkın geleneklerinden biri deşudur:
Adaya gemi geldiğinde bir bölük insan yanlarına tenbaı ve
kerenbe yani yaş hindistancevizi alarak kündüre denilen küçük
botlara' atlayıp gemiye yanaşırlar. ll Her biri elindeki yiyeceği,
gemide bulunan yolculardan istediğine sunar ve yolcu onun misafiri olur. Sanki aralarında akrabalık varmış gibi adamın eşyala
rını evine taşır.
Misafirler arasında ada kadınlarından biriyle evlenmek isteyen olursa hemen evlenebilir. Ama adadan ayrılacağı zaman kesinlikle kadını boşamak zorunda! Çünkü bura kadınları, ülkelerinden katiyen çıkmazlar! Yabancı buraya gelir, uzun müddet
kalır ve evlenmezse onun hizmetini misafir kaldığı evin hanımı
üstlenir. Ona yemek pişirir, gerekli yardımı yapar ve yola koyulacağı zaman da azığını hazırlar. Bütün bu iyiliklerine karşılık o
kadın çok küçük bir hediyeye razı olur.
Burada bender adı verilen hazine geliri, ticaret gemilerindeki her malın bir kısmının belirli bir bedel karşılığında satın alın
masıyla sağlanır. IZ Söz konusu bedelin, malın esas değerine eşit
veya artık olması farketmez. Bu işe şer-i bender [=bender yasası; bender hakkı] adını vermişler.
Her adada benderin [=hazinenin] korunup saklanması için
yapılmış ahşap bir ev bulunur; becensar denilen. Vali, yani oralıların deyişiyle kardar! bütün malları orada toplayıp satar veya
takas eder. Orada bir tencere beş-altı tavuğa satılır.Toprak testil er de bir tavuk karşılığında satılır.
Yabancı ticaret gemileri adalardan mal alırken yukarıda
bahsettiğimiz balık, Hint cevizi, peştamal, vilyan ve pamuktan
mamul sarıklar ana kalemi oluşturur. Ayrıca orada bol miktarda
bulunan bakır kaplarla, veda [=denizden çıkarılan parlak kabuk,
katır boneuğu] ve kanbar cinsi Hint cevizi lifini de alırlar. Bu lifler deniz kıyısında açılan çukurlarda bir güzel temizlenip terbiye edildikten sonra kazmayla dövülür, sonra kadınların ellerinde ip gibi eğrilir! Elde edilen üründen gemilerin direklerini birbirine bağlamakta kullanılan halatlar yapılır. Bildiğimiz kınnab-
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dan [=kındaptan, kendirden] daha dayanıklı olan bu ipler, Çin
Hint ve Yemen ülkelerine ihraç edilir. Hint ve Yemen gemilerinin seren direkleriJıçp bu ipI e birbirine bağlıdır. Çünkü buranın
denizinde taş [=mercan kayalıkları] boldur. Eğer o büyük gemilerin esas aksadiı demir çivilerle tutturulsaydı herhangi bir mercanla karşılaşıldığı anda geminin omurgası paramparça olurdu.
Ama sözünü ettiğimiz iplerle birbirine bağlanan tahtalar, böyle
bir kaza esnasında esnekliği sebebiyle kolay kolay kınlmaz!
Bu adaların halkı para olarak veda'yı kullanırlar. Veda aslın
da denizden toplanan kabuklu bir hayvandır. Bunları kıyıdaki
çukurlara koyarlar. Eti tamamen soyulup bembeyaz kabuğu kalınca para hazır demektir! Halk bu kabuğun yüz tanesine siyah,
yediyüz tanesine fal, onikibin tanesine kütta ve yüzbin tanesine
bustuva adını vermektedir. Buralarda her türlü alışveriş bu deniz
boneuğu ile yapılır. Dört bustuva bir dinar altın değerindedir.
Bu deniz boneuklarının değeri düşer zaman zaman ve on
bustuva bir altın dinara satın alınabilir. Maldivliler, Bencile
[=Bengale; Bangladeş] ahalisine bu deniz boneuklarını verip
karşılığında pirinç alırlar. Pirinç de Bencilelilerin para birimidir.
Bunun dışında Yemenlilere de bu deniz boneuklarını sattıkları
görülür. Yemenliler büyük ticarı gemilerinde safra olarak kum
yerine bu boneukları kullanırlar. Veda denilen bu deniz kabukları, Sudanıler [=batıdan doğuya tüm Orta Afrika siyahları] tarafından da para birimi olarak kuııanılır. Mall1 [=Mali] ve Caveav' da [=Gavgav' da] bineıli deniz boneuğunun bir al tın dinara
satıldığını gördüm.
Buranın Kadınları
Buranın kadınları başlarını örtmezler. Onlara hükümdarlık
eden kadın da örtmez. Onlar saçlarını güzelce tarayıp bir tarafta
toplarlar. Çoğu sadece göbekten aşağısını peştamalla örterek vücudunun diğer kısımlarını açıkta bırakır. Çarşı ve diğer mekanlarda böyle gezerler!
Maldiv'de bana kadılık görevi verildiği zaman bu adeti kaldırmaya, kadınlara elbise giydirmeye çok çalıştım. Ama başara
madım. Fakat hiçbir kadını, bedeni iyice kapalı olmadığı sürece
huzuruma kabul 'etmez, davasına bakmazdım. Ne yapayım,
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bundan ötesine gücüm yetmedi! Bazı kadınlar göbekten aşağı
giyilen peştamalla beraber kolları kısa ve geniş olan bir tür gömlek de giyinirler. Giysileri Dihlı halkının giydiklerine benzeyen
cariyelerim vardı orada. Onlar başlarını da örtmekteydiler ama
böyle giyinmeye alışkın olmadıkları için örtü onları süsleyeceği
ne çirkinleştiriyordu!
Kadınların süs eşyası bileziktir. Her kadın bileğinden dirseği ne kadar iki koluna da bilezik takar, neredeyse teni gözükmez! Bilezikler gümüşten yapılmıştır. Altın bileziği özellikle
hükümdar hanımları ve akrabası takar.
Maldiv kadınları bayil denilen halhalları kullandıkları gibi
göğüslerine altın gerdanlık taktıkları da vakidir. Bu gerdanlığa
besdered adını verirler. Buralı kadınların enteresan işlerinden
biri de beş dinar gibi belirli bir ücret karşılığında ev hizmetçiliği yapmalarıdır. Yiyecekleri ev sahibinin kesesinden karşılanır.
Kadınlar bunu ayıp saymıyor! Kızların çoğu bu tür hizmetçiliğe
gider. Bir zenginin evinde bu şekilde on ila yirmi hizmetçi kadın görmek mümkündür. Onların ev içinde kırdıkları kapların
bedeli kendi zimmetlerine kaydedilir. Hizmetçi kadın bir evden çıkıp başka bir eve girmek isterse gireceği evin sahibi hizmetçinin borçlandığı kadar parayı doğrudan ona verir. Hizmetçi
de aldığı bu parayı götürür daha önceki ev sahibine teslim eder.
Böylece hizmetçinin üzerindeki borç sonrakilere kalmaktadır.
Ev hizmetçilerinin esas işi kanbar eğirmektir.
Bölge adetinde mehrin [=nikah neticesinde kadının sahip
olduğu mall teminatın] azlığı; bir de kadınların iyi huylu ve geçimli oluşu sebebiyle evlenmek kolaydır. Çoklan mehri, "mü. semma" [=iki tarafın anlaşmasıyla belirli] hale getirmezler; şa
hitlikten sonra "mehr-i misI" [=genel olarak' akranlarının aldığı
mehir neyse o miktarı] alırlar sadece. Büyük ticaret gemileri kı
yılara yanaştıkta yeni gelen misafirler ada halkından kadınlarla
rahatça evlenir; ayrıldıkları zaman da onları boşarlar. Bu aslında
bir tür mut'a nikahıdır [=ayrılma vakti baştan belirlenmiş nikah]. Onlar, ülkelerinden asla ayrılmayan kadınlardır. Ben dünyada eşiyle bu kadar iyi geçinen kadın görmedim. Burada kadın
kocasının hizmetini başkasına bırakmaz, kendi yapar. Yemeğini
de kendi götürür. Sofrayı önünden kendi kaldırır. Kocasının el-
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ve abdest için suyunu getirir. Uyuyacağı zaman da
ayaklarını örter!
Onların garip&~leneklerind~n biri de şu: Kadın yemeği kocasıyla beraber yeınez; erkek karısının ne yediğini bilmez. Ben
bu ülkede peK çOk kadınla evlendim. Bazıları ben direttiğim
için benimle beraber yemek yediyse de diğerleri yanı başımda
hiç sofraya oturmamıştır. Onları yemek yiyor halde görmedim!
Bunu başarmak için çeşitli yollar denedimse de faydası olmadı.
lerini

yıkar

Bu Adaların İslama Girişinin Sebebi ve
Her Ay Buraya Gelen İfritlerin Hikayesi
dı

Maldiv halkından Yemenli fakih İsa, fakih M uallim Ali, KaAbdullah ve bir grup sözüne güvenilir adam bana şunları an-

lattı:

Adaların asıl halkı

önceden kafirmiş. Her ay gözlerine bir ifdeniz tarafından gelen. Bu yaratık, kandillerle
donanmış ışıklı bir gemiye benzermiş. Ahali o devi görünce töreleri gereği baki re bir kızı süsleyip sahildeki puthaneye götürürmüş. Puthanenin kemer şeklinde bir penceresi varmış, oradan görülürmüş içi. Kızı bir gece orada bırakırlar, sabahleyin geldiklerinde zavallıyı ölü bulurlarmış; hem de bekareti bozuk halde! Her ayaralarında kur'a çekilir, kime rastlarsa onun kızı gönrit

gözükürmüş,

derilirmiş.

Gel zaman, git zaman; ülkeye Ebu'l-Berekat Berberı adın
da Fas kökenli bir hafız teşrif ediyor; Mehel adasında ihtiyar bir
kadının evine misafir oluyor. Bir gün kadının yanına vardığında
civardaki herkesin orada toplandığını ve ev halkının hüngür
hüngür ağladığını görüyor, sebebini soruyor. Onlar dertlerini
anlatamıyorlar. Hemen bir tercüman gelip o ayki kur'anın bu
eve isabet ettiğini, yaşlı kadının tek bir kızı olduğunu ve onun
da cin tarafından öldürüleceğini anlatıyor. Ebu'l-Berekat kadı
na dönerek:
"Geceleyin, biricik kızının yerine ben gider kurban olurum!" diyor.
Ebu'I-J3erekat köseymiş! O gece bizim Mağripliyi götürüp
puthaneye bırakıyorlar. Abdestli olan Ebu'I-Berekllt yavaş yavaş
Kur'an okumaya<başlıyor. Azgın cin pencereden şöyle bir göz at-
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tıysa

da Ebu'l-Berekat oralı bile olmuyor; hiç aldırış etmeden
okumaya devam ediyor.
İfrit, Hak kelamını işitecek denli yaklaştıkta korkuyor, hemen denize dalıyor! Ebu'l-Berekat Kur'an okuya okuya günü
ışıtıyor. İhtiyar kadın ve ailesi ada halkıyla beraber -adetleri gereği- kurbanı çıkarıp yakmak için puthaneye geldiklerinde karşılarında Kur'an okuyan Mağripliyi buluyorlar; onu yanlarına
alıp dönemin "ŞenOraza"13 adlı hükümdarına götürerek olayı
anlatıyorlar. Hükümdarın o anda gözleri faltaşı gibi açılıyor, dili
tutuluyor! Faslı Ebu'l-Berekat, Müslümanlık çağrısı yapınca
şöyle diyor hükümdar:
"Gelecek aya kadar yanımızda kal! Bu yaptığını tekrarlayabilir ve ifritten yine kurtulursan İslamiyeti kabul ederim!"
Ebu'l-Berekat Berberı böylece adalar halkının yanından ayrılmamış. Hak Teiila'nın inayetiyle hükümdar ay sonu gelmeden Müslüman olmuş, çoluk çocuğu ve devlet erkanı da İslama
girerek yücelmişler. Yeni ay girdiğinde Ebu'l-Berekat puthaneye gelmiş fakat bu defa cin görünmemiş. Mağripli sabahlara kadar Kur'an okumaya devam etmiş. Hükümdar ve beraberindekiler puthaneye girdikleri zaman onu Allah kelamıyla baş başa
bulmuşlar. Putları bir bir kırıp put evini hak ile yeksan etmişler.
Ada halkı tümüyle İslamiyeti kabul ettiği gibi diğer adalara elçiler göndererek onların da Müslümanlıkla şereflenmelerine vesile olmuşlar.
Faslı Ebu'l-Berekat Berberi, Maldiv'de saygın bir adam olarak geçirmiş günlerini. Ahali onun mezhebi olan Maliklliğe
meyletmiş. Bugün bile Mağriplilere çok saygı göstermektedirler. Ebu'l-Berekat Berberı, kendi adıyla anılan bir mescit yaptır
mış. Ben mescidin müezzin mahfelindeki ahşap levha üzerinde
şu cümleyi gördüm:
"Sultan Ahmed ŞenOraza, Mağripli Ebu'l-Berekat Berberı
aracılığıyla İslama girmiştir" 14

Bu hükümdar, adasına gelen bir misafir sebebiyle İslama
için adaların gelirinin üçte birini sadaka olarak misafirlere ayırmıştır. Bu gelenek halen devam ediyor.
Yukarıda bahsettiğimiz ifrit yüzünden adaların çoğu İslam
gelmeden önce harap olmuştur.
girdiği
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Adalara girdiğimiz zaman bu olaydan haberi m yoktu. Kendi
bir gece ansızın yüksek sesle tekbir getirildiğini işittim, çocukların başlarında mushaf taşıdıklarını, gördüm, kadınların bakır !eğen ve~kaplara güm güm vurduklarına
tanık oldum. MaJfeder içinde kalarak sebebini sordum:
"Bir baksana denize!" dediler. Başımı çevirip suya baktı
ğımda her yanı kandil ve meşalelerle donanmış muazzam bir gemi gördüm. Dediler ki:
"İşte ifrit bu! Her ay bir kere zuhur eder, boy verir! Biz de
gördüğün gibi [yollara dökülünce] dönüp gider, zarar veremez!"
işlerimle uğraşırken

Bu

Adaların Kadın Hükümdarı

Bu adaların ilginç bir özelliği de CeHileddın kızı Hadıce adlı bir kadının sultanlık etmesidir. 15 Ömer diye bilinen CeIaleddın,16 BendIeli Sultan Salahaddın Salih'in oğludur. Devlet kuşu daha önce kadının dedesine, ondan sonra da babasının başı
na konmuş. Baba vefat edince kardeşi Şihabeddın 17 tahta oturmuş. Şihabeddın'in yaşı küçük olduğundan Vezir Hadramudu
Abdullah b. Muhammed onun anasıyla evlenerek zorla saltanatı ele geçirmiş.
Şu anki hükümdar Hadıce'nin kocası Cemaleddın o sıralar
da vefat edince zorba Abdullah, Hadıce'yi nikahı altına almış.
Bu arada Şihabeddın ergenlik çağına gelince üvey baba Abdullah'ı tahttan uzaklaştırarak Süveyd adalarına sürmüş ve saltanatı ele geçirmiş; hemen Ali Kelekı adındaki kölesini vezir yapmış
kendine. Üç sene sonra onu da görevinden alarak Süveyd'e sürmüş. Söylentilere göre Sultan Şihabeddın gece karanlığı çöktüğünde devlet büyüklerinin haremlerine girip çıkarmış. Bu yüzden onu tahttan indirip Heledütteniı bölgesine sürmüşler; daha
sonra orada idam edilmiş Şihabeddın! Böylece hanedandan geriye son sultanın kızkardeşleri olan büyük Hadıce, Meryem ve
Fatıma'dan başka kimse kalmamış. Bu yüzden halk Hadıce'yi
tahta geçirmiş.
Hadıce evvel ce hatip Cemaleddın ile nikahlıymış; Cemaleddın ölqıeden önce başvezirlik makamına yükselerek devlet
işlerine el atmaya başlayınca oğlu Muhammed'i de kendi yerine
hatip tayin etmiş. Ama bütün fermanlar Hadıce adına yürütül-
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mekte. Burada ferman,

bıçağa

benzeyen eğri bir demirle hurma
ise yalnız mushaf ve ilim kitapları
Hatip Cuma hutbesinde devlet başkanı

yaprağına yazılmakta, kağıt

için kullanılmaktadır.
olarak Hadıce'nin adını anmaktadır.
Buraya gelen bir yolcu dar adı verilen büyük kabul dairesine çıktığında yanına muhakkak iki örtü almalıdır; hükümdarı
selamlamak için eğildiği zaman örtülerden birini onun önüne
atar. Diğerini ise Vezir Cemaleddin'in önüne atar; selamlama
zamanı gelince. Bu kudretli hamHun bin civarında yabancı askeri var. Ordusunun bir kısmı yerli askerlerden oluşmaktadır.
Ordu her gün dar adı verilen büyük daireye gelip bağlılığı
nı bildirdikten sonra karargahına döner. Bu askerlerin maaşı pirinçten ibaret! Her ay benderden [=devlet hazinesinden] onlara
bir miktar pirinç verilir. Ay başında askerin tümü dara gelerek
eğilir; bir ağızdan selam verir ve vezire şöyle der:
"Hükümdarımıza hürmetlerimizi ilet; maaşlarımızı istemeye geldiğimizi bildir!" İstekleri derhal yerine getirilir!
Yörenin kadısı ve Maldivlilerin vezir dedikleri yüksek rütbeli memurlar da her gün "dar"a gelerek bağlılıklarını bildirirler. Onların gelişi genç hizmetkarlar tarafından huzura iletilir;
kadı ve memur tayfası selam verdikten sonra dönüp gider.
Buranın

Düzenini Yürütenler ve Siyaset Tarzlar!

Hükümdar hatunun yardımcısı olan büyük vezire "keleki";
kadıya ise "fandayar kalü" diyorlar. Burada bütün emirler kadı
dan çıkar. Ada halkı nezdinde kadı herkesten büyüktür. Onun
emri hükümdarın emriymişçesine hatta daha fazla dinlenir. Kadı, dar denilen büyük salonda bir halı üzerinde oturur. Onun üç
adası vardır. Bunların gelirini eski Sultan Ahmed Şenüriiza'nın
koyduğu kurallar gereğince kendisi almaktadır. Orada hatibe
hendıceri,18 sahib-i divana [=vüzera meclisi başkanına] fameldari, vergi tahsildarına mafakelü ve hakime [=çarşı pazar işleri
ne bakan ve küçük yörelerdeki anlaşmazlıkları çözen zabıta müdürüne] fitnayek adını veriyorlar. Amirale ise "manayek" diyorlar. Bunların her biri vezirlik makamındadır.
Maldiv adalarında zindan yok! Suçlular ticari malların korunması için yapılan ahşap ambarlarda hapsedilmektedir. Bizim
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orada Hıristiyan esirlere yapıldığı gibi her suçlu bir ahşap hücreye konulmaktadır.

Bu Adalara Varışım, D~rumumun Değişmesi
Maldiv aaalarına vardığımda 19 KennelDs adındaki karaya
çıktım. Burası, içinde pek çok mescit kurulu hoş bir adadır. Yerli halktan dindar, iyi yürekli bir adamın evinde konakladım.
Orada fıkıh bilgini Ali bana bir ziyafet çekti. Ali erdemli bir insandı, kendini ilme vermiş çocukları vardı. Bu adada Zafaru'lHumlid ahalisinden Muhammed adlı biriyle tanıştım. Bana yemek verdi ve şöyle dedi:
"Eğer Mehel adasına girersen oranın veziri seni bırakmaz!
Çünkü kadıları yok!"
Ben oradan kalkıp Ma'ber, Serendıb [=Seylan] ve Bencale'ye uzanmak, son olarak da Çin'e gitmek niyetindeydim. Bu
yüzden Hinavrlı Hacı Nahlida Ömer'in gemisiyle gelmiştim buraya.
Kennellis adasına vardığımızda Hinavrlı Ömer orada on gün
kaldıktan sonra hükümdar hatuna ve kocasına ait hediyeleri
Mehel adasına götürmek için "kündüre" denen küçük bir bot
kiraladı. Ben de beraber gitmek istiyordum, lakin adam;
"Kayık seni ve arkadaşlarını almaz! Ama yalnız gitmek istiyorsan sen bilirsin!" dedi. Bu teklifi kabul etmedim. Kendisi
gitti, yolda fırtınaya tutuldu; dört gün sonra geri döndü! Benden
özür dileyip arkadaşlarımla beraber ona refakat edebileceğimizi
söyledi ve bu ricasında ısrar etti.
Her sabah tan yeri ağarırken denize açılır, gün ortasında
adaların birinde konaklar, sonra oradan kalkıp geceyi başka bir
adada geçirirdik. Bu minval üzere dört gün sonra Etteym bölgesine ulaştık. Oranın Hilal adlı "kerdlii" si [=valisi] beni hürmetle karşıladı. Yanına dört kişi alıp bize yanaştı. Bu adamlardan
ikisinin omuzlarında bir sırığa dizili dört tavuk, diğer ikisinin
omuzlarındaysa yine bir sırığa dizili on Hint cevizi vardı. Böyle
değersiz bir şeye gösterdikleri ilgi garibime gitmişti. Daha sonra duydum ki onlar [bana olan] saygılarından ötürü böyle bir merasim tertiplemişler.
Oradan çikarak altıncı gün Cezıre-i Osman denilen adaya
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vardık. Buranın

sahibi olan Osman, erdemli ve seçkin insanlarBize ikramda bulundu, mükellef bir ziyafet çekti.
Sekizinci gün Telemdı adlı vezirin adasına, onuncu gün
sultan hatunun ve eşinin kaldığı Mehel adasına ulaştık; limana
demir attık. Onların adeti gereği, izin almadan hiç kimse limana
giremez. Bize izin verdiler. Adaya çıkar çıkmaz ben bir mescide
gitmek istedimse de kıyıdaki hizmetkarlar engelolarak;
"Şimdi vezirin huzuruna çıkman gerekir!" dediler. Oysa gemi sahibine tembih etmiştim; biri beni sorarsa;
"Bilmiyorum!" diyecekti. Çünkü beni bu adada alıkoyacak
larından endişeleniyordum. Bilmiyordum ki boşboğaz gevezenin biri adaya mektup yazmış, benim daha önce Dihll'de kadı
dandır.

lık ettiğimi bildirmiş!

Kabul dairesi olan büyük salona

vardığımızda

üçüncü

kapı

hizasındaki peykelere dizildik. Yemenli kadı İsa yanaştı, selam

verdi. Ben de vezire eğildim, selam verdim. Hinavrlı Nahüda
Ömer on parça kumaş getirerek hükümdar hatuna eğildi, selam
verdi ve birini attı. Sonra aynı şekilde vezirin önünde eğildi, selam verdi, bir diğerini attı. Böylece bütün kumaşları dağıttı. Nahüda'ya beni sordular. O da:
"Bilmiyorum!" dedi.
Daha sonra bize tenbul ve gül suyu sundular. Onlar nezdinde saygı ve ikramdır bu. Vezir, "dar"da ağırladı bizi. Yemek çı
karttılar; büyük bir kapta kurutulmuş etle karışık pirinç, tavuk,
yağ ve balık sundular.
Ertesi gün Yemenli kadı İsa ve büyük geminin sahibiyle
beraber adanın öte ucundaki zaviyeyi ziyaret ettik; karanlık çöktüğünde geri döndük. Bu zaviye, Şeyh Necib tarafından yaptı
rılmıştır. 2o Vezir ertesİ sabah bana bir kat elbiseyle beraber pirinç, yağ, kuru et, hindistancevizi ve hindistancevizinden üretilmiş bal gönderdi. Onlar bu bala "kurbanı" adını veriyorlar. 21 Bu
sözcük, şeker suyu anlamına gelmektedir. Ayrıca harcırah olarak
yüz bin veda vermeyi de ihmal etmedi.
Aradan on gün ya geçti ya da geçmedi, Arap ve Acem dervişleriyle dolu bir gemi yanaştı limana. Onlar beni tanıdıkları
için durumumu vezire anlattılar. Vezir adaya teşrifimden ötürü
dört köşe oldu! Ramazan ayı girdiğinde beni yemeğe çağırdı. 22
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Orada diğer emir ve vezirlerin de hazır bulunduğunu gördüm.
Bir sürü sofra hazırlanmıştı. Her bölük, bir sofranın çevresine dizilmişti. Ben; Ve~i! Kadı İsa, Vezir Fameldarı ve Vezir Ömer
Deherd ile aynı sofraya oturdum; deherd başkomutan demektir.
Onların yemeklen pirinç, tavuk, yağ, balık, güneşte kurutulmuş
tuzlu et ve pişmiş muzdan ibaret! Yemekten sonra güzel kokan
ve hazmı kolaylaştıran hindistancevizi balından içiyorlar.
Ramazanın dokuzuncu günü vezirin damadı vefat etti. Vezirin kızı daha önce Sultan Şihabeddın'in nikahlısıydı. Ama yaşının küçüklüğü sebebiyle iki kocasıyla da gerdeğe girememiş
ri. Babası kızını yanına alarak onun evini bana verdi. Bu ev, oranın en iyi evlerindendi.
Ben, Kadem-i Adem'i [=Adem Peygamber'in ayak izini] ziyaret edip dönen dervişlere yemek vermek için vezirden izin istedim. Bana müsaade etti; pirinç, tavuk, yağ ve baharat ile beş
koyun gönderdi. Burada koyun Ma'ber, Mulaybar [=Malabar] ve
Makdaşav'dan [=Mogadişu] ithal edildiği için kıymetli bir hediyedir. Bunları, Vezir Süleyman Manayek'in evine gönderdim.
Vezir yemeklerin iyi pişirilmesine dikkat etti, her şeye gözkulak
oldu. Sonra bana sofra için gerekli kaplar ile beraber döşeme eş
yası gönderdi.
Her zamanki gibi iftarı vezirle birlikte hükümdarın sarayın
da yaptık. Vezir Manayek'e rica ettim; vereceğim ziyafete bazı
yüksek memurlar da katılsın diye.
"Ben de gelirim!" cevabını verdi; ona teşekkür edip evime
döndüm.
Nihayet yanında diğer büyük memurlar ve devlet adamları
olduğu halde teşrif etti; ahşaptan mamul, yüksek bir kubbe altı
na oturdu. Her gelen emir ve vezir, Süleyman Manayek'e eğili
yor, selam veriyor, yere dikişsiz bir örtü bırakıyordu. Yüze yakın
örtü birikti; yoksul ve kimsesiz insanlar bu giysileri topladı.
Sonra yemek servisi yapıldı. Yemeği n ardından bülbül sesli
hafızlar Kur'an okudular. Sonra sema ve sufi raksı başladı. Ateş
ler yakıldı, dervişler yürüdü alev üstünde. Ayaklarıyla çiğnediler
közleri. Bazıları helva yer gibi ateş yediler; korlar tamamen pörsüyüp sönünceye kadar!

832
Vezirin Bana Yaptığı İyilikler
Geceleyin ziyafet bittiğinde vezir konağına dönerken ben
de onunla yan yana yürüyordum. Hazineye ait bir bahçeden geçerken bana dönen vezir;
"Bu bahçe senin! Orada oturman için bir ev yaptıracağım!"
dedi. Bu lütfundan ötürü ona teşekkür ettim, hayır dualarda bulundum: Ertesi gün ondan bana bir cariye getiren hizmetkarı
şöyle diyordu:
"Vezir; 'Eğer bu kadın hoşuna giderse ne ala, yoksa Marhatalı bir cariye gönderebilirim!' dedi!"
Marhatalı cariyeler beni daima cezbederdi. Bu yüzden;
"Ben Marhatalı isteriml" diye tutturdum. Vezir bana Kulistan adlı Marhatalı bir cariye gönderdi. Kulistan [=Gülistan] bahçe çiçeği demektir. Bu kadın Farsça biliyordu, ondan çok hoş
landım. Maldivlilerin kendilerine özgü bir dili vardı ve ben bilmiyordum. Vezir bununla kalmadı, ertesi gün Anberı adlı
Ma'berli bir cariye gönderdi. Bir sonraki gün geceleyin yatsıdan
sonra birkaç arkadaşıyla yanıma geldi vezir. Eve girdiğinde yanında iki küçük çocuk vardı. Ona selam verdim. Bana hal hatır
sordu. Teşekkürümü bildirdim, temenna çektim, hayır dua ettim. Bu arada çocuklardan biri vezirin önüne bukşa [=bohça]Z3
bıraktı. Bukşa, sebeniyyenin [=Mağribe özgü bohçanın] bir benzeridir. İçinden ipek kumaşlar ve mücevher dolu bir kutu çıka
rıp bana uzattı; şöyle dedi:
"Eğer bunları sana cariyeyle gönderseydim, 'bu benim malım, efendimin evinden getirdim!' derdi. Bunlar senindir."
Vezire dua üstüne dua yağdırdım, teşekkür ettim. O şük
ranla anilmaya layık biriydi, Allah rahmet eylesin.

Vezirin Ekşimesi, Gitmeye Niyetlenişim ve
Bu Niyetimden Sonra Yine de Orada Kalışım
O günlerde vezir Süleyman Manayek bana haber göndererek
evlenmemi teklif etti. Ben de Vezir Cemaleddın'e haber
saldım izin versin diye. Haberci döndüğünde şöyle diyordu:
"Bu haber hoşuna gitmedi. O, kendi kızını iddeti [=önceki
koca gittikten sonra gerekli olan bekleme süresi] sona erdiğinde
seninle evermek istiyod"
kızıyla
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Oysa iki kocası da gerdeğe girmeden tahtalı köyü boyladığı
için Vezir Cemaleddın'ın kızında uğursuzluk olduğuna kanaat
getirmiştim! Bu YiJ?den onun eylilik teklifini kabul etmedim!
İşte o sıralarda sıtma hastalığına yakalandım, yatağa düştüm.
Adaya ayak basannerkes bu yoldan geçer; sıtmaya yakalanır!24
Oradan ayrılmaya niyetlendim; birkaç süs eşyasını deniz boneuğu karşılığında satıp Bencale'ye gitmek üzere tekne kiraladım.
Vedalaşmak için vezire vardığımda yolda beni karşılayan kadı:
"Vezir dedi ki; eğer yolculuğa çıkmak niyetindeyse ona ihsan ettiklerimizi tek tek geri verip öyle gitsin!" demesin mi!
Ben de şu cevabı verdim:
"Süs eşyalarının bir kısmıyla deniz boneuğu aldım. İşte
bunlar sizin olsun! Ne isterseniz yapın!"
Kadı meseleyi huzura aktardı. Sonra yanıma gelip;
"Vezir diyor ki; biz sana altın verdik, deniz boneuğu vermedik! " dedi. Ben şu karşılığı verdim:
"Tamam öyleyse! Onları satıp size yine altın veririm!"
Boncukları benden satın almaları için tüccar tayfasına haber
saldım. Ama vezir boş durmuyordu; beni seyahatten alıkoymak
amacıyla işadamlarına teklifimi kabul etmemelerini salık veriyordu! Arkadan bana gönderdiği adamlarından biri:
"Vezir der ki; bizim yanımızda kalırsa arzu ettiği şeylere kavuşur!" dedi. Kendi kendime mırıldanıyordum:
"Şu anda onların boyunduruğu altındayım! Kendi arzumla
kalmazsam beni zorla burada tutacaklar. İyisi mi boyun eğe
yim!"
Haberciye dönerek şöyle dedim:
"Tamam ayrılmayacağım, onun yanında kalacağım." Adam
vezirin yanına çıktı. Vezir cevabımdan pek memnun kalmıştı.
Beni çağırttı. Yanına vardığımda hürmetle ayağa kalktı, boynuma sarıldı:
"Biz istiyoruz ki hep yanımızda olasın! Ama senin gönlün
firaktadır; daim kaçmak dilersin!" dedi. Özür diledim, kabul etti. Ben de ekledim:
"Eğer.burada kalmamı istiyorsanız şartlarımı kabul etmelisiniz!"
"Yeter ki söyle, elbet kabul ederiz!" cevabını verdi.

"Evvela binitsiz dolaşmayacağımı belirteyim!" dedim. Bu
töresine göre vezirden başka kimse hayvanına atlayıp
gezemez. Bana evvel ce at verilmişti. Binip dolaşmaya başladı
ğım zaman yaşlı-genç herkes hatta çocuklar bile hayretle bakışı
yor, peşimden geliyordu. Durumu vezire aktarmış, şikayette bulunmuştum. Hemen harekete geçilmiş, dunkura çalınmış, hiçkimsenin beni takip etmemesi İHin edilmişti. Dunkura, bakır bir
leğene [=gonga] benzemektedir; bir demir parçası ile güm güm
vurulur üstüne. Ses çok uzaklardan duyulur. Bir yandan çalınır
ken bir yandan da duyuru yapılır.
Vezir:
"Eğer "devlet" e [=dület; tahtırevan] binmek istiyorsan mesele yok! Canın devlet istemezse bizde iki binek var. Biri kısrak,
biri aygır. Hangisini arzu edersen ona bin!" dedi. Kısrağı tercih
ettim. Hemen getirildi ve beraberinde elbiseler de verildi. Bu
arada vezire sordum:
"Satın aldığım deniz boncuklarını ne yapayım?" Cevap verdi:
"Bırak dostlarından birine, senin hesabına Bencale'de satdiyarın

sın."

Ben de şart koştum:
"Ona yardımcı olması için birini görevlendirirsen tamam!"
Vezir:
"Peki öyle olsun!" deyince hemen Ebü Muhammed b. Ferhan adlı dostumu gönderdim. Onun yanına Hacı Ali adında birini kattılar.
Rastlantı bu ya, deniz coştu; gemide bulunanlar azıklarına,
sularına, direklerine hatta babafingolarına kadar yanlarında ne
varsa hepsini denize atmak zorunda kaldılar! Tam onaltı gece dümensiz, yelkensiz kısaca hiçbir alet olmaksızın deryada mahsur
kaldılar. Nice bir açlık, susuzluk ve beladan sonra Seylan adasına
kapağı attılar. Arkadaşım Ebü Muhammed b. Ferhan tam bir sene sonra yanıma geldi. Bu arada Hz. Adem'in ayağını da ziyaret
etmişti. 0, benimle beraber ikinci kez orayı ziyaret etmiştir.

Onlarla Beraber

Geçirdiğim

Bayram

Ramazan bittiğinde vezir bana bir kat elbise gönderdi. Büyük namazgaha gittik. Vezirin geçeceği yol konaktan namaz saha-

sına

kadar süslenmiş, zemin çeşitli örtülerle döşenmişti. Sağa sola öbek öbek veda [=deniz boneuğu] saçılmıştı. Bu güzergah üzerinde emir ve ileri gelen devlet memurlarından evi bulunanların
hepsi yol kenarlarına küçilk Hint cevizi ağaçları, fevfel ve muz
dikmiş; bir fidandan diğerine şeritler çekerek yeşil cevizler sarkıt
mıştı.

Namazgaha doğru ilerleyiş esnasında kenardaki ev sahipleri
kapı önünde duruyor, vezir geçerken onun ayaklarına ipek yahut
pamuktan bir örtü atıyor, vezirin köleleri atik davranarak bu örtüyü ve yol üzerindeki deniz boncuklarını topluyordu. Vezir yayandı; sırtında ince keçi tüyünden Mısır yapımı bir ferace, başında ise
kocaman bir sarık vardı. Belindeki peştamal ipektendi. Tepesinde dört gölgelik yürütülüyordu. Ayaklarında sandalet vardı. Öteki memurlar yalın ayaktı. Davul, zurna ve borulardan oluşan bando grubu vezirin önünde ilerliyor, askerler önü ve arkayı tamamen kaplıyordu. İbadet yerine varılıncaya kadar hep bir ağızdan
tekbir getirildi. Namaz kılındıktan sonra vezir oğlu hutbeye çıktı.
Hutbenin ardından "mihaffe" türü [=kölelerce taşınan] tahtıre
van getirerek veziri aldılar. Emirler ve diğer yüksek memurlar
ona selam için eğildiler; adet olduğu üzere kumaş astılar. Aslında
mıhaffe denilen bu tür tahtırevanlara binmek hükümdara özgü
bir şeydir; vezir daha önce böyle bir şeye binmemişti.
Nihayet hamaHar onu kaldırdılar, ben de atıma bindim.
Böylece köşke girdik. Vezir yanında devlet erkanı ve ümera ile
yüksek bir yere kuruldu. Köleler kılıÇ, değnek ve kalkanlarıyla
ayakta dikilmekteydiler. Yemek yendi ve ardından fevfel, tenbul sunuldu. Nihayet san dal-ı mukasırı denilen 2s esansla dolu
küçük bir tabak getirildi. Her grup yemeğini bitirdikçe sandal
sürünüyordu. O gün bazılarının sofrasında Kavlem'den gönderilmiş sardalya salamurası gördüm. Bu tür balık Mulaybar'da
boldur. Vezir bir sardalya alıp yemeğe başladı. Bana dönerek:
"Bundan yemelisin, çünkü bu meret bizim memlekette hiç
bulunmaz!" dedi. Cevap verdim:
"Pişmemiş şeyi nasıl yiyeyim?"
"Pişmiştir, pişmiştir!" deyince ben de:
"Bu balığı iyi bilirim; bizim memlekette çoktur!" dedim.
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Evlenişim

Kadııık Görevine Atanışım
Şevval ayının ikisinde 26 vezir Süleyman Manayek'le sözleş

ve

tik, onun kızını alacaktım. Vezir Cemaleddın'e haber gönderdim, onun huzurunda köşkte ni kah merasimi yapılsın diye. Davetimi kabul etti, adedere uyarak tenbul ve sandal hazırlattı.
Halk nikahın kıyılacağı yere vaktinde gelip birikmişti ama vezir
Süleyı;nan bir hayli gecikti. Peşine adam gönderildiğinde kızının
rahatsızlandığını bahane ederek özür diledi. Bu arada vezir Cemaleddın kulağıma yanaşarak şöyle demesin mi:
"Muhakkak onun bizzat kızı gelmekten çekinmiştir! Zira o
kız kendi başına karar verebilir. Şu anda herkes burada. Hükümdar hatunun üveyannesini almak ister misin? Vezir oğlu da
o kadının kızıyla evlenmişti!"
Bu teklifi kaçırmadım; "olur!" dedim. Hemen kadıyla tanıklar getirtildi, nikah kıyıldı. Vezir benim yerime mihri ödedi.
Birkaç gün sonra kadın geldi, beraber olduk.
Bu hatun, en iyi kadınlardandı. Öylesine güzel huylu ve anlayışlıydı ki üzerine evlendiğimde bile güle eğlene beni hazırlar,
her yanıma güzel kokular sürer; giysimi öd ve amberle tütsülerdi. Suratı m ekşitmez, hiçbir şeye bozulmazdı.
O hatunla evlendi ği m zaman vezir beni kadılığa zorladı. O
benim kadı olmamı istiyordu, çünkü bir keresinde kadı efendiye itiraz etmiştim. Adam, mirası sahiplerine bölüştürürken onda
birini kendine ayırıyordu! Kadıya dönmüş;
"Sadece onlarla kararlaştırdığın ücreti alabilirsin! Başka şey
alamazsın!" demiştim. Herif doğru düzgün bilmiyordu meseleyi!
Kadılık makamına getirildiğimde şer'ı kuralları uygulamaya
çalıştım var gücümle. Burada, bizim memleketteki gibi derin anlaşmazlıklar yok. İlk kaldırdığım kötü geleneklerden biri, dul kadınlarla ilgiliydi. Adet olduğu üzere boşandıkları erkeklerin evlerinde oturmaya devam ediyorlardı. Yani, başka bir talip çıkıncaya
kadar önceki eşin evinde kalıyorlardı. Bu işe dur dedim! Böyle
davranmaya devam eden yirmibeş adamı huzuruma çıkardım,
hepsine ceza yererek sopa attırdım, sokaklarda millete seyrettirdim! Evlerindeki kadınları çıkardım. Ayrıca namaz konusunda da
gevşekliğe son verdim. Erkeklerin Cuma namazından sonra hemen sokaklara çarşılara dalmalarım; namaz kılmayan birini yaka-
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ladıkları

anda tutup getirmelerini tembih ettim! Böylelerini değ
nekle cezalandırdım, halka seyrettirdim. Devletten maaş alan
imam ve müezzinl~r,i uyardım, görevlerine dört elle sarılmaya
mecbur ettim onları! Bu konuda hütün [Maldiv] adalarına emirnameler gönderoirii. Kadınların mahrem yerlerini örtmeleri konusunda pek ziyade çalıştıysam da bunu başaramadım!

Sultan Şihabeddfn'in Süveyd Yöresine Sürdüğü
Vezir Abdullah b. Muhammed Hadramf'nin
[=Hadramutlul Gelişi ve Aramızda Geçen Olaylar
adamın üvey kızını almış ve bu kızı tutkuyla sevvezir haberci gönderip o adamı Mehel adasına geri
getirttiği zaman hemen hediyeler gönderdim. Onu karşılamaya
çıkarak büyük köşke kadar yanından ayrılmadım; bu esnada Abdullah b. Muhammed, asıl vezirin önünde eğildi, selam verdi.
Vezir onu gayet güzel bir eve yerleştirdi. Ben zaman zaman onu
ziyaret ederdim.
Ramazanda ıtikMa girmiştim. Herkes ziyaretime geliyordu.
Ama Vezir Abdullah gelmedi. Vezir Cemaleddın bir gün samimiyet peyda olsun diye yanıma Abdullah'ı getirdi; ama ikimizin
arasında gerginlik oldu!
!tikaftan çıktığımda Abdullah'ın üvey kızı olan hatunumun
dayıları bana onu şikayet ettiler. Söz konusu dayılar, Vezir Cemaleddın Sencerı'nin oğullarıydılar. Baba Cemaleddın, Vezir
Abdullah'ı oğullarına vası olarak atamış. Daha sonra çocuklar
büyüyüp şeriatın hükmü gereğince vesayetten çıkmışlar ama
malları Abdullah'ın elinde kalmış. Onlar Abdullah'ın kadı huzuruna çıkmasını, adilce yargılanmasını istediler. Ben davalılardan
birini mahkemeye çağıracağı m zaman adetim olduğu üzre yazı
lı bir kağıt gönderirdim. İlgili kişi duyuruyu alır almaz mahkemeye koşard!. Gevşeklik ederse cezalandırırdım. Abdullah'a da
böyle bir duyuru yazısı gönderdim. O küplere bindi; nasıl gönderir diyerek bana kin tuttu! Ama içten kaynayan bir kazan gibi
nefretini açığa vurmad!. Kendisi mahkemeye çıkacağına, vekaleten birinio[=müvekkel: avukat] gönderdi. Bu arada benim hakkımda ileri geri konuştuğu haberini aldım.
Orada büYüK küçük herkesin Vezir Cemaleddın'e hıdme

Ben bu

miştim. Asıl
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selam verdikleri] gibi Abdullah'a da saygıyla
süregelen bir adetti. Hıdmenin [=selamın] usulü şöy
ledir: Önce işaret parmağı yere değdirilir, sonra bu parmak öpülüp başa konulur. Tavrımı göstermek amacıyla tellallara emir
saldım; "Her kim büyük vezire eğilip selam verdiği gibi Abdullah'a da selam verirse ceza görecektir!" dedim. Bunu hükümdar
konağında duyurdum. Hiç kimsenin bu kuralı çiğneyemeyece
ğine dair and içti m; Abdullah'ın kini arttı.
Bu arada ceddi Sultan Davud olan bir vezir kızıyla, daha
sonra Sultan Şihabeddın'in eski hanımı olan bir kadınla evlendim. Vezir kızı ahali nezdinde itibarlı biriydi. Çünkü Sultan Davud, efsanevı Sultan Ahmed Şenuraza'nın torunuyduP O vezirin bana verdiği büyük bahçeye üç ev yaptırdım. Dördüncü karım Vezir Abdullah'ın üvey kızı ise kendi evinde oturuyordu.
Bu kadın, eşlerim arasında en sevdiğim ve üstün tuttuğumdur.
işte adını saydığım bu kişilerle evlilik yoluyla akrabalık kurduğum için öteki vezir ve ada ayanı acze düşüp benden çekindiler.
Ama boş durmayıp benimle vezir arasına fitne soktular, laf getirip götürdüler! Vebali onun boynuna; bu işte Vezir Abdullah'ın
büyük rolü vardı. Sonunda ayrılık ve yabancılık hissi egemen oldu aramızda.
ettikleri

[=eğilip

eğilmeleri

Onlardan Ayrılışım ve Bunun Sebebi
Rastlantı bu ya, bir gün sultanın kölelerinden biri hakkında
vezire şikayet geldi. Şikayeti yapan, o kölenin hanımıydı. Kadın,
kocasının bir hükümdar gözdesiyle beraber olduğunu; yani açık
ça zina ettiğini bildirdi. Vezirin gönderdiği tanıklar cariyenin
evine vardıklarında köleyi onunla aynı yatakta uyurken buldular. ikisini de hapse attılar! Sabahleyin olaydan haberdar oldum.
Büyük salona gidip makamıma kuruldum. Ama konu hakkında
tek söz söylemedim. ileri gelenlerden biri bana yanaşıp:
"Vezir, bir ihtiyacın var mı diye soruyor!" dedi.
Ben de:
"Hayırl" cevabını verdim. Vezirin amacı cariye ile köle hakkında bir şeyler söylememi sağlamaktı. Çünkü adetim olduğu
üzre, ortada bir dava varsa hemen hüküm verirdim. Vezirle aram
bozulunca kadılık görevimi bırakmıştım. Ama konağıma dön-
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düm, yargı makamıma oturdum. Hemen bir yüksek memur sökün etti ve bana seslendi:
"Vezir sana der~ki; dün cariy~yle köle arasında şöyle bir hadise vuku bulIl!.uş~ur. Gereğini yapasın ve ikisi hakkında şeriat
la hükmedesin!"
"Bu konu hakkında ancak sultanın sarayında hüküm vermem doğru olur!" dedim. Saraya döndüm.
Ahali toplandı, cariye ve köle huzura çıkarıldı. Kimse yokken baş başa kalmaları sebebiyle ceza olarak ikisine de biraz kötek atılmasını emrettim; kadını serbest bırakıp köleyi hapse attırdım, evime döndüm. Vezit boş durmuyordu; ileri gelenlerden
oluşan bir heyet göndererek kölenin de serbest bırakılmasını talep etti. Ben şu cevabı verdim:
"Efendisinin ırzını çiğneyen bir zenci köle için mi aracı oluyorsunuz? Oysa siz değil misiniz daha dün bir kölesinin evine
girdiği için Sultan Şihabeddin'i tahttan indirip katledenler?"
Hemen köleyi çağırttım, onu hayzuran [=bambu] çubuklarıy
la dövdürdüm. Bunlar kamçıdan daha çok acıtır. Ayrıca kölenin
boynuna ip taktırdım, ada halkına seyrettirdim. Olay vezire bildirildi. Herif küplere bindi; kalktı oturdu, kalktı oturdu, derhal ileri gelen memurlarla yüksek rütbeli kumandanıarı toplayıp beni
çağırdı. Yanına vardığımda eğilip selam verme adetini bir kenara
atarak sadece "Selam aleyküm!" dedim ve oradakilere dönerek:
"Hepiniz tanıksınız! Ben artık aciz kaldığım için kadılık görevinden kendimi azlettim!" diye sitem ettim. Vezir bana söylenmeye başladı. Yüksek bir yere çıkıp tam hizasına geçtim ve
ona ağır bir karşılık verdim.
Müezzinin sesi duyuldu, akşamı okuyordu. Vezir söyleniyordu:
"Bir de bana hükümdar diyorlar! Şu haytayı çağırdım, suratına bağırmak için; tuttu o bana öfkelendi!"
Böyle diye diye konağına girdi. Benim onIara karşı kendime
güvenişimin, burnu havada oluşumun sebebi Hint sultanıydı.
Çünkü onlar Hint sultanı nezdindeki itibarımı iyi biliyorlardı.
Çok ama çok uzakta da olsa onun korkusu kalplerine egemendi.
Vezir, konağına vardığında daha önce görevinden alınan cesur
kadıyı yanıma gÖnderdi. Kadı mırıldandı:
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"Efendimiz senin için diyor ki nasıl da utanmadan herkesin yanında saygısızca davrandı, önümde eğilmedi!" Cevap verdim;
"Gönlüm ondan hoşnut, sinem ona açıkken elbet eğilir,
saygıyla selamlardım! Araya gerginlik girip hava bozunca bu
adeti bıraktım. Hem, Müslümanların dirlik, esenlik ve rahmet
bildirisi selam değil midir? Ben de selam verdim!"
Gitti ...
Vezir tarafından bir süre sonra tekrar yanıma gönderildi;
"Senin amacın buradan çekip gitmektir! Kadınların "mihr"ini [=evlilik hakkı olarak alacakları malı] ver, halkın borçlarını da
öde! Bundan sonra istersen çek git!" dedi; hemen kabul ettim,
saygıyla eğildim!

Evime döndüm, üzerimdeki tüm borçları ödedim. O sıralar
da vezİr bana eve döşenen birkaç eşya ile kapkacak vermişti. Her
istediğimi veriyor, beni el üstünde tutuyordu. Ama artık hakkım
daki düşünceleri değişmiş, benden korkmaya başlamıştı.
Zaman geldi, borçlarımdan tamamen kurtulduğumu ve gitmek için hazırlıklara başladığımı haber alan vezir tüm söylediklerine pişman olarak seyahat için gerekli izni vermekte yavaş
davrandı, işi savsakladı. "Kesinlikle gideceğim!" diye ağır yeminler ettim. Yanımdaki eşyaları sahil kıyısındaki bir mescide
taşıdım. Hanımlarımdan birini boşadım, öteki hatunum hamileydi, ona dokuz ay içinde döneceğimi; dönmezsem dilediği gibi hareket etmekte serbest olacağını söyledim. Sultan Şihabed
dın'in dulu olan hanımımı yanıma aldım, Mülfik adasında oturan pederine teslim etmek için. İlk kanmı da yanıma aldım. Bu
hatunumun kızı hükümdarın kızkardeşiydi. Vezir Ömer Deherd
ve deniz komutanı olan Vezir Hasan'la anlaştım; Ma'ber ülkesine gidecektim; oranın hükümdan benim bacanağımdı. 0, bu
adaların kendi egemenliği altına girmesi için asker gönderecek,
ben de onun vekili olacaktım bu işte! Buradakilerle aramdaki
parola gemilere beyaz bayrak çekilmesiydi; işareti görür görmez
karada isyan başlayacaktı. Vezirle aramızda tatsızlık olmadan
önce böyle fesat işleri aklımın ucundan bile geçirmemiş; kendime bile fısıldamamıştım ...
Vezir benden korkuyor, herkese şöyle diyordu:
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"Bu adam mutlaka payemi alacak! Ya yaşarken göreceğim
bunu, ya da öldüğümde bu işi yapacak!"
Benim durumuma dair soruhır sorar ve hep mınldanırmış:
"Duyduğuma göre Hint hükümdan ona koca bir servet
göndermiş, baria karşı ayaklansın diye!"
Denize açılma isteğimi hep endişeyle karşılıyordu; bir gün
Ma'ber ülkesinden ordularla döneceğimi sanıyordu. Nihayet
adam gönderdi; bana bir gemi hazırlatıncaya kadar burada kalmalıymışım! Ama ben reddettim.
Hükümdar hatunun kızkardeşi, anasının benimle gitmesinden ötürü ablasına şikayette bulundu. Hükümdar hatun benimle giden annesini yoldan çevirmek istediyse de başaramadı! Kadının kararlığını görünce işi zora koştu ve şöyle dedi ona:
"Takıların tümü benderin malıdır! Eğer Celaleddın'in bunları sana armağan ettiğine dair tanık bulabilirsen ne ala! Aksi
takdirde hepsini geri vermelisin!"
Söz konusu takılar son derece kıymetli olmasına rağmen anne hepsini geri verdi! Bu arada ben mescitteyken yüksek devlet
memurlarıyla saygın kişiler yanıma gelip seyahat fikrinden vazgeçmemi istediler.
"Eğer ağır yeminler etmeseydim fikrimden cayardım!" dedim.
"Eh, ille de yemininin yerini bulmasını istiyorsan var bir
adaya, sonra geri gel!" dediler. Onları hoşnut etmek için:
"Tamam öyle yaparım!" dedim. Suya açılacağım gece elveda demek için asıl vezirin [=hükümdar hatunun kocasının] yanı
na vardım; beni kucakladı, ağladı. Gözyaşları ayağıma damladı.
Ardımdan akraba ve dostlarım ayaklanır endişesiyle o geceyi
adanın her yanına adam salıp nöbetçi dikerek uyumadan geçirdi sayın vezir! ..
Yola çıktım, Vezir Ali adasına vardım. Hanımım feci bir sancıya yakalanarak geri dönmek istediğini söyledi. Kadını orada
bırakarak durumu bir yazıyla asıl vezire ilettim. Çünkü bu kadın, vezir oğlunun kayınvalidesiydi. Süre belirleyerek evlendiğim hanımıda boşayıp sevdiğim cariyeyi götürdüm gideceğim
yere. Bölgeden bölgeye geçerek dolaştık durduk bu adalarda.
",

--~
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Tek Memeli

Kadınlar

Bu adaların birinde gördüğüm kadının göğsünde tek memesi vardı. Onun kızlarından biri kendi gibi tek memeli, diğe
riyse normaldi. Ama iki memesinden biri büyük ve süt dolu, diğeri küçücük ve kupkuruydu. Onların durumuna şaşrım kaldım.

[Tek Evli Ada, Nı1hüda İbrahim'in
Misafirperverliği ve Mehel'e Dönüş]
Yolda uğradığımız adalardan birinde sadece bir hane vardı!
Sahibi, hanımı ve çocuklarıyla burada yaşayan bir adamdı.
Adam, küçük Hint cevizi ağaçlarından yapılmış kayığına atlar,
suya açılıp balık avlar, aklı estiğinde dilediği adaya giderdi. Orada iki kargadan başka kara kuşuna rastlamadım! Adaya ayak basrığımızda kargalar önümüzde uçuş up gemimizin üstünde dört
döndüler!
AHah'a andolsun, bu adama gıpta ettim! "Bura benim olsaydı bir kuytuya çekilir, hakikat [=ölüm] gelinceye kadar öylece
yaşardım" diye geçirdim içimden ...
Daha sonra Mülük adasına vardım. Ma'ber'e gitmek üzere
bineceğim gemi oradaydı. Gemi sahibi Nahfida İbrahim dostlarıyla karşıladı beni. Müthiş bir şölen verdiler şerefime. Asıl vezir bu adaya yazılı emirname göndermişti; bana yüzyirmi "bustuva" deniz boneuğu, yirmi kadeh "atvan" [=Hint ceviz i balı]
hergün bir miktar tenbfil, fevfel ve balık verilsin diye. Burada
yetmiş gün kaldım, iki hatunla evlendim.
Adaların en güzeli olan Mülfik adasıbir uçtan bir uca yemyeşildi. Garip bir özelliği vardı bu adanın; orada yetişen herhangi bir ağaçtan kesilen dal toprağa veya duvara dikilse hemen boy
verir, yaprak yaprak gülümseyerek ağaç haline gelir. Bir de şu
nu söylemeli, buranın Hint cevizleri sene boyunca hiç durmadan meyve veriyor.
Adanın yerli halkı, Nahfida İbrahim'in bir yağma hareketine girişmesinden endişelenmiş, gemisinde bulunan tüm silahla;.
rı oradan ayrılacağı güne kadar alıp bir yerde tutmak istemişti.
Bu yüzden kavga çıktı.
Mehel adasına döndük, ama karaya çıkmadık. Meseleyi yazıyla asıl vezire bildirdim. Vezir yazılı cevabında, silahların geri

alınmasının

mümkün olmadığını bildirdi. Yeniden Mülfik adası
na döndük. Yediyüzkırkbeş senesinin Rebiuliihir ortalarında28
Mülfik'tan ayrıldık.D sene Şaban ayında Vezir Cemaleddin vefat etti. -Allalı rahmet eylesin- hükümdar hatun ondan hamile
kalmış, ölümünün ardından doğum yapmıştı. Bu hatunla daha
sonra Vezir Abdullah evlenmiştir.
Notlar
ı

Zlbetülmehel (=Maldiv adaları): Zlb Arapça kurt demektir. Seyyah tıpkı Ahı ve
Sakary kelimesinde olduğu gibi yabancı olan bir lafzı, Arapça kelimelere benzeterek
açıklıyor. Dvipa, Sanskritçe ada demektir; Mehel ise oranın ismi. Böylece bu tamlama, "Mehel adası" anlamına geliyor. Avrupa dillerinde ise Mal-div; Maldiv şeklinde
biliniyor burası. Maldiv adaları, Hindistan'a bağlı Laccadiv adalannın güneyindedir.
Hint yarımadasının güney ucunun 450 km kadar güneybatısında alçak mercan res iflerinden, atollerden müteşekkil adalar ve kayalıklardan ibarettir. Topu topu 300
km 2'dir. Halk, yerli Maldivlilerin, Hindistanlılann, Malayların ve Arapların karışı
mından meydana gelmiştir. Maldiv adalannı tarihte ilk defa ayrıntılı bir şekilde tanı
tan, İbn Battlita'dır. Bu yüzden Maldivliler, İbn Battlita'ya özel bir ilgi gösterir, tarih
bilincini oluştururken ondan faydalanırlar. Maldiv halkının büyük çoğunluğu bugün
de Müslümanlardan oluşur; ada ekonomisinde turizm ve hindistancevizi, pirinç, balık ticareti öne çıkmıştır. Bkz.: T1izl, Rıhle, C. 4, s. 53; Beckingham, The Travefs of ıbn
Battuta, C. 4, s. 822; Sami Öngör, Coğrafya Sözlüğü, s. 535.
2 Maldivlerin bin ada civarında olup olmadığı: Maldivler, 20 kadar atol denilen halka şeklinde mercan adasından ve 1200 civarında adacıktan oluşur. Bkz.: T1izl, Age.,
C. 4, s. 53
3 Maldiv adalanmn isimleri: *Kerdubf (=Kerdui): Bu kelime Kettanı nüshasında
Kardui şeklinde kaydedilmiştir. Eski Maldivce söylenişiyle Kerudaveri'dir burası.
Bugün Atoluveri diye bilinir. *Baıllbı1r (=Palipur): Fransız denizci Francois Pyrard
de Laval tarafından Fadiffolu adıyla kaydedilmiştir. *Kennelı1s (=Kinalus): Burası
Kinnalos diye bilinen adadır. *Mehel (=Male): Biri kuzeyde diğeri güneyde birbirine yakın iki adanın oluşturduğu bu kısma Male denilmektedir. Burası bütün Maldivlerin başşehridir. *Teladlb (=Tuladu veya Malosmadulu): Burası ya güneydeki
Tuladu adasıdır yahut güney ve kuzey istikametinde iki adadan müteşekkilolan Taladib olmalıdır. *Keraydfr (=Karhidu): Tek başına, ötekilerden uzak kalmış Karhidu adası olmalıdır. *Etteym (=Oteym; Utimu): Eski haritalarda Oteim, yeni haritalarda Utimu diye kaydedilen kuzeydeki adadlf; burası idari bakımdan Tilladimati'yi bağlıdır. *Teledummatf (= Tiliadimati): Aynen Tilladimati diye bilinen adadır.
*HeledunJmati (=Haddumati): Eskiden Heldümmeti diye kaydedilen bu ada şim
di Heddumati diye bilinir. *Bereydfr (=Falidu?): İbn Battlita'nın Maldivler'e dair
verdiği isimler arasında en zor belirlenen budur. Burasının Falidu olması mümkündür. *Kendekel C=Keyndekolu; Kedikolu): Eski haritalarda Kaindecolu diye kay-

dedilen bu yer, bugün Miladummadulu adlı mercan adasında Kedikolu diye bilinen
kısımdır. *Mulük (=Mulaku): Bugün Mulaku diye bilinir. *Süveyd (=Suvadiva):
Bugün de Suwayd veya Suadiva diye bilinir. Bkz.: Tilzı, Age., s. 54; Beck., Age., s. 822823.
4 Kulbulmas (=Kalubilimas) ve Beyrün (=Berberf dilinde tonbalığı): Birinci kelimenin aslı "kalu-bili-mas"cır; bu tamlama, kelimesi kelimesine "siyah-ton-balığı"
demektir. Bu balık türü bugün de Maldivler'in birinci kalem ihraç ürünüdür. Maldivler, Rıhle şarihi Faslı diplomat Tilzl'ye 1991 Mayısı'nda miııı gün kutlamaları münasebetiyle bu balıktan hediye etmişler. Beyrün kelimesi ise Berberi dilindeki
Abeyron'dur. Abeyron, bu dilde ton balığı demektir. Bkz.: Tilzı, Age., s. SS; M. Şeflk,
e/-Mu'cemu'/-Arabl e1- Emiizlgı, Mağrip Akademisi neşr., Fas.
5 Nareli'in evvelki anlatımı: Hindistancevizinin muhtelif şekillerde kullanımına
seyyah daha önce de değinmiştir.
6 Kulkas: bkz.: 48/29. not.
7 Galiye kremi: Misk ve amber karışımıyla yapılan bir krem bkz.: Tazı, Age., s. 57
8 Veda hakkında kısa bilgi: Araştırmacılar deniz kabuğunun kara Afrika'nın bazı
bölgelerinde de para gibi kullanıldığını söylüyorlar. Tazı, Age., s. 61.
9 Düğün merasiminin benzeri: Seylan adasındaki Sinhalalılar arasında mevcuttur.
Tilzı, Age., s. 57.
10 Valane: Sinhala dilinde pişirme işinde kullanılabilir kap demektir. Bkz.: Tazı, Age.,
s.58.
11 Kündüra (çoğulu: Kenadir): Kelimenin aslı, Sanskritçe mahzen ve erzak deposu
anlamında "bhandara" dır. Portekiz kaynakları da Gundralardan bahsederler. Sinhalalılar Maldiv gemilerine kündüra derler. Bkz.: Tazı, Age., s. 59.
12 Bender: Farsça liman demektir. Daha önce de geçtiği gibi Şah-bender, liman vs.
gümrüklerden sorumlu büyük memur demektir.
13 Şenuraza (=Şano Raea): Bu kelime Sinhala dilinden geliyor, anlamı "ulu kumandan"; bu unvan, devletin üst düzey memurlarına veriliyor. Bkz.: Tilzı, Age., s. 62.
14 Maldivlilerin İslama girmesi ve meseitteki yazı: Bu levha bakırdan değil tahtadandır. Tazı bu levhada Tebrizi değil Berberı kelimesinin yazılı olduğunu söyleyerek bazı araştırmacılara muhalefet ediyor. S. Yerasimos, Maldiv adalarının Islama girmesine yol açan kişinin ismini Tebrizı şeklinde kaydetmiş, Hrbek ise Somaıı şeklin
de kaydetmiştir. Tazi ise bu konu hakkında ayrıntılı bir inceleme yayınlayarak kendi tezini uluslararası konferansıarda da savunmuştur. Bkz.: Tilzi, Age., s. 63; Ivan
Hrbek, ıbn Batlula and The Maldives lslands, Prag Doğubilimleri Enstitüsü, 1992, s.
56; Beck., Age., s. 830.
15 Maldivler'in kadın hükümdarı Hadice: HadIce Sultan 740/1340 yılında kardeşi
Şihilbeddin'den sonra başa geçti. Bkz.: Zeyneb Fevvaz, ed-Durru'I-Mensurj'i Tabakiiti Rabbiiti'/-Hudur, Hicrl 1312, s. 182.
16 Celaleddin Ömer Bengillf: Maldiv ulusal müzesinde tahtadan mamul tarihi levha cda Celaleddin'in, büyük mescidi 738/1339 yılında restore eden Şihabeddın Ahmed'in babası olduğu belirtiliyor. Bkz.: Tilzı, Age., s. 65.
17 Şihabeddfn (=Hadfee'nin kardeşi): Yukarıda bahsedilen tahta levhaya göre Şihil.
beddin, meseidi restore eden sultandır. Tazı, Age., s. 65.
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(=Hadegeri): 1834 yıllarına uzanan bir belgeye göre Hadegeri özel müsgenel bütçe sorumlusu anlamında kullanılmaktadır. Bkz.: Tazı, Age., s. 66.
19 İbn BaMta'nın Maldivler'e varış vakti: O hiilde İbn Battilta'nın 1343 yılının Aralık ayının başlarında·bı(adalani varmış olması gerekir. Bkz.: Tazl, Age., s. 68.
20 Şeyh Salih Nei<ib'ir! zayiyesi: Şeyh Neclb'in zaviyesi başşehir MaIe'nin Lonu Ziyara mıntıkasındadır. Tazı, Age., s. 69.
21 Kurbanı kelimesi: Sinhala dilindendir; esmer şeker suyu demektir. Bkz.: Tazı, Age.,
s.69.
22 O sene Ramazan ayının başıangıcı; 16 Ocak 1344'e denk gelir.
23 Bukşa kelimesi: Bizim de kullandığımız bohça kelimesi; aslı Farsçadır.
24 Maldiv Humması: Bugün de tıp literatüründc Maldiv Humması (=Male ons) diye
bilinen ateşli hastalık olmalı. Bkz.: Tiizl, Age., s. 71.
25 Sandal-ı Mukasırı: bkz.: 43/3. not.
26 Şevval'in ikisi; 6 Şubat 1344'e denk gelir.
27 Sultan Davud (=Şano Raca'nın torunu): Bu adam 70l/İ301 yılından 706/1306 yı
lına kadar tahtta kalan Davud b. Yusuf olabilir. Bkz.: Tiizı, Age., s. 74.
28 Yediyüzkırkbeş yılının Rebıulahir ayının ortaları; 26 Ağustos 1344'e denk gelir.
Bu senenin Şaban'ı ise 1344'ün Aralık ayına rastlar.
18

Hindıcerf
teşar;

ELLltKlNct BÖLÜM

[SEYLANıA

VE MAıBER
ÜLKESINE lDOGRU]

Yanımızda işiniiyi

bilen doğru dürüst bir kaptan yoktu ama
devam ettik. Maldiv adalarıyla Ma'ber arası üç gün tutuyor. Tam dokuz gün gittikten sonra Seylan adasına çıktık.
Karşımızda safi duman bir sütun gibi göklere yükselen Serendıb
dağı vardı. 1 Ada ile ilgili olarak denizciler bize dedi ki:
"Buranın limanı, tüccar tayfasının güvenle girip çıktığı bir
hükümdar ülkesinin limanı gibi değildir. Hatta şunu söyleyelim;
bu liman azgın zalimlerden olan Ayrı Şakarvatı adlı zorbanın ülkesindendir! Onun gemileri denizlerde gemi sayar, korsanlık
eder!"
Kulağımıza fısıldanan bu söylentilerden ötürü limana çık
maya korktuk. İşe bakın, gayet sert ve tehlikeli bir rüzgar esmeye başlayınca deryaya batıp boğulacağız diye yüreğimiz ağzımı
za geldi. Ben dayanamadım, gemi sahibine çıkıştım:
"Beni kıyıya at! Merak etme, senin için bu hükümdardan
"eman" [=güvenlik belgesi] alırım!" dedim. Adam beni sahile
çıkarttı. Gavur ahali yanımıza gelip:
"Siz de kimsiniz?" diye sual ettiklerinde, Ma'ber sultanının
bacanağı ve arkadaşı olduğumu, onu ziyaret etmek için yolculuğa çıktığımı, gemide bulunan her şeyin hediye olarak ona götürüldüğünü haber verdim. Adamlar gitti, hükümdarlarına durumu anlattılar.
Ayrı Şakarvatı beni çağırdı. Battala [=Puttalam] şehrindez
huzuruna çıktım. Burası ülkenin idare merkezidir, küçük fakat
yolculuğa
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şirin

bir şehirdir. Her yanı tahta duvarla çevrili. Şehrin bütün kı
yıları sel sularının taşıyıp yığdığı "kırfe" [=tarçın] kütükleriyle
dolu. Tepeler gibi,üst üste! ~a'ber ve Mulaybar [=Malabar]
ahalisi herhangi bir ücret ödemeden kütükleri alıp götürüyorlar.
Ama bunun karşıtığında hükümdara kumaş vesaire hediye etmekten geri durmuyorlar. Ma'ber ülkesi ile bu adanın arası bir
gün bir gece tutar. Burada "bakkam" [=kızılağaç] ve "kelahl"
adlı bitkiden geçilmiyor. Kelahl Hindistan'a özgü öddür. Ama
bu bitki [diğer bir esans kaynağı olan] "kumarı" ve "kakulll"ye
benzemiyor. ilerde anlatacağız.
Seylan Hükümdarı
ismi Ayrı Şakarvatı'dir. Denizde kudretli bir hükümdar. Bir
keresinde Ma'ber'deydim, bu adamın ora limanı na büyüklü küçüklü yüz kadar gemisinin geldiğine tanık oldum. Kıyıda Yemen'e gitmek üzere Ma'ber sultanının sekiz gemisi vardır.
Ma'ber sultanı ne olur ne olmaz diyerek hazırlıklı olunmasını ve
gemilerin muhafazası için adam toplanmasını emretti. Seylanlı
lar karşılarındakini tetik bulup etrafı yağmalama fırsatını ele ge-

.

.

çıremeyınce:

"Bizim de sizinle Yemen'e gidecek gemilerimiz var, onları
korumak için geldik!" dediler!
Seylan hükümdarının huzuruna çıktığımda o ayağa kalktı,
beni yanına oturttu. iltifat ederek şöyle dedi:
"Dostların can korkusu olmadan limana çıksınlar! Ayrılınca
ya kadar da benim misafirim olsunlar. Çünkü Ma 'ber sultanıyla
aram iyidir."
Ayrı Şakarvatl'nin yanında üç gün kaldım, her gün gittikçe
artan bir saygı ve ikramla yanaştı bana. Farsça anlıyordu. Gezdiğim ülke ve hükümdarlar hakkında anlattığım şeyleri ağzı kulağında dinliyordu. Bir gün huzuruna çıktığımda pek çok inci gördüm; ülkesinin sınırları içinde bulunan inci avlama yerlerinden
getirilmiş bu kıymetli mücevherlerin en iyileri sarayın has
adamları tarafından ayıklanıyor ve bir köşeye bırakılıyordu. Hükümdar soı:cdu:
"Dolaştığın ülkelerde inci avlama mekanları gördün mü?"
Cevap verdim:
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"Evet İbnü's-Sevamell'nin Kays ve Kişm adalannda gördüm."
Hükümdar:
"Daha önce hiç duymamıştım bunu!" diyerek eline birkaç
inci aldı ve sordu:
"Oralarda şunun gibisi var mı?"
Cevap verdim:
"Hayır, öylesini değil daha kalitesizini gördüm."
Bu sözümden hoşlandı;
"Şu inciler senin!" dedi ve ekledi:
"Çekinme! Dile benden ne dilersen!"
Ben de isteğimi belirttim:
"Bu adaya ayak bastığımdan beri içimi yakan ateş Kadem-i
Adem'i [=ayak izini] görmektir. Hak Teiila'nın selamı onun
üzerine olsun. Başka bir arzum yoktur!" dedim. Oralılar Adem
Peygamber' e "Baba", Hz. Havva'ya "Mama" diyorlar. Hükümdar:
"Bu iş kolay! Seni oraya götürsün diye yanına bir kılavuz
katarız!" deyince:
"Ben de bunu istiyorum!" diye cevap verdim ve devam ettim:
"Beni getiren şu büyük gemi inşallah güven içinde Ma'ber
ülkesine ulaşacaktır. Ben Adem Peygamber'in mübarek ayak
izini ziyaretten döndüğüm vakit sen yardım eder; kendi gemilerinle götürürsün beni."
"Peki olur!" diye cevapladı hükümdar. Bu işi bindiğim geminin sahibine anlattığımda:
"Sen oradan dönmedikçe, bir sene beklesem de buradan
ayrılmam!" dedi. Gemi sahibinin ısrarını Ayrı Şakarvati'ye anlattım. Şu cevabı verdi:
"Tamam, sen ziyaretinden dönünceye kadar gemi sahibi
benim konuğum olsun!"
Böylece özel olarak bana kendi köleleri tarafından taşınan
bir devlet [=dııletl verdi. Bu ziyaret için beraberimde giden kafile bir hayli kalabalıktı; erzağı taşımak için onbeş kişi, her sene
bu kutlu yeri ziyarete giden dört cııkı [=yogi], üç brahman ve
onların arkadaşları olan on kişi. Su konusunda endişe etmedik,
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yolda gayet bol miktarda bulunuyordu.
İlk gün bir nehir kıyısına vardık. Hayzuran dallarından yapılmış bir salla ne~~tgeçtik. Böylece Menar Mendeıı [=Minnari
Mandel]3 adlı şirin şehre ulaştık. Burası hükümdara ait arazinin
hudududur. Halkoize mükellef bir ziyafet çekti. Yemek, civardaki ormandan avlanıp henüz diriyken getirilen manda yavrusunun taze eti, pirinç, yağ, balık, tavuk ve sütten oluşuyordu. Orada, hastalandığı için yarı yolda kalmış bir Horasanhdan başka
Müslüman görmedik. O da bizimle beraber düştü yola. Güzergahımıza devam edip Bender Selavat4 adlı küçük kasabaya ulaş
tık. Oradan da hareket edip gayet sulak ve aşılması pek güç yerlerden geçtik.
Oralarda her taraf fil kaynıyorsa da gelen gidene ve ziyaretçilere zararları dokunmuyor. Kuşkusuz onların bu uysallığı Şeyh
Ebu Abdullah b. Hafifin kerametindendir.
Eskiden gavurlar, Müslüman grupların bu mübarek yeri ziyaret etmesine engelolur, yol kesip eziyet eder, onlarla beraber
oturup yemek yemez hatta alışverişten dahi kaçınırlardı. Bu
kutlu mekanı ziyaret için takip edilen yolu ilk kateden ve güvenliği sağlayan Şeyh Ebu Abdullah b. Hafiftir. İlk ciltte anlattığımız gibi filler şeyhin tüm arkadaşlarını öldürmüş ve sadece o
kurtulmuştu. Daha da ötesi şeyh efendiyi sırtlarına ahp taşımış
lardı. İşte o olaydan beri gavur tayfası Müslümanlara saygı göstermeye, evlerine konuk etmeye, çoluk çocuklarıyla beraber onlara karşı sakin ve barışçıl görünmeye başladılar. Gavurlar hala
Şeyh Ebu Abdullah'a derin bir hürmet beslemekte, onu Şeyh-i
Kebir [=Büyük Üstad] diye anmaktadırlar.
Daha sonra Kunakar şehrine ulaştık. S Bu şehir ülke hükümdarının payitahtıdır. Şehir, Hur-ı Yakut [= Yakut körfezi] denilen
bir körfez kıyısına iki dağ arasına kurulu. Bu körfez, içinde yakut bulunmasından ötürü böyle isimlendirilmiş. Şehir dışında
Şavuş [=çavuş] adıyla bilinen Şirazlı Şeyh Osman'ın mescidi
bulunuyor. 6 Gerek yörenin hükümdarı gerekse ahalisi Şeyh Osman'ı ziyaret ediyor, ona karşı pek hürmetli davranıyorlar. Önceleri Hz. Adem'in ayak izini ziyaret edenlere bu şeyh kılavuz
luk yaparmış. Ama el ve ayakları kesilince onun görevini oğulla
rı ve köleleri üstlenmiş. Şeyh Osman'ın el ve ayaklarını kaybet-
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mesinin sebebi bir sığırı boğazlamasıdır. Çünkü Hint gavurunun yasasına göre sığır boğazlayan ya hemen öldürülür yahut sı
ğır derisi içine konularak yakılır! Lakin Şeyh Osman saygıdeğer
biri olduğu için sadece el ve ayaklarını kesmişler. Daha sonra bir
çarşıdan alınan vergiyi ona tahsis etmişler!

Konakar

Sultanı

Kunar diye bilinirdi. Beyaz bir fili vardı. Dünyada bundan
beyaz fil görmedim.7 Hükümdar bu hayvana bayram günleri biner, alnına da koca koca yakut taşları asardı. Vakit gelip
devletin nüfuzlu adamları bu hükümdara karşı ayaklanarak gözlerini kör edince oğlu geçmiştir tahta; Kunar orada kör olarak hayatına devam etmektedir.
başka

Yakuta Dair
Behreman adlı enteresan yakut sadece bu şehirde bulunuyor. 8 Bu taş cinsinin bir kısmı körfezden çıkarılır. Ahali nezdinde
yakutun en kıymetlisi, bu türden olanlardır. Bir bölümü ise toprak altından çıkartılır. Zaten Seylan adasının her yerinde yakut
var. Ama orada satın alma yoluyla arazi sahibi olmak mümkün.
Mesela kişi bir parça arazi satın alıp yakut bulmak amacıyla kazsa önce kaya gibi beyaz taşlarla karşılaşır. İşte bu taşların iç kıs
mındaki gözeneklerindedir yakut. Adam bu beyaz taşları erbabı
olan oyuculara getirir. Oyucu, yakutları çıkarıncaya kadar taşları
sabırla kazar ve oyar. Yakut denen taşın kırmızı, sarı ve oralıların
"neylem" dediği mavi renkte olanları vardır. Ahalinin töresine
göre kıymeti yüz "fenem"e ulaşan yakut hükümdara aittir. Hükümdar karşılığını ödeyerek bu taşı alır. Kıymetçe bundan aşağı
olanlar sahibine aittir. Yüz "fenem", altı dinar altın eder.
Seylan adasındaki kadınların işte bu yakutlardan yapılmış
rengarenk takılan vardır. Bunları bilezik ve halhal yerine el ve
ayaklarına takıyorlar. Hükümdarın cariyeleriyse safi yakuda süslenmiş türbanları başlarına geçiriyorlar. Büyük beyaz filin alnın
da her biri tavuk yumurtasından daha büyük yedi yakut gördüm! Hükümdar Ayrı Şakarvati'nin yanında avuç içi kadar yakuttan yapılmış bir kase gördüm. İçinde öd yağı vardı. Gözlerimdeki hayreti gören Ayrı Şakarvati şöyle dedi:

"Bizde bundan daha irileri var!"
Daha sonra Kunakar'dan ayrılıp Usta Mahmild Lilri'nin
adıyla bilinen bir mağaraya vardık. Buraya adını veren Mahmild
ermiş insanlardanılıış. Mağarayı küçük bir körfez kıyısında bulunan tepenin -etegine kazmış. Yolumuza devam ettik, Hôr-i
Bilzne denen körfeze ulaştık. Bilzne maymunlar anlamına geliyor. 9
Maymunlar
Bu dağlarda maymun çok. Bu simsiyah hayvanların kuyruklarİ uzun. Erkekleri tıpkı insan gibi sakallı! Şeyh Osman ile oğ
lu ve diğerlerinin bana anlattığına göre maymunların bir başka
nı varmış~ hükümdar gibi itaat görürmüş hemcinslerinden. Hükümdar maymun, başına ağaç yapraklarından bir şeyler sarar ve
asaya dayanır, sağında solunda eli sopalı dört maymun dikilirmiş. O oturunca dört maymun derhalonun başucunda beklemeye başlarmış. Ayrıca dişisi ve yavruları her gün gelip önünde elpençe divan dururmuş. Diğer maymunlar huzura çıktıklarında
hükümdardan daha öteye çömelir, bir hayli mesafeli otururlarmış. Sözü geçen dört maymundan biri bir şey söyleyince tüm
maymunlar sırtlarını çevirip çıkarlarmış huzurdan. Daha sonra
her birinin elinde muz, limon veya benzeri bir meyve ile geldiği görülürmüş; meyveleri hükümdar ve dört yaveri ile yavrular
yermiş afiyetle!
Cilkilerden birinin bana anlattığına göre dört maymun, hükümdar huzurunda bir maymunu sopayla dövmüş ve tüylerini
yolmuş!

Güvenilir adamların bana anlattığı şu ki, maymunlardan biri kendini savunmaktan aciz bir kız çocuğunu yakaladığında
onunla cinsel ilişkiye giriyormuş. Adanın ahalisinden biri bana
şunları söyledi:
Adamın evine maymunlardan biri girmiş. Ev sahibinin kızı
odalardan birine varınca bu maymun da hemen arkadan dalıve
riyor. Kız çığlığı basıyorsa da maymun galip geliyor.
Adam şözlerini şöyle bağladı:
"Odaya girdiğimizde maymunu kızcağızın iki bacağı arasın
da bulduk ve hemen öldürdük hayvanı!"
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[İbn BattOta anlatıyor]

Yolumuza devam ettik, Hayzuran Körfezi'ne açıldık. Birinci ciltte belirttiğimiz gibi EbO Abdullah b. Hafif bu körfezden
iki yakut çıkarmış ve ada hükümdarına vermişti.
Sonra Beyt-i AcOz [=kocakarı evi] diye bilinen ve insanların
yaşadığı mıntıkanın sonu olan bir noktaya vardık. Orada ermiş
lerden'Baba Tahir'in mağarasını ziyaret ettik. Sonra Sebik Mağarası'na vardık. Sebik, gavur hükümdarlarındandır. Dünyadan
el etek çekip bu mağaraya sığınmıştır.

Uçan Sülükler
Burada gerçekten uçan sülükler gördük. Onlara zülü adını
veriyorlar. 10 ZOIOlar su kenarlarındaki ağaç ve otların üstünde
yaşıyor. Bir insan zOIOya yaklaşınca ansızın atlar bu hayvan! Ve
vücudun neresine yapışırsa hemen doymaz, ciddi miktarda kan
emer! Ahali bu hayvanlardan korunmak için yanlarında limon
taşıyor! Çünkü zOIOnun üstüne limon sıkıhnca yapıştığı yeri
zınk diye bırakıyor! Sülüğün yapıştığı kısmı bu işe özgü tahta
bir bıçakla çiziktirip soyarlar. Anlatılanlara göre ziyaretçilerden
biri söz konusu sülüklü mevkiden geçerken vücuduna yapışan
hayvancıklara önem vermeyip üstüne limon sıkmadığı için aşırı
kan kaybetmiş ve canından olmuş! İşte o adam Baba HOzi adı
nı taşıyormuş. Burada bu isimle anılan bir mağara mevcut.
Yolumuza devam ettik, Yedi Mağara denilen yere vardık.
Sonra Akabe-i İskender'e [=İskender yokuşu] vardık. Orada İs
fahanh Mağarası diye bilinen bir oyu k, bir su kaynağı ve ıssız bir
kale var. ıssız kalenin alt tarafı GOtekah-ı Arifan [=erenlerin dalış yeri] adıyla bilinen meşhur bir körfezdir. Yine o civarda Narenc [=portakal] Mağarası ile Sultan Mağarası bulunuyor. Dervaze-i Cebel de tam bu mağaranın yanındadır; yani dağın kapı
sı, giriş yeri demek ..•

Serendib

Dağı

en yüksek dağlarındandır. l1 Aramızda dokuz
günlük bir mesafe varken denizden gördük bu ulu dağı. Zirveye çıktığımız zaman bulutlar dağın alt tarafını görmemizi engelliyordu; topuklarımızda sis vardı. Burada yaprak dökmeyen cinsDünyanın
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ten nice ağaçlar, rengarenk çiçekler ve avuç içi büyüklüğünde
kırmızı gül yetişiyor. Bu cins gülde bir yazı olurmuş. Halk inanıyor ki, bu yazı okunduğunda Hak Teala'nın ve onun elçisinin
adları çıkarmış; Allah'ın rahmeti ve esenliği onu kuşatsın.
Dağda A.de'""m ayağına gitmenin iki yolu vardır. Biri Baba yolu diğeri Mama yolu diye adlandırılmıştır. Onlar A-dem ve Havva 'ya Baba ve Mama diyorlar. -Allah'ın selamı A-dem ve Havva
üstüne olsun- Mama yolu gayet kolaydır; ziyaretçiler dönüşte
bu güzergahı takip ederler ama A-dem ayağına bu yoldan çıkan
lar orayı ziyaret etmiş sayılmazlar! Baba yoluise pek çetindir.
Oradan çıkmak ömür törpüsüdür! Dağın alt tarafında, tam dervazenin [=kapının] olduğu yerde İskender Mağarası diye bilinen bir oyuk ve su kaynağı vardır.
Eski ziyaretçiler dağa çıkmak için bir tür merdiven yapmış
lar kayaları yontarak! Demir kazıklar çakılmış ve çıkanların tutunmaları için zincirler asılmış bu kazı kI ara. 12 On zincir var. İki
si dağın eteğinde, kapının bulunduğu yerde. Yedisi hemen bunun üstünde, ardı ardına yukarı doğru uzanıyor. Onuncu ise şa
had et zinciri diye anılıyor. Çünkü insan o noktaya çıkıp dağın
dibine bir göz attığında düşecekmiş korkusuna kapılır da kelime-i şahadet getirir!
O zinciri geçtiğinde bakımsız sarp bir yol bulursun önünde.
Onuncu zincirden Hızır Mağarası'na kadar yedi millik bir mesafe vardır. Bu mağaranın çevresi geniştir. Hemen yanında balık
dolu Hızır Kaynağı görülür. Allah'ın rahmeti ve esenliği onu kuşatsın; kimse bu balıkları alamaz! Mağaranın yanında, gidip-gelinen yolun iki tarafında taş içine oyulmuş iki göletbulunuyor.
Ziyaretçiler yanlarında taşıdıkları eşyayı Hızır Mağarası'na bıra
kıp iki mil daha tırmanırlar; Kadem'in [=A-dem ayağının] bulunduğu zirveye dek.
Kadem-İ Adem
Babamız A-dem'in kutlu ayağının izi düz bir alanda yükselen siyah bir kaya içindedir. Hak Teiila onu rahmeti ve esenliğiyle kuşatsın. Ayak kayaya gömülmüş, derin bir oyuk bırakmış
tır. Uzunluğu onbir karıştır. Eski zamanlarda Çin halkı buraya
gelerek kayadaki~ayak izinin başparmak ve devamını kırmışlar,

Zeytlin şehrindeki bir mabede koymuşlardır. En uzak diyarlardan ziyaretçi gelir bu mübarek yere. Kayada ayak izinin bulunduğu yere dokuz çukur kazılmıştır. Gavur ziyaretçiler bu çukurlara altın, yakut ve inci bırakıyor. Bir de bakarsın ki fakir fukara
tayfası Hızır Mağarası'na vardıklarında birbirleriyle yarış edercesine koşmaya başlamıştır; çukurlardaki serveti almak için! Biz
birkaç' ucuz taş ve altından başka bir şey bulamadık, bunları da
kılavuza verdik. Buranın adeti, ziyaretçilerin Hızır Mağarası'nda
üç gün kalıp sabah akşam mübarek ayağı ziyaret etmeleridir. Biz
de böyle yaptık. Üçüncü gün tamam olunca Mama yoluyla dönerek Şeym Mağarası'nda konakladık. Burada Şeym, Adem
Peygamber'in oğlu Şit'tir. Sonra sırayla Semek Körfezi'ne, Kurmule kasabasına, Ceber Kavan kasabasına ve Dildineve kasabasına geçtik. Oradan Atkalanca kasabasına vardık. Şeyh Ebli Abdullah b. Hafif kışı Atkalanca'da geçirdi.
Bahsettiğimiz bu konakların hepsi Serendib dağındadır. Bu
güzergahta, dağın eteğine yakın bir yerde Dıraht-ı Revan [=yürüyen ağaç] denilen artık yaprağı dökülmez bir yaşlı ağaç var.
Onun yaprağını gören birine rastlamadım. Bu ağacı maşiye
[=yürüyen] diye de nitelendirirler. Çünkü zirveden bakan onu
kendisinden çok uzak ve dağın eteğine yakın görmektedir; oysa
dağın dibinden bakan bu ağacı ta yukarılarda sanmaktadır. Dı
raht-ı Revan'ın yaprak döküşünü seyretmek amacıyla devamlı
dağ eteğinde bekleyen bir bölük cliki gördüm. Ağaç ulaşılacak
bir yerde değil aslında. Onların bu ağaca dair birtakım uydurmaları var. Güya, yapraklarından yiyen kimse pir-i fani de olsa hemen gencelirmiş! Gerçek olmayan, saçma bir söz!
Bu dağın alt tarafında dibinden yakut çıkarılan muazzam
bir körfez var. Suyu masmavi, gök renginde görünür uzaktan.
Oradan yola çıktık, iki gün seyahattan sonra deniz kıyısında
tacirlerin yaşadığı Dinever [=Dundra]13 şehrine vardık. Oradaki
büyük mabette Dınever diye bilinen bir put var. Mabet içinde
bin civarında brahman ve clikl, beşyüz kadar da Hindu kızı bulunuyor. O kızlar her gece putun yanında şarkı söyleyip dans
ediyor. Şehrin tüm vergisi putun bakımına vakfedilmiş! Mabette yaşayanlar ve orayı ziyaret edenler bu gelirle geçiniyor. Dinever putu insan büyüklüğünde. Som altından yapılmış olan bu
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heykelin gözleri iki iri yakuttur. Bana anlatılanlara göre gece karanlığı çöktüğünde çıra gibi yanar, etrafa ışık saçarmış bu gözler!
Yolumuza rev~ı:ı,olduk, Din~ver'den altı mil uzaklıkta küçük bir şehir olan Kall'ye ulaştık. 14 Orada NahOda İbrahim adlı
bir Müslüman bizıdavet ederek mükellef bir ziyafet çekti. Buradan KelenbO'ya [=Kolombo] hareket ettik. 15 KelenbO, Serendıb ülkesinin en güzel ve en büyük şehirlerindendir. Beraberinde yaklaşık beşyüz zenci bulunan deniz bakanı Vezir Calestl bu
şehirde oturuyor.
Oradan hareket ettik, üç gün sonra evvelce sözünü ettiği
miz Battala'ya [=Puttalem] ulaştık. Battala hükümdarının huzu,.
runa çıktık. NahOda İbrahim'i orada beni bekler buldum. Beraberce Ma'ber ülkesine doğru yola koyulduk. Rüzgar sert esiyordu, gemi neredeyse su ile dolacaktı. İşi bilen bir kaptanımız
yoktu. Sonra bir taşlığa [=mercan kayalığına] vardık, gemi parçalanma tehlikesi geçirdi. Sonra sığ bir denize girdik, gemi oturdu!
Ölümü gördük bu gözlerle! İnsanlar yanlarında taşıdıkları her
şeyi atıyor, birbirleriyle vedalaşıyordu. Geminin seren direğini
kestik, suya saldık. Gemiciler bu direkten bir sal yaptılar. Karaya iki mil mesafe kalmıştı; ben gemiden sala inmek istiyordum,
gemide iki arkadaşım ve iki cariyem vardı. Bana seslendiler:
"Bizi bırakıp da inecek misin?" Onları kendimden üstün
tuttum;
"Siz, iki arkadaş hemen inin ve sevdiğim cariyeyi de beraberinizde indirin!" dedim. Cariye şöyle diyordu:
"Ben yüzmesini iyi bilirim. Salın iplerinden birine asılarak
onların yanında su içinde giderim!" İki dostum aşağı indiler.
Onlardan biri TOzerli Muhammed b. Ferhan, diğeri ise bir Mı
sırlıydı. Cariyelerden biri onlarla diğeri ise denizin içinde sal ipine asılmış vaziyette gidiyordu! Gemiciler sala bağladıkları halata tutunarak yüzüyorlardı. Yanımdaki kıymetli eşyayı, incileri ve
amberi onların yanına bıraktım. Rüzgar müsait olup onlara yardım ettiği için sağ salim karaya ulaştılar. Ben gemide kalmıştım.
Gemi sahibi de bir tahta parçasına tutanarak karaya çıktı ...
Gemiciler dört sal daha yapmaya başladılar. Bunlar tamamlanamadan akşam çöktü, su koynuna aldı bizi! Geminin kuyruk
kısmına çık;rak orada sabahladım. Sabahleyin kayıklarıyIa yanı-

856
mıza gelen birkaç gavurla beraber Ma'ber kıyılarına çıktık. Onlara hükümdarlarının dostu olduğumuzu bildirdik. Durumu iki
gün uzaklıkta savaş eden hükümdara rapor ettiler. Ben de başımdan geçenleri tafsilatıyla bildiren bir mektup gönderdim hükümdara. Bu gavur tayfası bizi büyük bir ormana soktu. Sonra
önümüze karpuza benzeyen bir meyve koydular. Bu, mukl ağa
cının meyvesiydi. 16 [Mukı, Afrika'da yetişen ve esans üretiminde hammadde olan bir bitkidir.] Meyvenin içinde şerbetli pamuğa benzer bir bölüm vardı. Bu maddeyi çıkarıp ondan tel adı
verilen bir helva yapıyorlar, şeker gibi bir şey.17 Yemekte gayet
lezzetli balıklar da getirdiler.
Orada üç gün kaldık. Sonra hükümdar tarafından gönderilen Emir Kamerüddin ve liderliğindeki piyade ve süvarilerden
oluşan grup, bir devlet [=dulet; tahtırevan] ile on at getirdi yanı
mıza. Ben, arkadaşlarım, gemi sahibi ve cari yeleri md en biri, gelen atlara bindik. Diğer cariyem dulete bindi. Böylece Herkatu
Kalesi'ne ulaştık. Geceyi orada geçirdik. Cariyeleri, birkaç köleyi ve arkadaşları orada bıraktım.
İkinci gün hükümdarın karargahına vardık.

Ma'her Ülkesinin Hükümdarı
0, Gıyaseddin DamganI'dir.
Daha önce Sultan Muhammed'in hizmetçilerinden Melik
Müdr b. Ebi Reca'nın cengaveriyken sonradan Emir Hacı b.
Seyyid Sultan Celaleddin'in adamı olmuş ve nihayet iktidarı ele
geçirmiştir. Bu olaydan önce Siraceddin adıyla bilinirdi. Tahta
geçişinden beri Gıyaseddin adını aldı.
Ma'ber ülkesi, önceleri Dihli hükümdarı Sultan Muhammed'in egemenliğindeydi. Bir süre sonra kayınpederim Şerif
Celaleddin Ahsen Şah lS burayı ele geçirdi ve tam beş sene hüküm sürdü. Nihayet öldürülünce onun emirlerinden Aliieddin
Udeyd 19 geçti başa. Alaeddin tahta oturduktan bir sene sonra
gavura savaş açmış, bol bol ganimet ele geçirerek yurduna dönmüştü. Ertesi yıl da gavura karşı hücuma geçti, onları yendi, hatırı sayılır miktarda eksiItti gavuru! Ama bir gün su içmek için
başından tolgasını çıkardığında kimden geldiği belirsiz bir okla
ruhunu teslim etti.
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Yerine damadı Kutbeddın geçiriIdiyse de ôevlet adamları
onun gidişatını ve ahlakını beğenmedikleri için kırk gün sonra
işini bitirdiler! 0ııl!9- ardından t~hta geçen Sultan Gıyaseddın,
Sultan ŞerifCelaleddın'in kızıyla evlendi. Ben, işte bu Şerif CeWeddın'in kızKaraeşiyle Dihll'de nikah kıymıştım.

Huzuruna Varışımız
bizi karşılamak için
mabeyincilerden birini göndermişti bile. O ahşap bir kulede
oturuyordu.
Hindistan'dakilerin adeti, ayağa mest geçirmeksizin hükümdar huzuruna çıkmamaktır. Bende mest yoktu; gavurlardan
biri hemen bana mest verdi. Oysa orada bir grup Müslüman vardı, gavur tayfasının Müslümanlardan daha işbilir olmasına şaş
tım! Hükümdar, huzuruna çıktığımda bana oturmamı emrederek Kadı Sadruzzaman Hacı Bahaeddın'i yanına çağırdı. Hükümdar, çevresindeki üç çadırda ağırladı beni. Onlar bu çadırla
ra "hıyam" diyorlar. Yatak gönderdi, onların yediği yemekten
getirtti. Bu, pirinç ve etten ibaret bir yemekti.
Tıpkı bizim ülkemizdeki gibi onların da adeti yemeği n üstüne "leben-i dib" [=kesik süt; kesmik; lor veya yoğurt] içmektir. Yemekten sonra sultanla görüşerek Maldiv adalarının durum~nu anlattım. Oraya asker göndermesini teklif ettim. Bu işe
iyice niyetlenerek gemileri hazırlattı. Ayrıca Maldiv adalarının
kadın hükümdarı için hediye hazırladı, vezirleri ve ileri gelen
devlet adamları için de hil'atlar [=özel giysiler] yaptırdı. Böylece kadın hükümdarın kızkardeşiyle evlenmeyi kafasına koyarak
bu işi halletme görevini bana verdi! Bunun dışında ada halkının
yoksul kesimlerine dağıtılmak üzere üç gemi erzak ve benzeri
ihtiyaç maddeleri yükletti. Bana dönerek:
"Beş gün sonra dönüş yaparsın!" deyince deniz komutanı
Havace [=Hoca] Serlek şu açıklamayı yaptı sultana:
"Adalara sefer işi bu vakitten ancak üç ay sonra yapılabilid"
Bu ifade üzerine hükümdar;
"Tamam, öyleyse sen hemen Fattan'a gel! Ki bu işi bitirip
payitahtımız Mutra'ya [=Madura] dönelim. Oradan hareket edi.:.
lir" dedi.
Sultan

Gıyaseddfn'in

Hükümdarın konağına yaklaştığımızda,
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Hükümdarın yanında kaldım,
ları

bu arada cariyelerle

arkadaş

getirttim.
Hükümdarın

Yolculuk Düzeni; Kadınları ve
Çocukları Öldürtmek Konusundaki İğrenç Tavrı
Takip edeceğimiz yol ağaç ve kamışlardan oluşan yekpare
bir ormandan geçiyodu. Kimse tek başına ilerleyemiyordu bu
yolda; hükümdar ordu da büyük küçük herkesin bu cangılı açmak için yanına bir nacak almasını emretti.
Karargah kurulunca yanındakilerle beraber hayvanlara binerek ormana atıldı. Hep birlikte sabah alacasından öğlen güneşi devrilinceye dek ağaç kestiler. Sonra yemekler getirildi,
grup grup sofralar kuruldu. Bu molanın ardından akşam karanlığına kadar kesme işine devam ettiler. Ormanda gavur tayfasından kimi buldularsa esir ederek orada budadıkları iki ucu
sivri kazıkları bunların sırtlarına yüklediler. Esirlerin yanında
hanımları ve çocukları da vardı. Orada adet, karargah çevresini
dört kapılı tahta bir surla çevirmektir. Bu sura "ketker" diyorlar. 2o Ayrıca hükümdarın kaldığı yerin çevresine ikinci bir ketker daha yapıyorlar. Büyük ketkerin dış kısmına bel hizasında
yükseltiler yapıp geceleyin bunların üzerinde ateş yakıyorlar.
Köle ve bekçiler geceyi orada geçiriyor. Her birinin elinde bir
demet kamış vardır.
Gavur ansızın gece karanlığında karargaha hücum etmeye
kalktı ve bekçiler ellerindeki demeti tutuşturdu. Bir anda gece
gündüze döndü, süvariler gavurun peşine düştü. Sabahleyin
gün ağardığında akşamdan tutsak edilen gavurlar dört grup halinde ketkerin kapılarına getirildiler. Bir gün önce hazırlanan
tahta kazıklar bu kapıların önüne çakıldı ve esirler bu kazıklara
oturtuldu! Sonra onların kadınları boğazlandı ve ardından bu kazıklara bağlandı saçlarından! Minicik yavrular kadınların kucağındayken boğazlanıyor ve oraya bırakılıyordu!
Sonra başka bir karargah kuruluyor başka bir cangıl kesilip
dümdüz ediliyor ve esirlere aynı şey yapılıyordu. Bu, iğrenç,
aşağılık, hayvanca bir iş! Ben ömrüm boyunca hiçbir hükümdarın böyle davrandığını görmedim. Bu huyu yüzünden Hak Teala o zalimin canını tez aldı!
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Bir gün ben solunda, kadı sağında olmak üzüre hükümdarla beraber yemek yiyorduk. Yedi yaşındaki oğlu ve karısıyla bir
tutsak çıkarıldı huZivra. Hükümgar hemen eliyle işaret verdi;
"Uçurun onun kellesini!" diyerek. Sonra ekledi;
"Ve Zenü~ve Piserü!" Bu söz, "karısının da oğlunun da" demektir! Onların da boyunları vuruldu. Ben dayanamamış, gözlerimi çevirmiştim. Döndüğümde hepsinin başları yere atılmıştı.
Bir gün yine bu hükümdarın yanındaydım. Bir kiifir getirildi. Adam anlamadığım bir şeyler söylüyordu. Ansızın bir grup
cehennem zebanisi hançerlerine davrandılar. Tez davranıp
kalktım, hükümdar hemen sordu;
"Nereye?" Cevap verdim;
"İkindiyi kılacağım!" Beni anladı ve haince güldül Biçarenin el ve ayaklarını kestirdi! Döndüğümde adam kanlar içinde
kıvranıyord u.

Kafirleri Yenmesi
Bu olay, büyük işlerdendir. Sultan Gıyaseddin'in memleketine komşu olan bir gavur hükümdar vardı, Belliildiyev21 adında.
Bu adam kiifir hükümdarların en büyüklerindendi. Yüzbini aşan
askeri vardı ve beraberinde kaçkın köleler, suçlular ve kanunsuzlardan oluşan yirmibin civarında da Müslüman bulunuyordu!
Bu adam Ma'ber ülkesini ele geçirmeye çalıştı. Ma'ber'de Müslüman askerin sayısı altıbindi. Onların yarısı usta cengiiverdir;
diğer yarısında ise iş yok, onlardan hayır gelmez!
Müslümanlar Kubbiin [=Koppam]22 şehrinin yakınlarında
karşılaştılar Beııaldiyev'le. Bellaldiyev onları feci bir yenilgiye
uğrattı. Askerler Mutra'ya ricat ettiler. Gavur, ülkenin en büyük
ve korunaklı şehirlerinden Kubban'a indi. Burayı tam on ay kuşatma altında tuttu. İçeridekilerin ondört günlük erzağı kalmış
tı. Gavur haber salmıştı kaledekilere; "Can güvenliği içinde kaleden çıkın ve şehri bırakın!" diye. Kaledekiler gavura şu cevabı verdiler:
"Bu durumu kesinlikle hükümdarımıza bildirmemiz gerekir!"
Röylece içeridekilere ondört günlük bir süre tanıdı BellaIdiyev. Kaledekifer.vaziyetlerini Sultan Gıyaseddin'e yazdılar. Gı-
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yaseddin eline geçen mektubu Cuma günü halka okudu. Ahali
gözyaşına boğulup hep bir ağızdan:
"Kendimizi Allah'a satıp can vereceğiz. Çünkü gavur o şeh
ri ele geçirirse bizi de kuşatmaya gelir. Kılıçlar altında ölüm elbet yakışandır bize!" diye bağrıştı.
Öıüme sözleştiler ve ertesi gün sabahleyin yola düştüler.
Sarıklannı başlarından çıkarıp atların boyunlarına taktılar. Bu,
ölümü arzulayanın işaretiydi. Gözünü budaktan sakınmayan üçyüz kişilik bir grubu öncü ettiler. Sağ kanadın idaresini; dininde
titiz, cesur fıkıh bilgini Seyfeddin Bahadur'a verdiler. Sol kanadın idaresini de Melik Muhammed Silahdar'a verdiler. Sultan,
üçbin kişilik grubuyla merkezde gidiyordu. Esedüddin Keyhüsrev Farisi de üçbin kişilik bir artçı kuvvetle ordunun gerisini koruyordu.
Müslümanlar, öğlen uykusu esnasında gavur karargahına
saldırdılar. Oradakiler hazırlıksızdılar ve atları meradaydı. Bu
baskın karşısında gavurlar saldırı yapanları hırsız zannetti! Doğ
ru dürüst hazırlık yapmadan, silah kuşanmadan Müslümanlara
karşı savaşmaya çalıştılar. Sultan Gıyaseddin de savaş meydanı
na ulaştı, gavur tayfası korkunç bir yenilgiye uğradı. Seksen yaşında olan hükümdarları atına davranmak istediyse de Gıyased
din'in yeğeni Nasıreddin yetişti ve koca azgını alaşağı etti. Nasıreddin daha sonra tahta geçecek adamdır. Yakaladığı gavur hükümdarını tanımıyordu, bu yüzden hemen öldürmek istedi.
Ama oradaki bir köle:
"Bu hükümdardır!" deyince adamı esir edip amcasına sundu. Sultan huzuruna çıkarılan hükümdarı yüzüne karşı övdü yüceltti. Tüm servetini, fillerini ve atlarını aldıktan sonra onu serbest bırakacaktı güya! Fakat adamın nesi var nesi yok hepsini
ele geçirdikten sonra derhal boynunu vurdurdu, derisini yüzüp
içine saman doldurdu ve Mutra şehrinin surlarına astırdı. Ben
onu asılı haldeyken gördüm!
Şimdi asıl sözümüze dönelim.
Ordugahtan çıkıp Fattan'a doğru yola koyuldum. Fattan,
sahile kurulmuş gayet büyük ve güzel bir şehirdir. Limanı çok
enteresan. Kalın tahtalar üzerine kurulu muazzam bir ahşap
kubbe var orada. Bu kubbeye yine ahşaptan yapılmış bir yolla
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ve yolun üstü örtülü! Suda düşman gemileri gözükünce limandaki gemiler bu kubbeye bağlanır ve okçular yukarı çı
kar. Düşman hücııA1 için asla fı!sat bulamaz.
Şehirde taştan yapilmış şirin bir mescit bulunuyor. Üzümü
ve narı peklezzeBi bu şehrin.
Orada saçlarını omuzlarından aşağı sarkıtan, kendini Allaha
adamış dervişlerden Nişaburlu Şeyh Muhammed ile görüştüm.
Yanında eğittiği bir aslan vardı! Hayvancağız dervişlerle sofraya
oturuyor, onlarla yiyor onlarla kalkıyordu. Şeyh Muhammed'in
yanında otuz derviş vardı. Onlardan birinin ceyl1inı, aslanla yan
yana bulunurdu da vahşi hayvan ilişmezdi ötekine! Fattan'da
epey kaldım.
COkilerden biri Sultan Gıyaseddin için cinsel gücü artıran
haplar yapmış. Anlatılanlara göre bunların karışımında demir tozu bulunuyormuş. Hükümdar hapların dozunu fazla kaçırınca
hastalanmış. Böyle halsiz bir vaziyette Fattan'a gelmiş. Onu karşılamaya çıktım, hediye sundum. Hükümdar şehre yerleşince
deniz komutanı Havace [=Hoca] SerOr'u çağırtarak;
"Maldiv adalarına gidecek gemilerle uğraş, başka şeye daIma!" diye emir verdi.
Benim sunduğum hediyenin tutarını bana vermek istediyse
de çekindim, almadım. Ama bu kararıma pişman oldum! Çünkü
[kısa bir süre sonra] öldü ve ben hiçbir şey alamadımı
Sultan Gıyaseddin, Fattan'da onbeş gün kaldıktan sonra
başşehre döndü. Ben onbeş gün daha kalarak payitaht olan Mutra'ya hareket ettim.
Mutra büyük bir şehirdir. Daha önce kayınpederim Sultan
Celaleddin Ahsen Şah burayı kendine başşehir yaptığı için şeh
ri Dihll'ye benzer bir hale getirmiş ve imar işlerine özen göstermişti.

Buraya geldiğimde ahaliyi kırıp geçiren bir vebayla karşılaş
tım. Salgına yakalanan talihsiz hastalığın ikinci veya üçüncü günü ruhunu teslim ediyordu. Ölüm biraz ağır davransa dördüncü
gün yetişiyordu. Dışarı çıktığımda ya bir hasta ya da bir mevta
ile karşılaşıyordum. Sağlıklı olduğunu sanarak satın aldığım bir
cariyem ertesi gün vefat etti. Bir gün Sultan Ahsen Şah'ın vezirlerinden birinin~hanımı, yanında sekiz yaşında afacan oğulcağı-
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bana geldi, yoksulluktan dem vurdu, ona biraz yardım ettim, para verdim. İkisi de sapasağlamdı. Ertesi gün kadın tekrar
yanıma gelerek oğlu için kefen istedi. Çocuk ölmüş meğer.
Sultan vefat ettiğinde büyük salondaydım. Orada yüzlerce
kadın hizmetkar gördüm. Bu kadınlar sultanın dışında [halk ve
devlet erkanına] yemek yapılsın diye ayrılan pirinci ufalayıp
dövmek için orada bulunuyorlardı. Hepsi hastaydılar, güneşin
alnında oraya buraya serilmişlerdi.
Sultan Gıyaseddin, Mutra'ya geldiğinde anasını, hanımını
ve oğlunu hasta buldu. Üç gün kaldı şehirde. Sonra bir mil ötedeki nehrin kıyısına gitti. Orada gavurlara ait bir mabet vardı.
Perşembe günü hükümdarın yanına gittim. Bana kadıyla
yan yana kalmamı emretti, orada misafir edilecektim. Tam bana
ait çadırlar kuruluyordu ki insanların koşuştuğunu, birbirleriyle
itişip kakıştığını gördüm. Biri:
"Sultan öldü!" diyor, diğeri:
"Ölen onun oğludur!" diyordu. Sonra bu işi araştırdık, vefat
edenin oğlu olduğunu anladık. Ondan başka çocuğu yoktu hükümdarın. Bu yüzden derdi arttı, hastalığı depreşti. Bir sonraki
Perşembeye de hükümdarın annesi vefat etti!

Hükümdarm Ölümü, Yeğeninin Başa Geçişi ve
Benim Oradan Aynlışım
Üçüncü Perşembe Sultan Gıyaseddin can verdi. Haberi alır
almaz kargaşadan endişe ederek acele davrandım, şehre doğru
koştum. Yolda ordugaha doğru ilerleyen yeğen Nasıreddin'le
karşılaştım. Bu adam Gıyaseddin'den sonra tahta geçecek olandır. Hükümdarın oğlu yoktu, bu yüzden onu tayin etmişti tahtı
na. Bana geri dönmemi, beraberce ordugaha gitmeyi teklif etti.
Kabul etmedim, bu tavrı m onun kalbini kırdı!
Nasıreddin denen bu adam, amcası tahta geçmeden önce
Dihli'de hizmetkardı. Amca hükümdar olunca onun yanına kaçtı; kaderin cilvesi bu ya, ardından tahta oturdu! Kendisine bağ
lılık sözü [=biat] verildiğinde şairler övgü dolu dizeler söylediler. Bol bol dağıttı Nasıreddin. Hediyeler yağdırdı herkese. Ona
ilk şiir söyleyen Kadı Sadruzzaman'ı beşyüz dinar ve bir hil'ada
ödüllendirdi. Onun ardından şiir düzen Kadı lakaplı vezire
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ikibin dinar verdi. Bu arada bana da üçyüz dinarla bir hil'at armağan etti. Yoksullara, kimsesizlere sadaka dağıttı. Onun adına
ilk hutbeyi okuyan"hatibin üstüpe altın ve gümüş tabaklarla dinar ve dirhem saçtı... .
Sultan Gıyaseddın'in vefatı dolayısıyla başsağlığı merasimi
yapıldı. Her gün mezarının başına gelip Kur'an okuyor, hatim
indiriyorlardı. Sonra "aşşarın tayfası" [=özel aşirciler; Kur'an 'dan
bir bölümü yavaş ve makamlı bir biçimde okuyanlar] geliyordu
mezara. Bunların ardından halka yemek dağıtılıyordu. Durumuna göre herkese bir miktar dirhem veriliyordu. Kırk gün ardı ardına bu işe devam edildi. Onlar her vefat yıldönümünde kırk
gün art arda aynı merasimi yapar, geleneği devam ettirirler.
Sultan Nasıreddın ilk önce amcasının vezirini görevden almış, ondan servet istemişti. Vezirlik makamına Melik Bedreddın'i tayin etti. Bu adam, amca Gıyaseddın tarafından Fattan'dayken beni karşılamaya gönderilen adamdı. Çok geçmeden vefat etti, yerine deniz komutanı Havace Serilr tayin edildi.
Nasıreddın, emir saldı; Havace [=Hoca] Serilr'a artık "Havace
Cihan" densin diye. Çünkü Dihlı Sarayı'nda vezire "Havace Cihan" [=Cihanın Hocası] derler. Hatta, bu unvandan başka bir ad
ile seslenen kişi bir miktar para cezası ödemeye zorlanır.
Daha sonra, amca Gıyaseddın'in kızının kocasını [=hala oğ
lunu] öldüren Nasıreddın o kızla evlendi! Hala oğlunu ölmeden
önce zindanında ziyaret eden Melik Mes'ild, ispiyon edildi. Nasıreddın hemen onu öldürttü. Asil, erdemli ve cesur insanlardan
olan Melik Bahadur da öldürüldü.
Hükümdar Nasıreddın, Maldiv adalarına sefer edilsin diye
amcasının ayarladığı gemilerin tümünü benim emrime verdi.
Ama ben buranın öldürücü sıtmasına yakalandım! İşim bitik diye düşünüyordum. Hak Teiila'nın içime doğurduğu sezgiyle bu ülkede bololan temr-i hindıden [=hint hurması] bir ratl
aldım; suda ıslattıktan sonra içtim. Üç gün boyunca ishal oldum.
Ve Allah beni kurtardı hastalığımdan! Bu şehirden tiksindim.
Yolculuk için izin istedim. Sultan:
"Nasıl yola çıkacaksın? Maldiv adalarına sefer için bir aydan
az zaman var! Kal ki Hilnd-ı Alem'in [=Hint sultanının] senin
için emrettlği her şeyi verelim!" dedi bana. Kabul etmedim. Be-
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nim namıma Fattan'a emir gönderdi, dilediğim gemiyle seyahate çıkayım diye. Böylece Fattan'a döndüm, Yemen'e gidecek
sekiz gemi buldum orada; birine bindim.

Notlar
ı Serendib adası: Bazı kitaplarda Hz. Adem'in Cennet'ten bu adaya indiği ve ayak izi-

nin de burada olduğu söylenir. Serendıb kelimesi Sanskritçe "Sinhala Dvipa" tamlaönce Farsçaya, oradan da Arapça ve İslam kültürüne geçmiş halidir. Daha
sonraki dönemlerde Seylon veya Seylan diye söylenir oldu. ıbn Battı1ta döneminde
Seylan'da birkaç krallık vardı; kuzeyde Tamil Krallığı, güneyde ve batı sahillerinde
Cafne Krallığı ve adanın orta yerinde Sinhala Krallığı hüküm sürmekteydi. Seyyahı
mızın Ayri Şakarvati diye adlandırdığı kişi dönemin Tamil kralı Arya Şakravarti'dir.
ıbn Battı1ta'nın burada verdiği bilgiler, Seylan yani Srilanka'daki Tamiller ile Sinhala kökenli merkezı hükı1met arasındaki kavganın ne kadar eski bir tarihe dayandığını
da gösteriyor. Bkz.: Vernon L. B. Mendis, Currents of Asian History, Colombo, 1981, s.
172,182 ve 337; Tazı, "İbn Battı1ta fi Srilanka", eI-A/emü'/-Mağribi, 8, Kasım, 1988.
2 Batlala (=Puttalam): Seylan'ın kuzeybatı sahilindeki Puttalam'dır burası. Bkz.:
Beck., Age., s. 849.
3 Menar Mendelf: Minnar Mandel, Puttalam burnunun kuzey ucunda Puttalam'a 10
mil uzaklıktadır. Bkz.:Tazl, Age., s. 80.
4 Bender Selavat (=Şilam): Güneyde sahil üzerindeki Şilam şehridir.
5 Kunakar şehri (=Kurungala): Burası ülkenin iç kısımlarındaki Kurungala olmalı;
638/1248 yılından beri Sinhala Devleti'nin merkezi olmuştur. Bkz.: Tazı, Age., s. 81.
6 Srilanka'da Çavuş Osman Şihızı Mescidi: Bu kadar uzak ve garip bir coğrafyada
Şirazlı Osman Çavuş'un mescidini görmek o çağlarda Türklerin kültür kelimesi yaratma ve aktarmada ne kadar faalolduğunu gösteren müthiş bir deliL. Tıpkı Malabar
sahillerini dolaşan Oğuz kökenli Dinar Malik gibi.
7 Beyaz fılİn mitolojik ehemmiyeti: Beyaz fil Güneydoğu Asya kültüründe şans,
kudret ve ihtişamı temsil eder. Discovery Channel'da seyrettim.
8 Behreman denen yakut: Açık kızıl renkli olanı (=L. Escarbouches); sadece Sey~
lan'da bulunuyor; bunun Topazes denen sarı cinsi de vardır; bu türün mavi olanına
ise Safir diyorlar. Neylem Sanskritçe mavi demektir. Bkz.: Tazı, Age., s. 82-83.
9 Hor-i Buzne i Hör Buzne: Yani maymun körfezi. Buradaki maymunlar kutsal olmalı. Gümüşı kızıl kılları olan, ancak boynu ve vücudunun diğer kısımları simsiyah
olan bir maymundur bu. Tazı, Age., C. 4, s. 83.
10 Zulu denen sülük: Kelime Farsçadır. Seylan'da yaşayan bu sülükler Mzik tarafın
dan Haemoddeııa Ceylanica diye kaydedilmiştir ve gayet küçük olmasına rağmen
çok tehlikelidir. "Dikkat, agah olasız ki, bu sülüğün şifa niyetiyle bacağa yapıştırılan
akıllı, uslu, faideli sülükle hiç alakası yoktur!" bkz.: Tazı, Age., C. 4, s. 85.
11 Serendib Dağının (=Adem Dağı) zirvesi: 2243 metredir, ancak Seylan'ın en yüksek dağı değildir. Bu dağ hem Budistlerce hem de Müslümanlarca mukaddes sayılmasının
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mıştır.

Budistler bu dağda Buda'nın izini aramışlar; Müslümanlar ise Cennet'ten
inen Adem'in ayak izinin burada olduğunu düşünmüşlerdir. Bkz.: Tazı, Age., s. 86.
12 Tırmanışta işe yarayan zincir: Böyle bir zincir, bugün hala mevcuttur. Tilzl, Agt.,
s.86.
13 Dınever (=DunEı"a2: Burada belirtilen şehir, Kürdistan'daki DInever değildir; Portekizlilerin Is87'de kırdıkları büyük Vişnu heykelinin bulunduğu Dundra şehridir
burası. Bkz.: Tazl, Age., s. 90.
14 KaH: Dundra'nın batısında sahil kıyısında bir şehirdir.
15 Kelenbu (=Kolombo): Yine batı sahillerinde bulunun bir şehir; bugün Srilanka
Devleti'nin başşehridir.
16 Muk! ağacı (Akgünlük ağacı) için bkz.: 17/9. not.
17 Tel kelimesi: Sanskritçe asıllıdır; hem ağaca hem de meyvesine tel denilir. Tazı,
Age., s. 91.
18 İsyancı Celaleddın Ahsen Şah: bkz.: 42/1. not.
19 Alaeddfn Udeycf: 739/1339'dan 741/1342'ye kadar burayı yönetti; ülkenin bir kıs
mını elinde tutan yerel Pandya Devleti'yle savaştı. Beck.; Age., s. 85.
20 Ketker (=Kath-Kilr) kelimesi: Aslı Kath'den gelir ki, Hint dilinde "kath" ağaç,
odun demektir. Kar ise iş, amel demektir. Böylece kathkar odundan, ahşaptan yapı
lan şey demek olur. Bkz.: John T. Platts, A Dictionar'} of Urdu, Classical Hindiand
English, London, 1911, s. 798.
21 Bellal Diyev (=Ballala III): Hoysala Krallığı'nın son sultanıdır.
22 Kubbiln (=Konnanor-Koppam): Burası Andra Pradesh eyaletinin en güney noktasında yer almaktadır. Bkz.: Tazı, Age., s. 95.

ELLlÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MALDnv ADALARKNA DÖNÜŞ VE
BENCALE YE [=BENGALE YE] AÇKLKŞ
9

9

Yolda dört korsan gemisiyle karşılaştık, bizimle biraz çatış
da çekilip gitti bu gemiler. Ve Kavlem'e vardık. l Bende
hastalık artığı halsizlik devam ediyordu; üç ay bu şehirde kaldım. Sonra Sultan Cemaleddın Hinavri'ye varmak niyetiyle bir
gemiye bindi m. Hinavr ile Fakenavr arasında gavurların hücumuna uğradık!
tıysalar

Gavurun Bizi Soyup Soğana Çevirmesi
Hinavr ile Fakenavr arasında bulunan küçük bir adaya ulaş
tığımızda oniki gavur gemisinin hücumuna uğradık! Bize karşı
iyi dövüştüler ve bizi yendiler. Zor zamanlar için biriktirdiğim
her şeyi aldılar. Seylan hükümdarının verdiği inci ve yakutları,
ermişlerin bana ihsan ettikleri nice elbise ve yollukları kaptılar.
Donvari bir şalvardan gayrı hiçbir şey bırakmadılar! Diğer yolcuların da her şeyi alındı. Böylece bizi kıyıya attılar.
Ben Kalikııt'a döndüm, mescitlerden birine girdim. Bir fakihten bir elbise, oranın kadısından sarık ve bir iş adamından da
diğer bir elbise gönderildi bana. Bu sırada aldığım haberlere göre Vezir Cemaleddin öldükten sonra Vezir Abdullah, Sultan Hadice'yle evlenmiş. Öte yandan hamile bıraktığım hatunumun
bir erkek çocuğu dünyaya gelmişti.
[Maldiv Adalarma ve Bengale'ye Doğru]
İçimde adalara gitme isteği uyandı. Ama Vezir Abdullah'la
aramızdaki düşmanlığı hatırlayarak endişe ettim, [doğru karar
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verebilmek için] Kur'an-ı Kerim'i açtığımda şu ayet çıktı karşı
ma:
"Onların üstüne melekler inecek ve Korkmayın, üzülmeyin! diyecekler."Y.
~
Yüce Allah"da:n, istiharemde [=doğru olanı arayışımda] bana
yardım etsin diye niyazda bulundum ve yola koyuldum. On gün
sonra Zıbetülmehel'e [=Maldiv adalarına] ulaşarak Kennelfis
adasına çıktım. 2 Oranın valisi Abdülazız Makdaşavı [=Mogadişulu] bana hürmette kusur etmedi, ihsan yağdırdı ve benim için
bir tekne hazırlattı.
Daha sonra hükümdar hatunla kızkardeşlerinin gezip tozmak ve yüzmek amacıyla gittikleri Hulu1l3 adasına vardım. Halkın gemilerde oynayıp eğlendiği bu tür gezilere "tebahhur" diyorlar. Hükümdar hatun bu adaya geldikçe vezir ve emirler ona
hediyeler gönderir.
Bu adada hükümdar hatunun kızkardeşiyle kocası Hatip
Muhammed İbnü'l-Vezır Cemaleddın'i buldum. Ayrıca daha
önce eşim olan annesini gördüm. Hatip yanıma geldi, yemek getirmişti. Ada halkından bir grup Vezir Abdullah'a giderek benim
geldiğimi bildirdiler. Abdullah, ne durumda olduğumu, kimlerle geldiğimi sorduğunda iki-üç yaşlarındaki oğlumu götürmek
için geldiğim söylendi ona. çocuğumun annesi vezire koşup şi
kayetçi olduysa da vezir:
"Ben, onun oğlunu götürmesine engel olamam!" cevabını
verdi. Beni adaya sokan vezir bununla da kalmadı; her an kontrol altında tutmak için kendı köşküne yakın bir eve konuk etti
beni! Bir kat giysi ile töreleri gereğince tenbul ve gül suyu göndermeyi de ihmal etmedi. Eğilip seHim verme anında bırakmak
üzere iki ipek kumaş götürdüm. Bunları hemen aldılar.
O gün benimle görüşmeye çıkmamıştı vezir. Oğlumu getirdiler. çocuğun onlarla kalması daha iyiydi kendi açısından, bu
yüzden geri verdim.
Adada beş gün kaldım. Artık yola çıkmalıyım diye düşün
düm, izin istedim. Vezir beni çağırmayınca gittim, huzuruna
çıktım. Bevden aldıkları iki kumaşı geri getirdikleri için selam
esnasında adet olduğu üzere bunları önüne attım vezirin. Beni
yanına oturttu; hal hatır sordu. Beraber yemek yedik, aynı le-
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ğende el yıkadık. Oysa bu yakınlığı kimseye göstermezdi! Son
olarak tenbfil sunuldu ve huzurdan ayrıldım.
Bana giysi ve "bustuva" [=fazla miktarda deniz boneuğu]
gönderdi,4 iyi davrandı.
Böylece yola çıkıp kırküç gece denizin sırtında kaldıktan
sonra Benciile [=Bengale; Bangladeş] ülkesine ulaştık. Burası
pirinci. bol, geniş mi geniş bir ülkedir. Dünyada yiyecek fiyatlarının daha düşük olduğu başka bir yer görmedim ama pek kasvetli, çetin bir memleket. Horasanlılar buraya:
"Dfizah est pur ni'met!"5 derler ki şu anlama gelir:
"Nimet dolu cehennem!" .
Pazarlarında yirmibeş Dihll ratlı tutarındaki 6 pirincin bir
gümüş dinara satıldığını gördüm! Bir gümüş dinar, sekiz dirhem
eder. Bunların dirhemi bir gümüş dirheme eşittir. Dihli ratlı ise
yirmi Mağrip ratlı eder. Oralılar bu fiyata da pahalı diyorlar!
Eskiden bu ülkede oturmuş ve Dihll'de iken yanı başımda
vefat etmiş olan iyi kalpli Muhammed Masmfidi Mağribi; bir
eşiyle bir hizmetkarı olduğunu, kendisinin de dahilolduğu bu üç
kişilik gruba bir yıl yeten erzakı sekiz dirheme satın aldığını anlatmıştı. Ayrıca seksen Dihli ratlı tutarındaki kepekli pirinci sekiz dirheme aldığını, bunu ayıklayıp dövdüğü zaman tam elli
ratl, daha doğrusu on kantar öz pirinç çıktığını da eklemişti sözlerine! Bu ülkede sağmal bir ineğin üç gümüş dinara satıldığını
gördüm. Buranın davarı hep mandadan oluşuyor. İri semiz tavukların sekizi bir dirheme, güvercin cücüklerinin onbeşi bir dirheme, semiz bir koç iki dirheme, bir Dihli ratlı tutarındaki şeker
dört dirheme, bir ratl şerbet sekiz dirheme, bir ratl katı yağ dört
dirheme, bir ratl susam yağı iki dirheme, kaliteli ince pamuk kumaşın otuz arşını iki dinara satılıyordu. Ayrıca güzel yüzlü "firiiş
lık" [=hizmetlik değil yataklık] cariyenin bir dinar altına verildiğini gördüm. Buranın bir dinar altını, Fas altınıyla ikibuçuk dinar
eder.? İşte bu fiyata Aşfire adında dilber mi dilber, endamı can
yakar bir cariye aldım! Arkadaşlarımdan biri de Lfilfi adında yaşı
küçük kabiliyetli bir köleyi iki dinar altına satın almıştı.
Benciile ülkesinde ilk ayak bastığımız yer Sudkavan şehriy
di. 8 Burası, Büyük Deniz [=Hint okyanusu] kıyısında kurulu kocaman bir şehirdir. Hintlilerin ziyaret ettikleri Kenk [=Ganj] ile
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COn [=Cumna]9 nehirleri orada birbirlerine kavuşarak denize
dÖkülmektedir. Bencale halkının bir sürü gemisi vardır ırmakta
yüzen. Onlara binip.,Leknavtl ıo balkına karşı savaşıyorlar.

BendUe [';Bengale] Hükümdarı
Bu adam, Fahre lakabını alan erdemli Sultan Fahreddln'dir. 1l Yabancılara, özellikle de sufi ve dervişlere gönlü açık
tır. Bu ülkenin hükümdarlığı evvelee Sultan Gıyaseddın Balaban'ın oğlu Nasıreddın'in elindeydi. Daha önce anlatıldığı gibi;
Nasıreddın'in oğlu Muizziddın Dihll'de ansızİn tahta oturmuş,
baba Nasıreddın oğluyla savaşmaya niyetlenmişti. Nihayet baba
ile oğul ırmakta birbirlerine kavuşmuşlar; bu olaya "Lika-i
Sa'deyn" [=iki talihlinin buluşması] adı verilmişti. Baba, tahtı
oğula terkederk Bencale'ye dönmüştü. Ölünceye kadar burada
kaldı Nasıreddln ...
Kendisinden sonra yerine geçen oğul Şemseddın de vefat
edince Şihabeddın oturdu tahta. Onun ardından kardeşi Gıya
seddın Bahadur BOr yönetim yularını eline aldı. Kaderin cilvesine bakın; Şihabeddın derhal Sultan Gıyaseddın Tuğluk'un
desteğiyle Bahadur BOr'u tutsak etti. Sonraları Gıyaseddın Tuğ
luk'un oğlu Muhammed, ülkesini bölüp paylaştırmak şartıyla
Bahadur BOr'u esirlikten kurtardıysa da Bahadur verdiği sözde
durmamıştı. Böylece Muhammed ona savaş açmış, nihayet işini
bitirerek kayınlarından birini vali olarak tayin etmişti. Ama onu
yok etti ordu! Ve o sırada Leknavtl'de bulunan Ali Şah, Bencale'yi bir baştan bir başa işgal etti.
Egemenliğin Sultan Nasıreddın soyundan çıkıp gittiğini
gören Fahreddın, -ki efendisiydi onlar- Sudkavan ve Bencale'de isyan başlatarak bağımsızlığına kavuştu. Bu yüzden Ali
Şah ile Fahreddın arasında fitne çıktı. Kış gelip yağmurlar yağınca Fahreddın, Leknavtl ülkesine deniz yoluyla akın ederdi;
suda güçlü olduğu için! Kurak günler kapıya dayanınca Ali Şah
karadan hücum ederdi Bencille'ye; karada güçlü olduğu için!
Dervişlere Saygıyla İlgili Hikaye

Sultan Fahreddın dervişlere karşı öylesine sevgi doluydu ki
onlardan Şeyda -adlı birini Sudkavan'da yerine ve kil bırakıp git-
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gitti ... Fırsatını bulan Şeyda hemen
Fahreddin'in biricik oğlunu idam etti! Sultan durumu haber alır almaz başşehre döndüyse de Şeyda ile yandaş
ları Sunurkavan şehrine kaçmışlardı. IZ Gayet muhkem bir kalesi vardır buranın ... Sultan kuşatma için ordu gönderdiğinde kale
halkı kendi canlarının derdine düşerek Şeyda'yı yakalayıp gelen
orduya teslim ettiler. Durumu haber alan hükümdar, isyancının
kellesinin gönderilmesini emretti! Şeyda'nın başı kesilip iletiIdi. Bu kargaşa yüzünden kalabalık bir derviş grubunun toptan
işi bitiriidi!
Sudkavan'a girdiğimde hükümdarı ziyaret edemedim. Çünkü adam, Hint hükümdarına karşı ayaklanmıştı ve ben başıma
bir iş gelecek diye kaygılanıyordum!
Sudkavan'dan bir ay uzakta olan Kamer0 13 dağlarına çevirdim yönümü, düştüm yola. Bu dağlar pek geniş bir alanı kaplar,
Çin'e ve misk ceylanlarının gezindiği Tübbet [=Tibet] ülkesine
kadar uzanır. 14 Bu dağlarda oturanlar Türklere benzer. Onların
hizmet konusunda elleri uzdur. Oralı bir çocuk [=hizmetçi] baş
ka çocuklardan kat kat üstündür. Büyüde ustalaşmış ve ün salmışlardır. Bu tarafa uzanışımın sebebi, yöredeki Allah dostların
dan Tebrizli Şeyh Celaleddin ile görüşmekti.
ti

düşmanıyla savaşmaya

başkaldırarak

Şeyh Celaleddın
şeyh, ulu ermişlerden; nev'i şahsına münhasır adamlarHerkesçe bilinen olağanüstü hallere ve keramete sahiptir. Uzun ömürlülerden olan bu ermiş -Allah onu rahmeti ve
esenliğiyle kuşatsın- bana; Halife Müsta'sımbillah dönemine
yetiştiğini hatta halifenin öldürülüşü esnasında orada bulunduğunu söyledi!
Çok sonraları o ermişin yüzelli yaşında bu dünyadan göçtüğünü ve on günde bir iftar ederek tam kırk yıloruç tuttuğunu
dinledim, dostlarının birinden ...
Bir ineği vardı; onun sütüyle orucunu açar, bütün gece namaz kılardı. Uzun boylu, seyrek sakallı, narin bedenliydi. İşte
bu dağların ahalisi hep onun huzurunda İslama girmiş. Bu yüzden onların arasında sürdürdü hayatını.

Bu

dandır.
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Şeyh Celaleddın'in

Bir Kerameti
birinin bana aktardığına göre, şeyh efendi ölümünden bir gün ön_c~ onları yarıına çağırarak Allah kaygusuna
sahip muttakl kullardan olmalarını öğütlemiş ve şöyle demiş:
"İnşallah yarın sizin yanınızdan göçeceğim. Sizi Allah'a
emanet ediyorum. Ondan başka Tanrı yok!"
Ertesi gün öğle namazını kılarken son secdede Hak Teala
çekip almış onun ruhunu. Oturduğu mağaranın yanında kazılı
bir çukur bulmuşlar. Çukurun üzerinde de kefen ve tütsü! Yıka
mışlar, kefenlemişler, namazını kılıp oracığa gömmüşler. Allah
rahmet eylesin!
Dostlarından

Bir Keramet Daha
Bu

şeyhi

niyetlendiğimde dört mürıdi beni
yere iki günlük yol vardı daha. Baefendi çevresindeki dervişlere şöyle

ziyaret etmeye

karşılamıştı; şeyhin oturduğu

na

anlattıklarına

göre

şeyh

demiş:

"Size

Mağrip'ten

bir gezgin

[=derviş]

geldi! Haydi onu kar-

şılayın!"
Şeyhin emrinden ötürü buraya gelmişler. O bana dair hiçbir şey bilmiyordu. Ancak içine doğduğu, açıkçası "keşif sahibi
olduğu" için gönderdi onları. Müritlerle beraber gittim şeyhe.
Mağara dışındaki tekkesine vardım, orada hiç ev yoktu. Bu ülkenin Müslüman-kafir tüm ahalisi onu ziyaret etmeye gelir, hediyeler getirir; dervişler ve gelen giden yolcular da bunlardan
geçinirdi. Oysa şeyh bir inekle yetinmekte, daha önce anlattı
ğımız gibi on günde bir bu hayvanın sütüyle iftar etmekteydi.
Huzuruna çıktığımda ayağa kalktı, beni kucakladı, ülkeme ve
yolculuklarıma dair sorular sordu. Anlattım uzun uzun. Şöyle
dedi bana:
"Sen Arapların seyyahısın!" Hemen orada bulunan müritleri atıldılar:
"Arap olmayanların da efendimiz!" Şeyh efendi:
"Ve Arap olmayanların da seyyahısın. Ona saygı gösterin ve
ikram edinr: dedi.
Beni tekkeye götürdüler, üç gün misafir ettiler.
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Kerametlerle Dolu Enteresan Bir Hikaye
huzuruna çıktığım gün üzerinde ince keçi tüyünden
bir ferace gördüm ve hoşlandım. Kendi kendime:
"Şeyh keşke bunu bana verse!" dedim. Nihayet veda etmek için yanına vardığımda kalkıp mağaranın kenarına doğru
yürüdü, feraceyi çıkardı, bana giydirdi; başından takkeyi de çı
karıp uzattı! Öylece kalıp yamalı bir elbiseye büründü.
Dervişlerin bana aktardığına göre şeyh efendi ashnda bu feraceyi giyme k adetinde değilmiş. Benim gelişim esnasında sırtı
na geçirivermiş bunu ve şöyle demiş müritlerine:
"Bunu Mağripli isteyecek. Bir gavur hükümdarı ondan bunu alarak kardeşimiz Burhaneddin Sagard'ya verecek. Bu giysi
o hükümdarın töreninde onun olacaktır!" Dervişler bu sözü bana aktardıklarında şöyle demiştim:
"Bana elbisesini sunarak giydirdiğinden beri şeyhin nice
uğuru ve bereketi yansıdı bana! Müslüman ya da gavur hiçbirinin huzuruna bu giysiyle çıkmam!"
Şeyh efendiden ayrıldım. Aradan epey bir zaman geçti. Çin
ülkesine girerek Hansa şehrine vardım. Yoğun kalabalık sebebiyle dostlarım benden ayrılmışlardı. Sırtımda ferace yolda yürürken ansızın vezirle yüz yüze'geldim, yanında büyük bir grup
vardı. Gözü bana düştü, yanına çağırdı, elimden tuttu, nereden
geldiğimi sordu. Beni bırakmadı, hükümdarın sarayına kadar
beraber yürüdük. Ayrılmak istedimse de engelledi ve huzura çı
Şeyh in

kardı.

Hükümdar, Müslüman sultanlara dair sorular yöneltti, ben
cevap verdim tek tek. Feraceye bir göz attı, hoşlandı! Bunun
üzerine vezic
"Onu çıkar!" deyince bu emre karşı gelmenin imkanı yoktu artık!
Giysiyi alan hükümdar bana on hil'at, koşum takımı mükemmel bir at ve para verilmesini emretti. Bu olaydan ötürü canım sıkıldıysa da şeyhin sözünü anımsadım; öyle ya, bir gavur
hükümdarı alacaktı bu giysiyi. Çok şaşırdım.
Ertesi yıl Hanbahk'taki [=Pekin] Çin hükümdarının sarayı
na girmeye niyetlenmiştim. Ve hemen Şeyh Burhaneddin Sagard'nın tekkesine yöneldim. Onu bulduğumda bir şeyler oku-
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yordu ve benim fedice aynen üzerindeydi! Şaşkınlıktan dilim
tutuldu, aldım giysiyi, evirdim çevirdim. Şeyh efendi sordu:
"Niye evirip çeviriyorsun, yoksa biliyor musun bunu?"
"Evet! HansChükUİndarı benden almıştı bunu" dedim.
Şeyh devam etti: "Bu feraceyi kardeşim Celaleddın benim için yaptırmıştı.
Ayrıca mektup yazarak feracenin falanca adamın eliyle bana ulaşağını bildirmişti." Sonra bana yazılı bir kağıt parçası çıkardı. Şey
hin sezgisine [=keşfine] ve inancının duruluğuna hayran oldum!
Burhaneddın efendiye hikayenin başını anlattım, bana şöy
le dedi:
"Kardeşim Celaleddin bu işlerin hepsinden de ötededir. O
tüm varlıklarla iftibat kurabilir, her şeyi etkileyebilir. Hak Teal1i'nın engin iyiliğine ve rahmetine kavuştu artık!"
Sonra şunları ilave etti:
"Kulağıma gelenlere göre o her gün sabah namazını Mekke'de kılar, her sene hacca uzanırmış. Çünkü Arife ve bayram
günleri insanların gözünden yitermiş. Kimse bilmez; nereye gidermiş."

[Mavİ
Şeyh

Su Nehrinin Gemileri]

Celaleddin'le vedalaştıktan sonra Habank [=Havang
Tila]15 şehrine yollandım. Ülkedeki şehirlerin en büyüğü ve
en güzelidir Habank. Kameru dağlarından inen Nehr-i Ezrak
[=Mavi Su] 16 bu şehirden geçer. Bencale ve Leknavtl ülkelerine de bu ırmak üzerinden gidilir.
Sağ ve sol yakalarda Nil'deki gibi sudolapları, bahçeler ve
köyler diziImiş. Buranın halkı, zimmi gavurlardan oluşuyor. Onların ekip biçtiklerinin yarısı alınır. Başka vergileri de vardır. Bu
nehirde tam onbeş gün boyunca köylerle bahçeler arasında yolculuk ederken sanki bir pazardan geçiyorduk. ırmağın sırtında
sayılamayacak kadar çok tekne vardı. Her teknede bir davul! İki
gemi karşılaşınca davullar ~a\ınıyor, gemiciler selamlaşıyor. Daha
önce bahsettiğimiz Sultan Fahreddın'in emriyle bu nehirde dervişlerden hjçbir navl [=navlun; ücret]!7 alınmayacağı, yol azığı olmayanlara da yardım edileceği bildirilmiştir. Bir yabancı veya sufi şehre geldiğinde ona hemen yarım dinar yardım yapılır.
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Notlar
ı İbn Bat:tCita'nın Kavlem'e (=Kuylon) varış vakti: Seyyahın Kaviem'e 1345 yılı
nın

Ocak başlarında varması gerekiyor; hicrı yediyüzkırkbeş yılının Ramazan ayının
denk düşüyor bu tarih.
2 Maldivlere tekrar dönüş; yediyüzkırkaltı yılının Rebıussanı ortalarında vuku bulmuş ise bu tarih 1345 Ağustosu'na rasdar.
3 Hülülli adası: Bu ada bugün Maldiv Cumhuriyeti'nin uluslararası havalimanının
bulunduğu adadır. RıMe şarihi Tazı de bu adaya inip evvelce bahsettiğimiz tarihı levhayla ilgili incelemeler yaptığını söylüyor. Bkz.: Tazı, Age., s. 100.
4 Besau: Bustuva kelimesinin çoğulu "besati"dir. Bustu yüzbin "veda" yani deniz kabaşlarına

buğudur.

5 Dilzah est pur ni'met: Cümle Farsçadır; nimet dolu Cehennem demektir. Bugünkü Bangladeş'in geçmiş yüzyıllardaki durumu anlatılırken yine yağmur, sel, bataklık
ve bol pirinçten; kısaca suyun nimet ve külfederinden bahsedildiğini görüyoruz.
Bangladeş için kullanılan "Duzah" kelimesi hepimizin bildiği "tuzak" kelimesidir.
6 Dihlfratlı: Bir Dih" ratlı, 20 Mağrip radı; yani sekiz kg idi.
7 Bengala'daki (=Eski Bangladeş) fiyatların çağdaş dille karşılığı: Bu durumda
bir inek 600 kg pirince veya 192 tavuğa veya 12 koyuna veya 48 kg şekere veya 48
kg yağa veya 96 litre zeytinyağına veya 22.5 metre pamuklu kumaşa denk düşüyor
du. Bkz.: T1izl, Age., s. 101.
8 Sudkavan şehri: Seyyahın tarif ettiği şehir, harita üzerinde iki ayrı şehre de uygun
geliyor; biri Satgaon diye bilinen şehirdir ki Kalküta'nın güneyinde büyük deltanın
batısında Hooğlı nehri üzerine kurulmuştur. Burası, Türk ve Müslüman hakimler gelmeden önce ve sonra etkinliğini devam ettirmiş bir limandı. Ancak 16. yüzyılda tamamen terkedildi. İkinci ihtimal bu şehrin Şitagonk (=Chittagong) olmasıdır. Şitagonk,
büyük deltanın doğusunda, Dakka'nın güneydOğusuna yayılmış bir şehirdir. İkinci
ihtimal daha güçlü görünüyor; zira Bengal körfezinde Hint okyanusu kıyısında bulunan tek büyük liman burasıdır. Bkz.: Bangladeş haritası; Beck., Age., C. 4, s. 868.
9 Ciln ırmağı (=Cumna; Yumna nehri): Buradaki Cumna veya Yumna nehri, Brahmaputra'dır.

10 Leknavu C=Lahnavti; Batı Benga!; Eski Gavr şehri): Burası 600/1204 yılından
itibaren Müslüman Bengal hakimlerinin başşehri oldu; Leknavti'nin ihtişamlı günlerinden geriye kalan harabeler Malda yakınlarındadır. Bkz.: Tiizı, Age., s. 101; ayrıca
bkz.: 41/14. not; Y. Hikmet Bayur, Age., s. 381.
11 Bengal sultanı Fahreddfn (=Fahreddfn Mübarekşah): Muhammed Tuğluk tahta çıkınca babasının evhltlığı olup Doğu Bengal vilayetini (=Sonargavan) yöneten
Tatar Han'a Behram Han unvanını verdi ve onu Genel Bengal Valisi yaptı. Muhammed Tuğluk daha sonra Doğu Bengal'i yönetsin ve Behram'a yardımcı olsun diye askeri aristokradardan Buğra Han'ın torunu Gıyaseddfn Buhadur Buğra'yı Doğu Bengal'e gönderdi; ancak Gıy1iseddın Bahadur Buğra ayaklandı ve 1330'da öldürüldü. Böylece Bengal ülkesinde Balaban soyundan ve Buğra Han soyundan kimse
kalmadı; bu sül1ile çok uzun bir zaman Beng1il'i yönetmişti. Bundan sonra hadiseler
sis perdesi altına girmiştir; ancak genel bir ifadeyle diyebiliriz ki 1336'da (yahut

1338'de) Tatar Behram Han, 1338'de de Leknavti valisi Melik Bidar Halac Han öldürüldü. Onu öldüren kişi silahdarı olan Fahreddın Han idi; seyyahın bahsettiği
Fahreddın işte budur ve Mübarekşah diye de bilinir. Dihıı Sarayı'ndaki Muhammed Tuğluk ise Benga1'le uğraşacak durumda değildir. Zaten Bengal'dekiler de
Dihıı'yi takmamaktadırlar. Böylece Bengal'de birbiriyle savaşan iki devlet (=Doğu
ve Batı Benga! devlecreri) belirdi; uzun mücadelelerden sonra Melik llyas 1343 yılın
da Batı Bengal'de ipleri eline geçirdi ve 1352 yılında da Doğu Benga!'i fethetti. Bkz.:
Y. Hikmet Bayur, Age., s. 382; Tazı, Age., s. 103.
12 Sunurkavan (=Sonargaon; Sonargavan): Burası Müslüman-Türk hükümdarlar
zamanında Doğu Bengal'in idari merkezi olan Sonargavan'dır. Dakka'nın 15 mil güneyindedir. Bkz.: Tazı, Age., s. 104; Y. Hikmet Bayur, Age., s. 381.
13 Kameru (=Kamarapu): Kelimenin aslı Sanskritçe Kamarupa'dır; Assam eyaletinde
bir bölge olan Kamarupa, Bhutan ile Bangladeş arasındadır. Bkz.: Tazı, Age., s. 104.
14 Tübbet ülkesi (=Tibet): Tam da seyyahın belirttiği gibi Tibet sınırı burada başlar
ve bir yandan da Çin'e komşudur buralar. Tibetlilerin dayanıklılığı ve çekik gözlü
oluşu seyyahta onların Türk olduğu yolunda bir izlenim uyandırmıştır. Belki de, o
dönemde daha tam Tibetlileşmemiş Türk asıllı Budistler çoktu o mıntıkada. Tibet
için ayrıca bkz.: 46/36. not.
15 Habank (=Havang Tila) şehri: Bugün Havang Tila diye bilinen bu şehrin harabeleri, Silhet bölgesinde Habganj'ın 10 mil güneyindedir. Tazı, Age., s. 106.
16 Nehr-i Ezrak (=Mağna; Mavi Su): Bu nehir, Bangladeş'in başşehri Dakka'nın kı
yısından geçen Mağna nehri olabilir.
17 Navl (Naul; Navlun; Nolis) kelimesi: Geçiş parası, yani navlun demektir.
Çin'den İspanya'ya, Kırım'dan Afrika'ya kadar her tarafta kullanılan uluslararası bir
kelimedir.

ELLİDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HİNT

ADALARKNA VE
ÇİN E DOGRU AÇKLKŞ
1

Irmakta onbeş gün seyahat ettikten sonra Sunurkavan'a
[=Sonarganu].l Bu şehir, isyancı derviş Şeyda'nın sığındı
ğı fakat halk tarafından yakalanıp teslim edildiği şehirdir. Oraya
vardığımızda kırk günlük mesafede bulunan Cava ülkesine açıl
maya hazır bir cu nk [=Çin gemisi] bulduk. z Bu gemiye atlayarak
iki hafta sonra Berehnekar ülkesine ulaştık.
Berehnekar halkının ağız yapısı köpeğinki gibidir. Bu taife
öylesine ilkel ve yabanı ki ne Hinduların ne de başka bir grubun
dinini tanırP Deniz kıyısında üzeri yeşil otlarla örtülü kamış evlerde kalıyorlar. Orada muz, fevfel ve tenbul ağaçları çok. Erkekleri genel olarak şekilce bize benzese de ağızları köpek ağzı
gibi. Oysa kadınları, dikkat çekici bir güzelliğe sahip. Erkekler
çınlçıplak dolaşıyor, hiç örtünmüyorlar. Ancak içlerinden biri,
cinsel organlarını kapayacak küçüklükte bir perdeyi göbeğin
den aşağı sarkıtmış. Bu perde nakışlı sazlardan yapılmış. Kadın
lar ağaç yapraklarını giysi edinmişler. Onların arasında Benciile
ve Cava'dan gelen bir grup Müslüman var ama ayrı bir yerde yaşıyor. Bu Müslümanların bize aktardıklarına göre, oralılar tıpkı
hayvanlar gibi çiftleşir, asla gizlenmezlermiş!
Bu halkta her erkeğin otuz hatta daha fazla karısı varmış.
Kesinlikle usulsüz beraberliğe; zinaya yanaşmazlarmış. Zina
eden erkeğin cezası ölünceye kadar bir yerde asılı kalmasıymış.
Bir dostu veya kölesi onun yerine kendisini asars"a kurtulabilirmiş. Eğer kadın zina ederse oranın hükümdarı emreder, bütün
.
\
hızmetkarlar kadına tecavüz etmeye başlarmiş; kurban ölüncevardık

Çin

GüneyÇin
Denizi

Güneydoğu

Asya ve Çin Seyahati.

Kaynak: Tazi,

Rıhfe;

Dunn.
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bu! Ve iş hükümdarın huzurunda meydana geceset denize salıverilirmiş. Bu yüzden kıyı ları
na yanaşan gemilerden hiç kimsenin inmesine müsaade etmiyorlar. Ancak gemideki adam onlarla beraber yaşayan; orada ikamet edenlerden olursa inmesine izin veriyorlar. 4
Bu halk, diğer insanlarla alışverişIerini sahilde yapıyor. Yolcuların ,ihtiyacı olan suyu fille getiriyor. Çünkü su kaynağı kıyı
dan bir hayli uzak. Dışarıdan gelen yabancıları kıyıdan içeri salıp kaynaktan su içmelerine izin vermiyorlar. Aslında kendi hanimlarının ayartıcılığından korkuyorlar! Kadınlar meğer azgın
mış, yakışıklı erkeklere yanaşmak arzusuyla yanarlarmış!
Onların fili çok ama bu hayvanları sultandan başkası satamaz; karşılık olarak giysi satın alır. Dilleri çok ilginç; ancak orada oturanlar ve sürekli onların yanına gidip gelenler anlayabiliyor. Kıyıya vardığımızda içi oyulmuş ağaç kütüklerinden yapılan
kayıklarla yanımıza geldiler; muz, pirinç, tenbfil, fevfel ve balık
getirdiler.
ye dek

sürermiş

lirmiş! Ardından

Berehnekarlılann

Hükümdan

Hükümdar bir fil üstünde geldi yanımıza. Filin sırtında deriden yapılmış semere benzer bir şey vardı. 0, tüylü kısmı dışa
rıda keçi derisinden mamul bir elbise geçirmişti sırtına. Başına
rengarenk ipekten üç sargı sarmış, eline kamış bir kargı almıştı.
Beraberinde gelen yirmi kadar akrabası da fil üstündeydi. Ona
biber, zencefil, tarçın, Maldiv balığı ve Bencale işi giysiler hediye ettik. Bizim armağan ettiğimiz bu giysileri sırtlarına geçirmezler! Sadece bayram günlerinde fillerin üstüne atıverirler. Bu
hükümdar, memleketine gelen her gemiden bir cariye, bir erkek köle, fillere örtrnek üzere kumaş, kendi hatununun kuşağı
na ve ayak parmakıarına takmak için altın takılar alır! Bu garip
vergiyi vermeye yanaşmayanlara denizi kabartan bir büyü yaparlar! Böylece adam ya mahvolur ya da ölümün kıyısından döner.

Zina Yapan Kölenin Hikayesi
Berehnekar limanında misafir olduğumuz gecelerin birinde
oralılarla sıkı ilişkisi olan bir gemi sahibinin kölesi gemiden çı
karak ahaliden saygın ve güçlü bir adamın hanımıyla randevula-
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şıyor, iki aşık kıyıda mağaraya benzer bir oyukta buluşmaya karar veriyorlar. Kocanın kulağına tez varıyor haber. Adamlarını
toplayıp ansızın Il!eğaraya baskıtl yapıyor ve ikisini kıskıvrak yakalıyor. Suçlular hükümdar huzuruna çıkarılıyor; hükümdar ceza olarak kölenin-cinsel organlarının kesilmesini sonra da asıl
masını emrediyor. Kadına gelince herkesin altına girecek, ölesiye düzülecektir! Sahile gelen hükümdar, cereyan eden olaydan
ötürü gemi sahibine özürlerini bildirir ve şöyle der:
"Biz kendi kanunlarımızı kesinlikle uygulamak durumundayız. Başka yolu yok."
Daha sonra asılan köleye karşılık gemi sahibine başka bir
köle verir.

[Cava Adası]
Berehnekar limanından ayrılarak yirmibeş gün sonra Cava'ya vardık. s "Lubban-i eavi" [=Cava günlüğü] diye bilinen
bitki burada yetişir. Adayı suda yarım günlük mesafeden gördük. Her tarafı yeşiL.
Ağaçların büyük bir kısmını, hindistancevizi, fevfel, karanfil, Hint ödü, şeki, berki,6 anba, cemun [=cumun / cemen],? tatlı portakal ve kMur kamışı oluşturuyor. Yöre halkı, alışverişini
kalay parçalarıyla bazen de işlenmemiş saf Çin altınlarıyla yapı
yor. Adadaki esans ürünlerinin büyük bir kısmı kafirlerin bulunduğu taraftadır. Müslümanların olduğu yerde böyle şeyler az.
Limana ulaştığımızda ahali küçük teknelere binerek yanı
mıza geldi. Yanlarında hint cevizi, muz, anba ve balık vardı.
Adetleri gereğince dışarıdan gelen tacirlere böyle şeyler hediye
edilir. Her tüccar kendi gücüne ve zenginliğine göre çeşitli armağanlar verir.
Adadaki sahibu 'l-bahr8 [=bahriye nazırı] yardımcısı gemimize çıkarak beraberimizde hangi tacirlerin bulunduğunu kontrol etti ve karaya ayak basmamıza izin verdi. Deniz kıyısında büyücek bir kasaba olan Bender'e çıktık. Orada ahalinin serha diye adlandırdığı evler bulunuyor. Bu kasaba ile asıl şehir arasın
daki mesafe dört mildir.
Bahriye nazırının yardımcısı Behruz, hükümdara bir mektup yazarak geldiğimi haber verdi. hükümdar hemen Emir Dev-
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lese, Kadı Seyyid Şerif Şırazı, Taceddın İsfahanı ve bunların dı
şında birkaç fakihi beni karşılasınlar diye yanıma saldı. Onlar
sultana ait bir atla diğer binekleri getirdiler. Arkadaşlarımla hayvanlara bindim. Böylece hükümdarın başşehri olan Sumatra'ya
vardık. Sumatra, çevresi tahta perde ve kulelerle berkitilmiş büyük ve güzel bir şehirdir.

Cava Hükümdarı
Sultan Melik Zahir,9 cömert, asil ruhlu, erdemli hükümdarlardandır. Şafil mezhebinden olan Melik Zahir fıkıh bilginlerini
sever. Onlar, hukukı konuları anlatmak ve okumak için hükümdar meclisine gelirler. Hükümdar cihattan geri durmayan, k:ifir
hududuna sürekli akınıarda bulunan biri. Alçakgönüllüğünden
ötürü Cuma namazına yayan gider. Ülkesinin halkı hep Şafil
mezhebindendir. Buralılar cihadı seviyorlar. Hükümdarla beraber sevap amacıyla akınıara çıkıyorlar. Çevrelerindeki tüm gavur toplulukları alt etmiş bir ahali bu! Kafirler, barış içinde yaşa
mak için bu cesur ahaliye cizye vermektedirler.
Hükümdarın Sarayına Girişimiz

Bize

ve

Verdiği Armağanlar

Hükümdar sarayına doğru yola koyulduğumuzda, bina yakınında yolun iki tarafına dikilmiş kargılar gördük. Bunlar attan inilecek yeri gösteren işaretlerdir. Hayvan sırtında gelenler
o noktalardan ileri geçemez. Biz de tam orada bineklerimizden
inerek "mişver" e [=büyük salon; kabul dairesi] yöneldik. Orada Umdetü'l-mülk diye çağırılan başyardımcıyı bulduk. Bizi
ayakta karşıladı, selamladı. Onların selamı, kucaklaşmadır. Yanımıza oturarak gelişimizi hükümdara duyurmak üzere genç
hizmetkara bir kart teslim etti. Cevap aynı kağıt üzerinde geldi. Daha sonra delikanlılardan biri bukşa [=bohça]1o getirdi ve
bohçayı eline alan başyardımcı, elimden tutarak beni ferdhane ll denilen küçük bir odaya aldı. Bu sözcük zerdhane kalı
bındadır ama ilk harfi "f'dir. Ferdhane, onun gündüzleyin
dinlendiği yerdir. Çünkü adet gereği hükümdarın başyardım
cısı, sabah namazının ardından büyük daireye gelir, ancak yatsıdan sonra gider. Vezirler ve ileri gelen devlet adamları da
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böyle yaparlar. Başyardımcı, bohçadan biri safipek, diğeri ipek
ve pamuk karışımı, üçüncüsü ise ipek ve keten karışımı olan
üç peştamal çıkar~~l, Yine peşta,mal türünden sayılıp oralılarca
tahtaniyat [=altlık] denilen üç giysi, vustaniyat [=bellik ve üstlük] denilen çeşitTı kumaş türlerinden mamul üç giysi, biri beyaz olmak üzere üç örmek [=kül rengi yün kaban] ve son olarak üç sarık çıkardı.
Adet gereği şalvar yerine peştamallardan giyindim, ayrıca
her türden bir giysi geçirdim sırtıma. Geri kalanları da dostlarım
aldılar.

Sofraya çoğu pirinçten yapılmış yemekler getirildi ve fuka
[=foka şerbeti] sunuldu. Nihayet dönüş vaktinin gelip çattığını
gösteren tenbul servisi yapıldı. Tenbullerimizi alıp kalktık. Baş
yardımcı da bizimle beraber kalkmıştı. Büyük daireden çıkıp
hayvanlarımıza bindik. Başyardımcının bizi götürdüğü bahçenin
her yanı tahta perdelerle çevriliydi. Tam ortada yine tahtadan
yapılmış bir ev vardı. Bina, oralıların muhmalat dediği cinsten
[=yumuşak, üzeri tüylendirilmiş] pamuk kadifesiyle döşeliydi.
Kadifelerin bir kısmı boyalı, bir kısmı boyasızdı.
Evin içinde hayzuran [=kamış] dan yapılmış sedirler vardı.
Üzerlerinde ipek örtüler, yumuşacık yorganlar ve bavalişt I2 adı
nı verdikleri yastıklar bulunuyordu. Evde, başyardımcıyla beraber oturduk. Daha sonra Emir Devlese yanımıza gelip iki cariye
ve iki hizmetçi getirdi. Bana dönerek şöyle dedi:
"Hükümdar diyor ki, bu armağan Sultan Muhammed'in 13
değil bizim seviyemize göredir!" Başyardımcı odadan çıkınca
Emir Devlese kalmıştı yanımda. Bu adam, daha önce elçi olarak
Dihll'ye geldiği için aramızda eskiden kalma bir tanışıklık vardı. Ona sordum:
"Sultan ne zaman görülür, huzuruna ne vakit çıkılır?" Cevap verdi:
"Bize gelen misafırin seyahat yorgunluğundan sıyrılması ve
kafasının dinlenmesi için üç gün istirahat etmesi gerekir. Sonra
sultanın huzuruna, selama çıkar."
Biz de Oç gün bekledik. Üç öğün yemek geliyordu her gün.
Cumaya rastlayan dördüncü gün Emir Devlese yanıma gelip:

882
"Namazdan sonra mescidin mahfilinde hükümdara selam
verir eğilirsin!" deyince camie giderek Hacib Kayran'la Cuma
namazını kıldım. Namazdan sonra hükümdarın huzuruna çık
tım. Yanında Kadı Emir Seyyid ile öğrencileri bulunuyordu. Benimle kucaklaştı. Selam verdim, saygıyla eğildim. Beni sağ tarafında bir yere oturttu. Sultan Muhammed ve yaptığım yolculuklar konusunda çeşitli sorular sordu. Cevap verdim. Şafii mezhebi üzerine fıkıh dersine döndü, ikindi namazına kadar devam etti. İkindi namazını kıldıktan sonra yakın bir odaya girerek elbisesini çıkardı. Bu giysi sadece hukukçulara özgü bir cübbeydi.
Sultan Cuma günleri bundan giyer, yürüyerek camie gelir, sonra da hükümdarlık giysisini sırtına geçirirdi.
Hükümdarm Saraya Dönüşü ve
Ona Yapılan Selam Merasİmi
Hükümdar camiden çıktığında kapıda fil ve atları hazır bulur. Adet şudur:
Sultan file binince beraberindekiler ata biner; sultan ata binerse ötekiler file biner. Kendini ilme vermiş büyük bilginler
Hükümdarın sağ tarafında yer alır.
O gün file binmişti. Biz de atlara binerek hep beraber miş
vere [=büyük daireye] hareket ettik. İnilmesi gereken işaretli
yerde indik. Hükümdar inmedi. Büyük dairede vezirler, emirler, saray katipleri, diğer devlet adamları ve ileri gelen askerlerden oluşan epey büyük bir kalabalık saf saf dizilmişti. Dört vezir ile katipler ilk sıradaydı. Önce onlar sultana selam verip eğil
diler. Yerlerine döndükten sonra emirler hükümdara selam verip eğildiler. Onlar da yerlerine gitti. Her grup böyle yaptı. Daha sonra bilginler, hükümdarın can dostları, hekımler [=bilge
doktorlar] şairler, rütbeli askerler, hizmetkarlar ve nihayet köleler çıktı huzura.
Hükümdar cülilskubbesinin karşısında bir filin üzerine otururdu. Üstünde süslü bir şatur [=gölgelik] vardı. Sağına ve soluna tepeden tırnağa bezenmiş ellişer fil ile ve yüzer at diziidi.
Bunlar nevbet [=nöbet; bando] atlarıdır. Daha sonra hashacibler
[=özel mabeyinciler] hükümdarın huzurunda ayağa kalkıp öylece dikildiler. Nihayet sadece erkek müzisyenlerden oluşan bir
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saz takımı çıktı huzura ve şarkılar söyledi. Bu arada üstünde ipek
örtü, ayaklarında altın halka bulunan ve sırmab ipekten dizginleriyle dikkatçeken~.liheyHinlar ~tirilerek sultanın önünde acayip bir şekilde oynatıldıhr. Çok şaşırdım bu işe! Atların böyle oynayışını daha önce!-li nt hükümdarının yanında görmüştüm.
Güneş batarken saraya girdi sultan. Ve millet de evine döndü.
Hükümdarın Yeğeninin İsyanı ve Bu Olayın Sebebi
Hükümdarın

bir yeğeni vardı. Hükümdar onu kızıyla ev!endirmiş, bir eyaletin de valisi yapmıştı. Fakat delikanlı,
emirlerden birinin güzel kızına tutularak onunla dünya evine
girmek istedi. Bu ülkenin törelerine göre evlenecek yaşa gelmiş kızı olan bir adam; ister emir olsun ister alelade biri, evladının mürüvetini görebilmek için kesinlikle sultandan izin almalıdır!

Hükümdar iş bilen bir kadını göndererek kız hakkında maIOmat toplar. Eğer kızın endamını beğenirse hemen kendine nikahlar! Eh, pek hazzetmezse babasına izin verir, kimle evlendirirse evlendirsin diye! Ahali de aslında kızlarının hükümdarla
evlenmesini istiyor, işin ucunda saygınlık, makam, lüks ve menfaat var çünkü.
Yeğeni n tutulduğu kızın babası evlendirme izni için sultana
başvurunca, "kıza baksın" diye saray tarafından biri gönderiliyor! Ve sultan alıyor kızı!
Öte yanda aşık yeğenin tutkusu büsbütün a!evlenmekte,
sevgilisine kavuşmak için çare bulamamaktadır. Bir aralık hükümdar uzak mı uzak, neredeyse bir aylık mesafede bulunan
düşmanla savaş etmeye çıkınca isyan bayrağını çeken yeğen, o sı
ralarda henüz surları bulunmayan Sumatra şehrine girer; kendini
hükümdar ilan eder! Ahalinin bir bölümü onun sultanlığını kabul
etmişse de diğerleri buna yanaşmaz. Durumu haber alan amca,
orduyu durdurarak geriye, Sumatra'ya döner. Yeğen alabildiği kadar servet ve azıkla yola düşüp sevdiği kızla beraber Mukava'ya,14 gavjJr ülkesine kaçar. İşte bu maceradan sonra hükümdar,
Sumatra şehrinin her yanını tahta surlarla çevirmek zorunda kal~
mıştır.
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Sumatra'da hükümdar yanında onbeş gün kaldıktan sonra
gitme izni istedim, çünkü yolculuk mevsimi gelip çatmıştı. Buradan her istenilen zamanda Çin'e gidilmiyor. Hükümdar bizim
için bir cunk hazırlatıp yolluğumuzu verdi ve pek çok şey armağan etti; ayrıca adamlarından birini misafir olarak yanımıza kattı. Allah, ona layık olduğu mükafatı versin.
Tam yirmibir gece sultanın ülkesinin sınırları içinde ilerledikten sonra Mulcava'ya ulaştık. Burası bir gavur memleketidir.
Bir ucundan öteki ucuna iki ayda gidiliyor. Orada çeşitli esans
bitkileri yetişir; kaku1l1 15 ve kamarı 16 denilen öd ağaçları bulunur. Zaten Kakulla ve Kamara bu ülkenin şehirlerindendir. Sultan Zahir'in ülkesi olan Ciiva'daysa günlük ve karilr bitkileriyle
biraz karanfil biraz da ild-i hindı [=Hindistan'a özgü öd ağacı]
yetişmektedir. Bu bitkilerin asıl kaynağı Muıeava'dadır. Bunlar
arasında asıllarının ne olduğu konusunda inceleme yaptıkları
mız şunlardır:

Lubban [=Günlük Ağacı]
Günlük ağacı en çok bir adam boyuna varan bodur bir bitkidir,17 Dalları enginar dallarına benzemektedir. Yaprakları gayet ince ve ufaktır. Bazen yaprakları tamamen dökülerek çıplak
kalabilir. İşte "lubban" [=günlük ağacının ürünü] bu bitkinin
dallarında bulunan yapışkan maddedir. Daha çok Müslüman
bölgelerde yetişir, kafirlere ait bölgelerde ise daha azdır.

Kafur Ağacı
Kamr ağacı bizim oraların kamışına benzer; ancak dalları
daha uzun ve kalındır. Kamr denen şey işte bu içi boş, uzun
tüpçüklerde bulunur. Kamış kırıldığı zaman iç kısmından kamr ortaya çıkar.
Bu bitkinin ilginç yanı: Köklerinin olduğu yerde bir hayvan
kesilmedikçe kamışın içinde kiimr maddesi oluşmaz! Kurulukta
[dolayısıyla kalitede] en ileri düzeyde olan ve bir dirhemciğiyle
bedeni kaskatı edip ölüme yol açan kiimr, onların hardale adını
verdikleri türdür. İşte bu tür kiifı1r kamışının dibinde insan boğazlanlİ'. Bazen insan yerine küçük fillerin de kesildiği olur.
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Hindistan'a Özgü Öd Agacı
Hindistan ödü, pelit ağacına benzer. Kabuğu daha ince olsa
da yaprakları tıpkLp~litinki gibidir. Meyvesi olmayan bu bitkinin gövdesi fazla büyümez. Kökleri gayet uzun olup esans maddesi bunlardadı';. Dal ve salkımlarından faydalanılmaz.
Müslümanlara ait bölgelerdeki öd ağaçları tamamen sahiplidir. Gavur yörelerindeki ağaçların çoğu sahipsizdir. Bunlardan
sahipli olanlar Kakulla'da bulunanlardandır. Zaten ödün en kalitelisi de bunlardır.
Kamara bölgesine özgü bir öd bitkisi de iyi türlerdendir.
Bunları, Cava halkına giysi karşılığında satıyorlar. Kamara bölgesine özgü bir tür daha var ki bal mumu gibi şekil alır, üzerine basıldı mı [iz çıkar]. "Attas"a gelince; bunun kökleri kesilerek aylarca toprağa gömülü bırakılır da kokusunun gücü ve keskinliği
devam eder! Öd ağacının en ilginç türlerindendir bu.

Karanfil
Karanfil [=karanfil] ağaçları uzun ömürlü ve kalındır. Daha
çok gavur arazisinde yetişir. Çok yetiştiği için sahiplenilmez. Bizim oralara getirtilenler, bu ağacın salkımlarıdır. Bizimkilerin
nüvvarü 'I-karanfil [=karanfil çiçeği] adını verdiği şey, bitkinin
çiçeklerinden dökülmekte ve portakal çiçeğine benzemektedir.
Karanfilin meyvesi, bizim yöremizde cevzetü't-tlb [=koku cevizi] diye bilinen buva cevizidir [=misk cevizi]. Onun iç kısmın
daki çiçek, besbase diye adlandırılır. Bunların tümünü gördüm;
yakından seyrettim.

[Kakulla]
Yolculuğumuzun devamında

KakulIa limanına vardık; hır
[=korsan] gemilere karşı koymak amacıyla
hazırlanmış özel cunklar gördük limanda. Zira orada her gemi
belirli bir ücret karşılığında komnur.
Gemiden indiğimizde güzel bir şehirde bulduk kendimizi.
Çevresinde yontma taştan yapılmış bir sur yükseliyor. Bu sur,
üç filin yan;,yana geçebileceği kalınlıkta inşa edilmiş! Şehir dı
şında gördüğüm ilk şey "Od-i hindI''' [=Hindistan ödül taşıyan
filler oldu. Ahali bunu evlerinde odun olarak tüketiyor! Fiyatı
sızlığa

ve

saldırgan
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bizim tarafların odun fiyatına denk, belki de daha düşük! Doolarak, kendi aralarında alışveriş yaptıkları zaman böyle
ucuz! Ama yabancı tacirlere bunun bir çuvalını bir yün elbiseye karşılık verirler. O yörede pamuklu kumaş, ipekli kumaştan
daha değerli sayılır.
Her taraf fil kaynıyor. Bu hayvanlar binek olarak kullanıldı
ğı gibi yük taşıma işini de görür. Herkes filini kapısına bağlıyor.
İşadamları fillerini dükkanlarının yan tarafına bağlamakta, evine
gidip gelirken ve yük taşırken hayvanını kullanmaktadır. Çin ve
Hıta [=Kuzey Çin; Hıtay] halkı da aynı düzen içindedir.
ğal

Mulcava

Hükümdarı

Bu adam gavurdur. Onu sarayı dışında kubbeli bir yerde
otururken gördüm. Devlet adamları yanındaydı. Altında herhangi bir yaygı yoktu. Askerler yayan olarak önünden geçiyordu.
Orada sadece hükümdarın atı vardır. Diğerleri file biner ve fil
üstünde savaş ederler.
Oraya geldiğimi duyan hükümdar beni huzuruna çağırdı.
Geldim ve şöyle dedim:
"Ve's-selamu ala meni't-tebea'l-huda!"
[Manası: Selam, doğruya uyanlara; hidayete erenlere]
Sadece selam sözcüğünü anladılar bu cümleden! Bana iltifatta bulunan ve yer açan hükümdar rahat oturmam için bir yaygı serilmesini emretti. Tercümana dönerek:
"Hükümdar toprağa oturmuşken ben nasıl bunun üstüne
kurulayım?" dedim. Tercüman cevap verdi:
"Onun adeti böyle! Alçakgönüllü davranarak yere oturur.
Sen misafirsin, büyük bir hükümdarın yanından geliyorsun. Sana ikram etmek, saygı göstermek gerek!" Ben de oturdum. Hükümdar, yanından çıktığım hükümdarla ilgili soru sorduysa da
uzatmadı; kısa kesti ve şöyle dedi:
"Bize üç gün misafir olursun. Sonra dönersin!"

Hükümdar Meclisinde Tanık Oldugum Garip Bir Olay
Bu

hükümdarın

meclisinde bir adam gördüm; dal budama
benzer bir bıçak vardı elinde. Keskin aleti boynuna
koydu, hiçbir şeyanlamadığım bir dille uzun uzun mırıldandı.
bıçağına
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Sonra

bıçağı

boynuna çaldı. Bıçak öyle keskindi ve adam öyle
ki yere, kelle ansızın düştü! Hayret ettim bu

sıkı yapışmıştı

işe!

Hükümdar soruyordu:
"Sizin yanı"iıızda böyle yapabilen biri var mı?" Cevap verdim:
" Böyle bir şey görmedim!" Hükümdar güldü ve ekledi:
"Bunlar bizim kölelerimizdir; bize olan sevgileri uğruna
canlarına kıyıyorlar!"

Hemen buyruk verdi, ceset kaldırıldı ve yakıldı. Onun yakılış merasiminde hükümdar yardımcıları, ileri gelen devlet
adamları, askerler ve bir kısım halk hazır bulundu. Hükümdar,
zavallının ailesine, çocuklarına ve kardeşlerine, hatırı sayılır bir
rızık akıttı [=dolgun maaş bağlattı]. Adamın bu hareketinden
ötürü yakınları yüceltildi, iltifat gördü. Mecliste bulunanlardan
biri, kendini öldüren adamın söylediği sözlerin hükümdara duyduğu bağlılığı gün yüzüne çıkardığını, zaten onun babasının,
hükümdarın babası uğrunda, dedesinin de hükümdarın dedesi
yolunda can verdiğini aktardı bana!
Böylece meclisi terkettim. Üç gün boyunca yemek gönderdi bana hükümdar. Sonunda oradan gemiye binip otuzdört gün
suda seyahat ederek "Bahr-i Kiihil" e ulaştık; "Riikid Deniz" demektir bu [=Pasifik].18 Bu denizde bir kırmızılık var; oralılar bunun çevredeki kara parçalarının toprağından ileri geldiğini sanı
yor. Bunca genişliğine rağmen ne rüzgiir, ne dalga, ne hareket;
hiçbiri yok. Denizin bu durgunluğundan ötürü Çin cunkların
dan her birine evvelce söylediğimiz gibi, üç gemi eşlik eder. Bu
gemiler kürek çekerek cunku harekete geçirirler. Ayrıca her
cunkta yirmi civarında, gemi sereni gibi kocaman kürekler bulunur. Her küreğin etrafına yaklaşık otuz kişi toplanarak birbirlerine karşı duracak vaziyette iki sıra oluşturur ve ayakta dikilirler. Her kürekte topuza benzeyen iki halat yer alır. Bir sırada
olanlar halatı çekip bırakır, sonra diğer saftakiler öteki halatı çeker. Bu sırada kürekçiler güzel ve uyumlu seslerle şarkı söylemeye başlar, çoğu kez "IiiIii, IiiIii" diye bağrışırlar.
Bu denizde otuzyedi gün seyahat ettik. Gemiciler bu defa
yolculuğun kolay geçmesinden ötürü şaşkındılar. Çünkü çoğu
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kez bu koca suyu geçmek için kırk-elli gün
ferki en kısa yolculuk imiş.

didinirlermiş.

Bu se-

[Tavalisı Ülkesi]

Sonunda Taviilisi ülkesine vardık. 19 Yörenin hükümdarının
adı Tavalisi'dir. Bu ülke çok büyük. Sahibi, Çin hükümdarı seviyesindedir. Onun pek çok cunku var. Sürekli Çiniilere karşı
savaşıyor, ancak iyi bir şeyalırsa barış masasına oturuyor! Yöre
halkı puta tapıcıdır. Çehreleri aydın ve güzeldir. Herkesten çok
Türklere benzemektedirler. Renkleri kırmızıya çalıyor. Cesur,
hızlı ve sert insanlar! Kadınları ata biner, iyi ok atar ve erkek gibi dövüşürler.
Yörenin en güzel, en büyük şehirlerinden olan KeylOker'i Zo
şehrinin limanına demir attık. Şehzade bu şehirde oturuyor. Biz
demir atar atmaz askerler yanımıza geldi. NahOda [=gemi patronu] hemen şehzadeye sunulmak üzere bir armağan hazırladı,
onun hakkında sorular sordu. Askerler hükümdarın, şehzadeye
başka bir şehir verdiğini, bu şehri de Urdud isimli kızına bahşettiğini söylediler.

B u Prensese Dair
KeylOker'i limanına varışımın ikinci günü Melike [=Prenses] Urdud z1 ora geleneğine uyarak misafirlik yemeği verdi.
"NahOda" yani gemi sahibini; "kerani" yani gemi katibini, iş
adamlarını, reisieri; "tendil" yani piyadelerin başını "sipahsalar"
yani süvarilerin başını da davet etti. NahOda benim şölene katıl
ma mı rica ettiyse de ahali Müslüman olmadığı için yemeklerini
yemek caiz değildi; kabul etmedim. Tüm davetliler geldiği zaman Melike onlara sormuş:
"İçinizden gelmeyen kimse kaldı mı?" NahOda cevap vermış:

"Bir adam gelmedi. O "bahşi"dir, yemek yemez."
dilinde "bahşi" [=bakşı] fakih; din adamı demekzZ
tir. Urdud emir vermiş; "O adamı çağırın!" diye. Böylece muhafızlarla beraber nahOdanın arkadaşları yanıma gelip;
"Melike Urdud'nın çağrısına uy!" dediklerinde prensesin
yanına vardım. Büyücek bir koltuğa kurulmuştu. Önünde kaOnların
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dınlar,

ellerindeki belgeleri prensese sunuyorlardı. Onun çevresini vezirlik görevini üstlenmiş yaşlı kadınlar kaplamıştı. Prensesin önünde tahWLalt tarafına,~sandal ağacından yapılmış koltuklara erkekler dizilmlşti. Taht ipek kumaşla döşenmişti ve
üstten aşağı ipek perdeler sarkıyordu. Sandal ağacından yapıl
mış tahtın üst yüzü altın plakalarla süsıüydü. Büyük salondaki
ahşap yükseltilere küp, testi ve bardak gibi büyüklü küçüklü bir
sürü altın kapkacak dizilmişti. NahOdanın söylediğine göre bu
kaplarda güzel koku karıştırılmış bir şerbet vardı. Ziyafete gelenler yemekten sonra içiyordu bundan. Tadı güzel, kokusu hoş
olan bu şerbet; insana neşe veriyor, ağız kokusunu gideriyor,
hazmı kolaylaştırıyor ve şehveti arttırıyormuş.
Prensese selam verdiğim zaman bana Türkçe:
"Hasen misen, yahşı misen?" dedi; bu cümle "Keyfe haluke, keyfe ente?" [=Durumun nasıl, nasılsın?] demektir. Beni
yan tarafına oturttu. Arapça yazmayı beceriyordu. Hizmetçilerinden birine seslendi:
"Deva ve bitik katGr!" Bunun anlamı "ed-devat ve'l-kağıd" dır [=kalem ve kağıt]. Emrettiği şeyler getirildiğinde şöyle
yazdı kağıda:
"Bismillahirrahmanirrahım"

ve sordu:

"Bu nedir?" Cevap verdim:
"Tandarı nam!" Bu sözcükler, "Allah adına" anlamına geliyor. 23 Prenses:
"Hoş!" dedi. Bu söz, "ceyyid!" [=hoş; iyi] demektir. Daha
sonra hangi ülkeden geldiğimi sorunca Hindistan'dan geldiğimi
söyledim. Bu cevabım üzerine şöyle dedi:
"Biber ülkesi mi?" Cevap verdim:
"Evet!"
Ülkenin [siyası] ahvaline dair sorular sordu, tek tek karşılık
verdim.
Şöyle devam etti sözlerine:
"Kesinlikle oraya savaş açmalıyım! O ülke benim olmalı!
Zenginliği ve askerlerinin çokluğuyla beni çekiyorl"
"Yapın öyleyse!" dedim.
Böylece bana çeşitli giysilerle iki fil yükü pirinç, iki dişi
manda, onkoyıin, dört rad gülsuyu ve son olarak tümü deniz
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yolculuğuna hazırlık

olsun diye tuzlanmış zencefil, biber, limon
ve anb1i [=mango] ile dolu dört martaban 24 verilmesini emretti.
Martaban, büyük teneere demektir.
N1ihfida sonradan bana şunları aktarmıştır:
"Bu prensesin askerleri arasında nice kadın hizmetçi ve cariye, erkek gibi savaşır. 0, kadın ve erkeklerden oluşan ordusuyla akma çıkar. Düşmanına baskın yapar, çarpışmanın kalbinde yer alır ve ceng1iverlere meydan okur."
N1ihfida şunları da söyledi bana:
Düşmanla yapılan bir savaşta askerlerinin çoğu can veriyor.
Feci bir yenilgiye ramak kalmışken prenses ansızın ileri atılıyor,
kızılca kıyametin koptuğu safları yara yara düşman hükümdarı
na yanaşıyor, bir hamlede onu yere seriyor ve savaşın seyrini değiştiriyor; düşman acı bir yenilgiye uğruyor! Yenik hükümdarın
kesilmiş başını bir kargının ucuna takarak getiriyor ve düşmanın
ailesi ancak yüklü bir servet ödeyerek kopmuş kelleyi teslim alı
yor prensesten! Prenses Urduc1i babasının yanına döndüğünde
hükümdar peder, evvelce oğluna ait olan bu bölgeyi kızına teslim ediyor.
Nice beyoğulları, nice asilz1ideler onunla dünya evine girmek için çağrıda bulunmuş, adam göndermiş ama o hep şöyle
dermiş:

"Ancak bana meydan okuyup dövüşte galip gelecek erkekle evlenirim!"
Damat adayları çekinmişler, onunla karşı karşıya gelememişler; prenses üstün gelirse şanlarına leke düşer diye kaygılan
mışlar.

Notlar
ı Sunurkavan (Sonargaon / Sonargauan) için bkz.: 53/12. not.
2 Cunk türü geminin gittiği Cava: Burada cunklar Cava'ya değil Sumatra'ya gidiyor.
Asıl Cava ise Arap coğrafyacıları tarafından Mul Cava diye kaydedilmiştir. Bkz.:
Bcck.; Age., s. 873; TiM, Age., s. 107. Cu nk için bkz.: 4915. not.
3 Berehnekar ve bu konu ile ilgili tartışmalar: Berehnekar'ın Andaman ve Nicobar
adaları olması mümkündür; bu adalar, Burma'ya bağlı Arakan bölgesinin başlıca yerleşim birimleridirler vc Negarais adasına yakındırlar. Ancak scyyahın üslObundan anlaşılan o ki Berehnekar coğrafi bir mıntıka ismi değil, tanımlanamayan bir halkın is-
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midir. Bkz.: Yule, Cathay, C. 4, s. 93; Gibb, Se/ecıioııs, s. 367; Beck., Age., s. 874; Tazı,
Age., s. 107.
4 İdrisf'nin böıge halkının evliliğiyle ilgili değerlendirmeleri: Idrisı Nüzhetü'/-Müş
tak isimli muhteşemeserinde bu halkla ilgili şöyle der: "Erkek, bir kadınla evlenmek
isterse kadının ~les0na şart koşar; mutlaka bir adamı öldürmeli ve onun kafatasını
getirmelidir. Eğer erkek bu şekilde elli kişiye öldürüp kafatasıarını sıra sıra dizerse o
zaman ona herkes kız verir ve o, elli kadınla aynı anda gerdeğe girebilir; halkı ona
kahraman muamelesi yapar. Onlar daima çıplaktırlar; hiçbir şey giymezler. Kadınları
da öyle; hatta cinsel ilişki esnasında bile gizlenmezler, bütün 'malları' meydandadır.
Onların ahlak telakkisinde bu durumu ayıplama yoktur. Bu kavrnin suradarı pek çirkindir. Yüz organları, insanda güzellik duygusunu uyandıran orandan yoksundur; yani çarpık yüzıüdürler." bkz.: Idrisı, Nüzhetü'/-Müştak, C. 2, s. 78.
5 Cilva adası: Cava kelimesi genelolarak Malay takımadaları için kullanılır. Küçük
Cava diye de adlandırılan ada ise Büyük Cava'nın hizasındaki Sumatra'dır. Büyük
Cava'ya sadece Cava da derler. ıbn BattGta buraya 1346'nın Ocak ayında varmış olmalıdır. Bkz.: D. Van Huseyn Azmı-D. Hariln, ed-Da'vetii'/-ls/iimiyyejt Mafizya, 1985;
Tazı, Tarlhu'd-Dib/iimasi'/-Mağribi, C. 7, s. 31 ı.
6 Şeki ve Berki için bkz.: 39/3. not.
7 Cumıın / Cemıın (=Eugenia Jambolana): Küçük lezzetli bir meyvedir. Ayrıca
bkz.: 3915. not.
8 Nilibü'l·bahr unvanı: Ferrand bu kişinin, çeşitli ticarı vergiler, liman gelirleri ve
gümrükten sorumlu "şahbender"in vazifesini üstlendiğin i söylüyor. Bkz.: G. Ferrand, Relatiolls de voyages et textes gtfographiques arabes pers011s et tures refatijs a /'ExtremeOrient, Paris, 1914, C. 2, s. 439. Aynca şahbender için bkz.: 4913. not.
9 Cilva sultanı Melik Zilhir: Bu adam Sumatra'nın ilk Müslüman hükümdan melik
Salih'tir. 696/1297 yılında vefat etmiştir. Bu tarihten itibaren 14. yüzyıl boyunca Melik Salih soyundan gelen hükümdarlar egemen oldu Sumatra'ya. ıbn Battilta'nın huzuruna çıktığı ve 1345 (veya 1346) yılında yanında kaldığı hükümdar ise yine Melik
Salih soyundan gelen Melik Z1ihir idi. Melik Ziihir başarılı bir hükümdardı; Malay
vakayinamesi HiMya! Naja Raja Pasai onu Melik Tahir diye kaydeder. Bkz.: A. Hill,
"The Coming to North Sumatra", JouTlla! of Southeast Asian HistOf)', 4, 1963, s. 6-21;
Beck., Age., s. 877; Tazı, Age., s. 114.
10 Bukşa (=Bohça) kelimesi: Bu kelime Farsçadır ancak Türkler çok kullanırlar;
Türkçeleşmiş haliyle bohça bu.
11 Ferdhane: Özel, ferde özgü oda demektir; Farsçadır.
12 Balişt, Baluşt (çoğulu Bavalişt): Yastık anlamına gelir; Farsçadır. Bugün yumuşak
oyuncak bebeye ve hayvana da pelüş deniyor. Pelüş, Fransızca yumuşak tüylü kumaş demektir; belki de Fransızcaya Farsçadan geçmiştir. Balişt zamanla çekmeceye
ve sandığa vurulan bağ anlamına da gelmiştir. ıbn BattGta'nın anlattığına göre Moğolların yönettiği Çin 'de paraya Balişt deniliyordu. Bkz.: Ferheııg-i Zi)'a, C. 1, s. 255;
Tazı, Age., s. 115.
13 Sultan Muhammed'den kasıt, Hint hükümdarı Tuğluk oğlu Muhammed Şah 'dır.
14 Muleilva; Mul Cava: Pek çok araştırmacı buranın neresi olduğu ve seyyahın bu bölümle ilgili güzergahı konusunda hayrete düşmüştür. Yule, İbn Battilta'nın burada
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Malay yarımadası olduğunu söylüyor. Ancak Tibbets bu göBkz.: H. Yu le, Age., s. C. 4, s. 155; G.R. Tibbets,A Stııd]' of the Arabic 1'exts coııtaiııing Material 011 South-East Asia, London, 1979, s. 151.
15 Kakulla: Bu isim başka Arap coğrafyacıları tarafından da zikredilmiştir. Bir Çin kaynağı buranın Tenasserim kıyıları olduğunu belirtir. İbn Battuta'nın burayı, Sumatra'ya giderken ziyaret ettiği farzediliyor. Bkz.: Beck., Age., s. 880; P. Wheatley, The
Goldm Khersoııese, Kuala Lumpur, 1961, s. 224-228.
16 Kamara ya da Kmare (=Khmer; Kmer ülkesi): Burası Kamboçya'dır. Kızıl Kmerler diye bilinen örgüt de tarihı bir referansa sahip olmak için kendilerine bu adı seçmiş olmalı. İbn Battuta'nın yaşadığı dönemde Kamboçya'nın durumu hakkında fazla malumat yoktur. Seyyahın söylediği Kamare kelimesini, tütsü münasebetiyle baş
ka seyyahlar da anmıştır. Bkz.: Tazı, Age., s. 117.
17 Lubbiin (=Günlük) ağacı için bkz.: 30/11. not.
IS Bahr-i Kiihil (=Pasifik): Farsça bir terkiptir; durgun deniz demektir. Maksat Pasifik okyanusu olabilir. Bkz.: TiM, Age., s. 121.
19 Taviilısı (=Tavalisi): Bu ülkenin neresi olduğu Rıhle şarihleri arasında hala tartışma
konusudur. Filipinli tarih profesörü N. Zafra, araştırmacı Yamamoto gibi Tavalisi'nin
Hindı Çin'deki Champa Krallığı olduğunu düşünmektedir. Zira Champa Krallı
ğı'nda "Tavaı" soyluiara ve kumandanlara verilen bir unvandır. H. Yule gibi araştır
macıların bir kısmı ise Filipinler'in güneybatısındaki Sulu'nun Tavalisi olduğunu savunmuşlardır. Joze Rizal ise Tavalisi'nin Filipinler'deki Luzon bölgesi olduğunu savunmuştur. Japonlar da Tavalisi'nin kendi ülkelerinde olduğunu sanmışlar ki
1976'da Fas elçisi Japonya'ya gelince Japon bakanı Takiyo Miki "Sayın ıbn Battuta'dan yüzyıllar sonra gelen ikinci Faslı elçiyi karşılamaktan mcmnuniyet duyduğu
nu" izhar etmiştir! Kuşkusuz bizim için keyif verici olan, Tavalisi ülkesinin aristokrat tabakasının Türkçe konuşmasıdır. Tavalisi'yi paylaşamayan muhtelif milletlere
mensup "Ibnbattutaologlar" nedense prensesin niçin Türkçe konuştuğu üzerinde
fazla durmamışlar. Sadece şu kadarı söyleniyor; seyyah daha önce Uzbek Han'ın hatunlarının özgür tavırlarına tanık olunca onlardan birinin ismini yakıştırmış Tavalisi
ülkesinin prensesine. Oysa seyyahı da satır aralarından "okuduğumuz" zaman (yaptığı tercih, hakikate değil fiksiyona da dayansa) şu gerçek, güneş gibi beliriyor: Seyyahımız bütün bir Islam dünyasını, Afrika'yı ve Güney Asya'yı kapsayan 30 yıllık bir
seyahatten sonra siyaset etme vasfını bir Türk kadınına yakıştırıyor. Bkz.: T. Yamamoto, "On Tavalisi as described by Ibn Battuta", Manaires of the Research Department
of the 1'0)'0 BUIIA'o, sayı: 8,1936, s. 93-133; H. Yu le, Catha)', C. 4, s. 158; Tazı, Age., s.
121; Beck., Age., s. 884.
20 Keylôkerı (=Keylukeri): Yamamoto Keylukeri'nin Klaung Garai kelimesinden
bozma olduğunu söylüyor. Bu ismin ise Champa Krallığı'yla ilgisi vardır. Bkz.: bir önceki not.
21 Melike Urdueii: Bazı araştırmacılar, seyyahın bu ismi Uzbek Han'ın 4. hatunundan
aldığını söylüyor. Bazıları ise Brunci halkının kullandığı bir unvandan; Urdana Raca
unvanından kaynaklandığını savunuyor. Bkz.: Beck., Age., s. 885.
22 Bahşı kelimesi: Aslı Sankritçedir; Türkler ve Moğollar arasında Budist rahibe BahŞı denilrdi.
Mul

Cava'nın

rüşü çürütmüştür.
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Tandrı

Nam ve diğer Türkçe eümlder: "Tanrı namı" ile demek istiyor. Herhalde seyyilh, Tanrı kelimesindeki nazal N'yi, tam anlayamadığı için Arapçanın Dhat
harfiyle çevirmiş. "Deva ve bctck klitur" cümlesi eski sert Hakan! Türkçesi'nin tadını veriyor. Seyyahbtirada Urducil'yı Gğuz tesiri taşımayan sert Kıpçak ağzıyla konuşturuyor. Bu jur~mda Urducil, Orta Asya kokan bir kız; aslen Moğol olup Karahanh geleneğinden beslenen Uygur hocalardan Türkçe öğrenmiş bir prenses gibi
vasfedilmiş.

24 Martaban kelimesi: Birmanya'da yapılan toprak kaplara martaban denilirdi. Barbosa'nın notlarında martabanıara değinilir. Bkz.: Tazi, Age., s. 123.

ELLİBEŞ1NCl

BÖLÜM

ÇtN
Tavalisı

ülkesinden çıkışımızdan onyedi gün sonra Çin'e
Rüzgar yanımızdaydı, hızlı ve rahat bir şekilde kaydık
suda. Çin arazisi pek geniş. Meyvesi, tahılı, altını ve gümüşü
bol; çok zengin bir ülke. Dünyanın hiçbir bölgesi buraya benzemez. A..b-ı Hayat diye bilinen nehir bu ülkeyi delip geçer. Anlamı, hayat suyu! Ona Sebr [=Sarı] nehir de denilir. Tıpkı Hindistan'daki ırmağın adı bu! Kaynağı Hanbalık [=Pekin] şehri civarında bulunan Kuh-i Buzne'dir; Maymun dağı yani.
ırmak, Çin'in tam ortasından geçerek altı aylık bir mesafe
boyunca akar, Sınüssın [=Kanron, SınkeHin] bölgesine ulaşır. ır
mak çevresinde tıpkı Nil gibi köy, kasaba, bahçe ve çarşılar dizilidir. Ama burada işlenmiş arazi ve ev Nil'den daha fazladır.
Nehir kıyısında art arda sıralanmış bir sürü sudolabı bulunuyor.
Çin ülkesinde, Mısır şekeri ayarında belki de daha iyi şeker bulunur. Üzüm ve erik de çok. Çin'deki eriği görünceye kadar Dı
maşk'ta yetişen ve Osmanı diye adlandırılan eriğin bir benzeri
yok sanırdım. Bu ülkede Havarezm [=Harizm] ve İsfahan'da yetişenler gibi lezzetli karpuzlar var. Bizim taraflardaki her meyvenin bir benzeri hatta daha güzeli bulunuyor Çin'de! Buğday da
bir hayli çok. Oranın buğdayından daha hasını görmedim! Mercimek ve nohut da aynı.
ulaştık.

Çin İşi Toprak Kaplar
Çin' e özgü toprak kaplar sadece Zeytun 1 ve Sınkelan 2 yörelerinde üretilir. Hammaddesi civardaki dağların toprağıdır. Bu
toprak ileride anlatacağımız gibi kömürü andırır, alevolup ya-
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nar. Çinli toprak kap imalatçıları, bu toprağa biraz taş eklerler ve
üç gün ateşte pişirdikten sonra su dökerler üstüne. Eldeki malzemenin tümü toRrağa dönüşü~, sonra yoğururlar. En kalitelisi,
bir ay boyunca yoğrulan türüdür. Daha fazla yoğrulmaz. Yoğur
ma süresinin en Kısası onbeş gündür. Bunların fiyatı, bizim oraların toprak kap fiyatlarına eşit veya daha aşağıdır. Buradan yükleme yapılır Hindistan'a ve diğer ülkelere. Hatta bizim memlekete, Mağrip'e de gelir. Pişmiş toprağın en sanatlısı, Çin işi olanıdır.

Çin Tavukları
Çin'in tavuğu ve horozu pek iridir, bizim oranın kazıarından
daha yapılıdır. Bu tavukların yumurtası bizim kazıarın yumurtasından büyük. Ama buranın kazıarı ufak tefek ve aruk! Bir tavuk
satın aldık, pişirmek istediğimizde etinin tek çömleğe sığmadı
ğını gördük, iki çömleğe ayırdık! Oranın horozları devekuşu gibi; bazen tüyleri dökülür de kırmızı bir et parçasını andırır. Böyle bir horozu ilkin Kavlem şehrinde gördüm, devekuşu sandım,
hayrete düştüm! Bir de sahibi:
"Çin'de bundan daha irileri var!" demesin mi!
Çin 'e vardığımda adamın horozia ilgili sözlerinin dosdoğru
olduğuna inandım!

Çin Halkının Bazı İşleri
Çinliler

tıpkı

Hintliler gibi ölü yakar, putperesttirler. Çin
hükümdarı Tinkız Han'ın [=Çingiz Han] soyundan gelen bir
Tatardır. 3 Şehirlerin her birinde Müslümanların oturduğu bir
mahalle bulunuyor. Cumayı ve diğer namazıarı kılacakları mabederi var. Müslümanlar orada saygı görmekte, el üstünde tutulmaktalar. Çin kafirleri domuz ve köpek eti yiyor, çarşılarında
da satıyorlar. Aslında zengin ve yaşam seviyesi yüksek bir halk
ama yemeğe ve giysiye düşkün değiller! Sayılamayacak kadar
malı olan koskocaman bir işadamını, sırtında kaba bir pamuk
cübbeyle görürsün! Bütün Çinliler altın ve gümüş tabak düşkü
nüdür. Hçr birinin avcunda ucu demirli bir sopa bulunuyor. Yürürken ona dayanır;
"Bu değnek üçüncü ayak!" derler.
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Orada ipek çok. Çünkü

oranın ipekböceği

meyvelere dada-

nır, beslenir; fazla ilgiye ihtiyacı yoktur. İpek yoksulların ve
kimsesizlerin giysisidir. İşadamları da olmasa hani, beş para et-

mez! Çinliler arasında bir pamuk elbise bir yığın ipek elbiseye
denktir. Onların geleneğince işadamı yanında taşıdığı bütün altını ve gümüşü eritir, parça parça kalıplara döker. Her parça bir
kıntar c;:ivarında, belki biraz daha hafif veya ağırdır. Bu altın parçaları evin kapısına asılır. Böyle beş parçası bulunan adam, parmağına tek yüzük, on parçası olansa iki yüzük takar. Onbeş parçası olana Seti4 adı verilir. Setı, Mısır'daki karimı'nin karşılığı
dır. Çinliler, böyle eritilmiş altının bir parçasına [=külçesine]
berkalaS derler.
Alışverişte Kullandıkları Kağıt

Paralar

Çinliler alışverişierini dinar ve dirhemle yapmazlar. Onların
ülkesine gelen dinar ve dirhemin tümü yukarıda belirttiğimiz
gibi parça parça kalıplara dökülür. Alışverişierinde kağıt parçalarını kullanıyorlar. Her kağıt el ayası kadardır; üzerinde hükümdarın mührü vardır. Bu kağıtlardan yirmibeşine "balişt"6 diyorlar. Bizdeki dinar anlamına geliyor bu. Kağıtlar eskir veya elde
parçalanırsa sahibi bizim oraların darphanesine benzeyen bir yere gider, yırtığı verir yenisini alır. Ne bu iş için ne de başka şey
için para ödemez! Çünkü kağıt işiyle uğraşanların rızkları [=maaşları] hükümdar tarafından ödenir. Bu darphanenn yönetimi
büyük beylerden birine verilmiştir. İnsan bir dirhem gümüş yahut altınla çarşıya çıkıp bir şeyler satın almak istese balişt ile değiştirmedikçe onun elindekine bakmaz kimse! Ancak baliştle istediği şeyi satın alabilir!

Çinlilerin Kömür Yerine

Yaktıkları

Toprak

Bütün Çin 7 ve Hıta [=Kuzey Çin; Hıtay, Türk-Moğol Bölgesi]8 ahalisi kömür yerine toprak yakıyorlar. Bu toprak bizim
oranın tafl'ı gibi sımsıkı ve yapışıktır. Rengi de tafla benzer.
[Tafl: Kumaş boyamada kullanılan bir sarı toprak türü] Filler
aracılığıyla taşman bu toprak bizdeki kömür parçaları gibi kesilip ateşe atılır. Tıpkı kömür gibi yanar ve ondan daha fazla ısı
verir! Ateşlikten geçip küle döndüğünde suyla ıslatırlar. Kuru-
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tulduktan sonra tekrar yakarlar onu! Tamamen yok olup hiçbir
şey kalmayıncaya dek sürer bu. Çinliler bu toprakla bölgeye özgü kapkacak yapa~La! ve daha ön,ce anlattığımız gibi içine taş eklerler.
.

Çinlilerin Özelliği; Çeşitli İş ve Sanatlarda Ustalık
Çinliler çeşitli iş ve sanatlardaki kabiliyetleriyle tüm uluslahepsinden mahir olmuşlardır. Onların başta gelen
özellikleri budur. İnsanlar evvelce bazı kitaplarda bu nitelikten
bahsettiler, uzun uzadıya konuştular. Resme gelince ne Hıristi
yanlar ne de başkaları ÇinIilerden daha becerikli değildir. Onlar
bu konuda çok yetenekli. Benim tanık olduğum ilginç olaylardandır; Çin 'de ne zaman bir şehre girsem ikinci gelişirnde benim ve arkadaşlarımın duvarlara ve çarşıda kağıtlara çizilmiş resimlerimizi görürdüm! Bir keresinde dostlanmla beraber Irak
halkına özgü giysilere bürünerek başşehre gittik. Nakkaşlar çarşısından [=oymacılar ve ressamlar çarşısından] geçip hükümdar
sarayına vardık. Günbatımı alacasında saraydan dönerken aynı
çarşıya uğradık. Bir de ne görelim; hepimizin resimleri duvara
yapıştırılmış bir kağıttaydı! Her birimiz dostuna ve dostunun
resmine bakıyor, benzetmeyi kusursuz buluyordu!
Bana söylendiğine göre hükümdar emretmişti bunu. Biz
huzurdayken saraya gelmişler, seyretmişler ve çaktırmadan resmimizi yapmışlardı! Çin halkının adeti, yanlarından geçen herkesin resmini yapmaktır.
Bunda öyle ilerlemişler ki yabancı biri kaçmayı gerektirecek suç işlediğinde hemen resmini şehirlere yolluyor ve aramaya başlıyorlar. Nerede bu resme benzer biri bulunursa hemen
rı geçmiş,

yakalanıyor!

İbn

Cüzeyy der ki:
Bu iş, tarihçilerin İran hükümdarı Sabıır Zülektaf [=İkinci
Şapur]9 hadisesiyle ilgili anlattıklarına benziyor. İran hükümdarı kendini gizleyerek Rum ülkesine giriyor; oranın yöneticisi tarafından düzenlenen bir düğün yemeğinde hazır bulunuyor.
Meğerse r~smi bir yemek kabına çiziliymiş. Kayser'in hizmetkarlarından biri, resmin Sabıır'a tıpatıp benzediğini farkedince
efendisine dönerek şöyle diyor:
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"Bu resim, İran Kisrası'nın bizimle aynı mecliste olduğunu
göstermekte!" Adamın dediği aynen çıkıyor. Böylece Sabilr
hakkında kitaplarda yazılı olaylar meydana geliyor.
İbn Battilta devam ediyor:

Gemilerde Bulunan Her Şeyi Kaydettne Adetleri
ç.inlilerin adetindendir; cunklarından biri suya açılacağı zaman deniz kumandanı ile yazıcılar gemiye çıkıp içerideki okçuların, hizmetkarların ve denizcilerin isimlerini tek tek yazarlar.
Böylece hareket izni verilir onlara. Gemi Çin'e geri döndüğün
de bu görevliler yine yukarı çıkarak daha önce isimlerini kaydettikleri kimselerin mevcut olup olmadığını kontrol ederler.
Eksik çıkarsa gemi sahibini sorumlu tutarlar. Gemi sahibi, o
adamın kaçtığına, vefat ettiğine yahut bir kazaya uğradığına
ilişkin kanıt getirmekle yükümlüdür! Aksi halde cezalandırılır!
İnsanlarla ilgili kayıt işi bittikten sonra gemi sahibine, eşya türünden az-çok ne varsa ayrıntılı bir liste hazırlamasını emrederler. Bu esnada gemideki yolcular karaya çıkartılır. Onların yanında bulunan eşyalar, gümrük divan katipleri tarafından tek
tek gözden geçirilir. Eğer izinsiz, kaçak bir şey bulunursa gemiyle beraber tüm eşya ve mallara hazine el koyar! Bu iş bir tür
zulümdür! Ne kafir ülkesinde ne de Müslümanların arasında
böyle bir uygulama gördüm. Sade Çin'de var. Bir de Hindistan'da buna benzer olayların meydana geldiğine tanık olmuşumdur. Örneğin bir adamın elinde vergiden kaçırılmış mal yakalanırsa ceza olarak o verginin on bir katı alınırdI! Ama daha
sonra Sultan Muhammed vergileri tamamen kaldırınca bu adet
de kalktı.
İş Adamlarını Yolsuzluktan Alıkoymakla
İlgili Uygulamaları
Müslüman tacir, Çin şehirlerinden birine ulaştığı zaman

orada yerleşmiş Müslüman iş adamlarından birinin evine yahut
bir hana gidip konaklamakta serbesttir. Eğer Müslüman tacirin
yanında konaklamak isterse malı tek tek sayılarak ev sahibine
teslim edilir. Ev sahibi onun malından belli bir bölümünü masrafları için harcar. Misafir tacir yolculuğa çıkacağı zaman bütün

899
malı

yeniden gözden geçirilir. Eksik çıkarsa, malını teslim ettitacir kesinlikle bunu kapatmak zorundadır!
Dışarıdan gele~"tacir, handa,konaklamak isterse bütün malı han sahibine teslim edilir. Han sahibi, tacirin istediği her şeyi
onun namına satın-alır. Yabancı tacir, odalık cariyesi olsun istiyorsa han sahibi onun adına bir cariye satın alır ve kapısı hanın
içine açılan [özel] bir daireye yerleştirir yabancıyı. Her ikisinin
de masraflarını hancı görmektedir. Bu ülkede cariyeler çok
ucuz. Dahası da var; bütün Çin halkı, kız olsun erkek olsun kendi evHitlarını satılığa çıkarmakta! Bu onlara göre hiç de ayıp değiL. Fakat satılan kız ve erkekler alıcılarıyla beraber yolculuğa
çıkmaya zorlanamaz! Ama kendileri bunu isterse engel de olunmaz.
Eğer dışarıdan gelen tacir evlenmek isterse hemen evlenebilir. Fakat servetini kötü yollarda kullanmasına kesinlikle izin
yoktur. Çinliler şöyle derler daima:
"Müslümanların servetlerini bizim ülkemizde har vurup
harman savurduklarına ve memleketimizin 'kaçmış fırsatların
ve sapkınlığın yurdu' olduğuna dair söylentilerin İsHim ülkelerine yayılmasını asla istemeyiz!"
ği

Yollarda Misafirleri İ yi Koruduklarma Dair
Çin ülkesi, misafirlerin güvenliği hususunda tüm memleketlerden iyidir. Orada bir yolcu yanında epey bir servetle dokuz aylık güzergahı hiç kaygılanmadan tek başına aşabilir. Bu
sistem şöyle işliyor:
Çin'de her konak yerinde bir han bulunuyor. Orada yayan
ve atlı koruyuculardan oluşan bir grup asker vardır. Onların amiri konumundaki adam, özel katibiyle akşamleyin hana gelir ve
ağırlanan yolcuların adlarını deftere geçirir, altına mühür basar.
Sonra da hanın büyük kapısını kilitler.
Sabahleyin yine yazıcıyla gelen başgörevli, herkesi adıyla çağırıp ayrıntılı bilgi alır. Böylece, yolcuları bir sonraki konağa ulaş
tırsın diye yanlarına adam katar. Bu adam, misafirlerden hepsinin
ikinci konağa ulaştığına ilişkin bir belge alır varılan hanın başgö
revlisinden. Adam bu yazıyı kesinlikle bir önceki hanın görevlisine getirmek zoründadır. Yoksa suçlu durumuna düşer.
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Sınussın'den [=Kanton, SınkeHın] Hanbalık [=Pekin] şehri
ne kadar yol boyunca her konakta böyle yapılıyor. Güzergahtaki hanlarda misafirlerin gereksinim duyduğu yiyecekler, özellikle de tavuk ve kaz bulunur. Fakat orada koyun gerçekten azdır.
Kendi yolculuğumuzu anlatmaya dönelim:

[Zeytfin]
Bir süre denizde yolculuk ettikten sonra ilk vardığımız şe
hir Zeytundu [=Kuanz-hou]. Ne bu şehirde ne diğer Çin şehir
lerinde, ne de Hint ülkesinde zeytin namına hiçbir şey var! Ama
buraya Zeytun demişler.
Burası çok büyük bir yer. Zeytunı diye bilinen kemha ve atlas türü kumaşlar burada üretiliyor. Bunlar Hansa [=Hangzhou]
ve Hanbalık kumaşlarından üstün. Zeytun limanı, dünyanın en
geniş limanlarındandır; hatta en büyüğü diyebiliriz! Orada yüz
büyük cunk gördüm. Küçük gemilerin sayısını kestirmek imkansız. Liman aslında kocaman bir körfez. Denizden karaya
doğru bir hayli sokulmuş ve daha yukarılarda büyük bir nehre
karışmış. Bizim tarafların Sicilmasa şehrinde olduğu gibi Zeytun'da ve Çin'in diğer şehirlerinde herkesin bir bahçesi vardır.
Ev, bahçenin tam ortasında. Bu yüzden Çin şehirlerinin yerleşim alanları çok geniştir.
Burada Müslümanlar ayrı bir semtte oturmaktadırlar. Zeytun'a ulaştığım gün kimi gördüm dersiniz? Armağan sunmak
için elçilik göreviyle Hindistan'a hareket edip yarı yolda cunku
batmış emiri! Onunla bu görev münasebetiyle tanışlığımız vardı. İşte bu adam bana selam verdi ve sahib-i divan denilen yüksek memura takdim etti beni. Sahib-i divan beni muhteşem bir
köşke yerleştirdi. Kadı Taceddın Erdevıiı [=Erdebilli], Şeyhü
lislam Kemaleddın Abdullah İsfahanı ve ileri gelen bazı iş
adamları ziyaretime buyurdular. Onlar arasında Hindistan'dayken borç para aldığım, iyi davranışına tanık olduğum tacirlerden
Şerefüddın Tebrızı de vardı. O Kur'an hafızıydı, daima Kur'an
okurdu.
B uradaki tacirler hayatlarını gavur ülkesinde geçirdikleri
için bir Müslüman yanlarına geldikte bayram etmişcesine sevinır;
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"İslam toprağından biri geldi!" diyerek mallarının zekatını
ona yağdırırlar! Misafir adamcağız hemen onlardan biri kadar
mal mülk sahibi ohn da döner memleketine!
Zeytfin şehrinde büyük şeyhlerden fazilet sahibi Kazerılnlu
Burhaneddıiı ;ardır. Onun tekkesi şehir dışında. İş adamları,
Şeyh Ebfi İshak Kazerfinı lO adına tuttukları adakları Şeyh Burhaneddın'e teslim ederler.
Sahib-i divan denen görevli benimle ilgili bilgi edinip hakkımda söylenenleri duyunca, gelişimi Kaan'a bildirdi. Kaan onların büyük hükümdarıdır. 1l Benim Hint hükümdarı tarafından
gönderildiğimi söylemiş sahib-i divan. Bu arada ben ondan rica
ettim, kendi eyaleti sınırları içinde bulunan ve oralılarca Sınke
Ian diye adlandırılan Sınüssın 12 şehrine gitmek için yanıma birini katsın diye. Büyük Kaan'ın cevabı gelinceye kadar orayı gezecektim. Sahib-i divan, dileğimi kabul ederek adamlarından
birini benimle gönderdi.
Nehirde bindiğim gemi bizim tarafların savaş teknelerine
benziyorsa da kürekçiler teknenin tam ortasında ayakta dikilerek hep beraber kürek çekiyor, yolcular baş ve kıç tarafında bulunuyordu. Bu yönüyle bizim gemilerden ayrılıyor bu tekne.
Ayrıca güneşten korunmak amacıyla ketene benzer, oraya özgü
bir bitkiden mamul kumaş geminin üzerine geriliyor. Bu bitki
keten değildir ve kendirden daha incedir.

[Kanton]
Tam yirmi yedi gün bu nehirde ilerledik. Her gün öğlenle
yin kenarda bir köy kıyısına demir atar, ihtiyaçlarımızı satın alır;
öğle namazını kılar ve [yola koyularak] güneş battıktan sonra
başka bir köye çıkardık. Sınkelan [=Kanton; Guangzhou] şehrine
varıncaya kadar böyle yaptık. Burası Sınussın denilen yerdir. Çin
işi toprak kaplar burada ve Zeytfin şehrinde üretilir. A-b-ı Hayat
[=Sarı ırmak] adlı nehrin denize karıştığı noktayı Mecmaü'lBahreyn [=iki denizin birleştiği yer] diye isimlendiriyorlar.
Sınussın, dünyanın en büyük şehirlerindendir. Çarşı bakı
mından en ,şirin şehirlerinden. En büyük çarşısı, toprak kapların
sarıldığı çarşıdır. Diğer Çin şehirlerine, Hint'e ve Yemen'e buradan gider Çiıi rşi porselenler.
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Şehrin göbeğinde

dokuz kapılı kocaman bir tapınak [=pagoda] var. Kapıların iç kısımlarında direklerin üstüne kurulu çardaklar ve peykeler bulunuyor. Tapınak sakinleri buralarda oturuyor. İkinciyle üçüncü kapı arasında körlerin oturduğu bir bölüm vardır. Onların yiyecek ve giyecek masrafları tapınak vakfından karşılanıyor. Diğer kapıların arasında da bu tür bölümler
mevcuttur. Hastane ve mutfak da tapınak içindedir. Doktor ve
hizmetçiler orada hazır.
Bana anlatıldığına göre çalışıp para kazanmaya gücü yetmeyecek derecede ihtiyarlamış insanların yiyeceği ve giysisi bu tapınak tarafından karşılanıyormuş. Aynı şekilde yetimler ve hiç
malı olmayan dullar da buradan faydalanıyormuş. Hükümdarlardan biri bu tapınağı yaptırınca, tüm şehri ve kıyısındaki köyleri,
bahçeleri buraya vakfetmiş. Hepsinin geliri tapınağa akıyor. Bu
hükümdarın tapınakta resmi yapılmış. Onlar ona tapıyor!
Şehrin bir tarafında Müslümanlara ait bir semt vardır. Onların büyük camiIeri, tekke ve çarşıları burada. Çin şehirlerinin tümünde Müslümanların işine bakan bir şeyhülislam bulunuyor.
Aralarındaki sorunları halletmek için kadı da mevcut. Nüfuz sahibi zengin Müslümanlardan birine; Evhadüddın Sincarl'nin
evine konuk oldum, ondört gün kaldım. Kadı ve diğer Müslümanların hediyeleri üstüme akıyordu. Her gün orada yeni bir
davet verirler, uşarı tipi [on arşın boyunda] güzel kayıklarda, şar
kıcılarla beraber gelirlerdi.
Bu şehrin ötesinde ne kafirlerin ne de Müslümanların bir
şehri bulunur. Bana anlatıldığına göre burayla Ye'cııc Me'cııc
duvarı arasında altmış günlük yol varmış. Orada adam eti yiyen
göçebe kafi ri er yaşarmış! Ele geçirdikleri adamn işini bitirirlermiş. Bu yüzden onların ülkesine kimse gitmez, oraya doğru seyahate çıkan da olmaz. Bu bölgede o duvarı gören veya göreni
gören birini görmedim!
İlginç Bir Olay
Sınkelan'dayken yaşı

ikiyüzü geçmiş bir ihtiyarın bulundusu içmediğini, güçlü kuvvetli olması
na rağmen kadınlara yanaşmadığını, kimseyle konuşmadığını ve
şehir dışında bir mağarada yaşayarak ömrünü ibadetle geçirdiğiğunu;

yemek

yemediğini,

ni duydum. Mağaraya gittim, ihtiyarı kapıda buldum. Bedenen
pek arı kuru; üzerinde ibadet nuru, rengi kızıla doğru sakalsız
bir pir-i faniydi. Selam verdim; elimi tuttu, kokladı ve dilmaça
dönerek:
"Bu, dünyanın bir ucunda. Biz de öbür ucundayız" dedi.
Sonra ekledi:
"Sen garip bir şey görmüştün! İçinde tapınak bulunan adaya geldiğin gün; orada putlar arasında oturan ve sana on dinar altın sunan adamı anımsıyor musun?" diye sordu.
"Evet!" dedim. Devam etti:
"İşte ben oyum!" İhtiyarın elini öptüm. Bir an düşünceye
daldı. Sonra mağaraya girdi ve bir daha yanımıza çıkmadı. Söylediklerinden ötürü pişman olmuştu sanki. İçimize dolan heyecanla mağaraya hücum ettikse de onu bulamadık. Karşımızda o
değil arkadaşlarından biri vardı şimdi; avcunda balişt denilen
kağıt paralardan bir öbekle bize dönerek:
"Bu misafirliğinizdir, ihtiyaçlarınızı bununla göresiniz!" dedi.
"Adamı bekleriz!" diye direttikse de şu cevabı verdi:
"On sene dikilseniz de onu göremezsiniz! Adetidir, bir kişi
onun sırlarından birini öğrenirse artık ona gözükmez! Ama senin
yanında olmadığını sanrna, hatta burada beraberindedir belki
o!"
Şaşırdım ve geri döndüm.
Olayı kadıya, şeyhülislama ve Evhadüddın Sincarı'ye anlattığımda şöyle dediler:
"Adetidir; yabancılardan biri geldiğinde böyle davranır.
Kimse onun hangi dinden olduğunu bilmez. Hani siz içeri girdiğinizde onun dostlarından birini gördüğünüzü sanmıştınız ya, o
aslında esrarengiz ihtiyarın ta kendisidir!"
Onların anlattığına göre bu ihtiyar adam, elli seneden beri
yokmuş ülkede. Döneli henüz bir yılolmuş. Hükümdarlar, beyler, ileri gelen kimseler hemen ziyaretine koşmuşlar. İhtiyar, gelenlere durumlarına uygun armağanlar yağdırıyormuş. Ayrıca
her gün huzuruna koşan yoksullara ve dervişlere derecelerine
göre bir şeyler dağıtırmış. Oysa yaşadığı mağarada göz dolduracak türden hiçbi~ şey bulunmazmış! Çok eski zamanlarda mey-

dana gelen hadiseleri haber veren bu ihtiyar, Peygamberimizi
de anar -Allah'ın rahmeti ve selamı onu kutsasın- ve şöyle dermış:

"Beraber olsaydım elbet onun yardımına koşardım!" Bu
adam Halife Ömer b. Hattab ile Ali b. Ebi Talib'i saygıyla anar,
onlara övgüler yağdırır ama Muaviye oğlu Yezid'e lanet edermiş. Hatta Muaviye hakkında da ileri geri konuşurmuş. Bu ihtiyarla alakalı çok şeyanlattılar bana.
Evhadüddin Sincari bana şunları söyledi:
"O ihtiyarın yanına, mağaraya vardım. Elimden tuttuğunda
kendimi büyücek bir köşkte hissettim. Başında tacıyla bir tahta
kurulmuştu. İki yanında güzel hizmetçiler bulunuyordu. Oracıkta bulunan ırmaklara patır patır meyve döküıüyordu. Ben
ısırmak için bir elmaya uzanıyordu m ki ansızın kendimi tekrar
mağarada buldum! İhtiyarın karşısındaydım, bana gülüyordu!
Sonra aylarca süren zorlu bir hastalığa yakalandım, bir daha
onun yanına varamadım."
Buralılar, ihtiyarın Müslüman olduğuna ina111yorlarsa da namaz kıldığl111 gören yok.
Oruca gelince, sürekli oruçlu bu adam! Kadı bana şunları
anlattı:

"Bir gün ihtiyara namazdan bahsettim. Bana dönerek 'Ne
biliyor musun ki? Benim namazım senin namazın gibi değildirl' dedi."
Bu adamla ilgili olayların hepsi enteresan.

yaptığımı

[ZeytCın'a Dönüş,

Kancanm'ya Yolculuk]
İhtiyarla görüştükten iki gün sonra Zeytfin şehrine dönmek
amacıyla yola koyuldum. Şehre varışımdan birkaç gün sonra ır
maktan ya da karadan, nasıl istersem o şekilde başşehre gidebileceğime dair Kaan'ın emri gelmişti. ırmak yoluyla gitmeyi tercih ettim. Vali ve beylerin bindiği cinsten bir gemiye koydular
beni. Ayrıca kadı, ümera ve Müslüman tacirlerden oluşan bir
grup bana bir hayli azık gönderdi. Emir, kendi adamları111 da ya111ma katmıştı.
Yolculuk esnasında kahvaltıyı bir köyde, akşam yemeğini
başka bir köyde yiyorduk. On gün gittik, Kancanm şehrine var-
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dık. Burası geniş

bir vadiye kurulu, her yanı bahçeyle çevrili,
çok güzel ve büyük bir şehir. Sanki Dımaşk'ın Güta'sı!
Şehre yaklaştığ~rnızda kadı, ~eyhülislam ve tacirler beraberlerinde bayraklar, davullar, büyük borular, zurnalar ve saz takı
mı olduğu halde karşımıza çıktılar. Bizim için getirdikleri atlara
bindik. Onlar önümüzde yayan gitti. Sadece kadıyla şeyhülislam
binmişti ata. Şehrin valisi hizmetkarlarıyla bizi karşılamaya çık
tı. Onlara göre hükümdarın konuğu, en çok saygı gösterilmesi
gereken kişidir. Şehre böyle girdik.
Buranın dört büyük suru var. Birinci surla ikincisi arasında hükümdarın köleleri oturuyor. Onlar basvanan diye çağrılırlar; gece
gündüz şehri korurlar [Pasban: koruyucu, gözedeyici, gece bekçisi]. İkinciyle üçüncü sur arasında süvari askerler ile şehir hakimi
olan beyoturur. Üçüncü surun iç kısmında ise Müslümanlar oturur. Biz orada Müslümanların şeyhülislamı olan Zahıruddın Kurlanı'ye misafir olduk. Dördüncü surun iç kısmında Çinliler oturmakta. Bu bölüm şehirdeki dört semtin en büyüğüdür. Şehrin her
kapısının bir sonrakiyle arasındaki mesafe üç dört mil tutar! Daha
önce söylediğimiz gibi herkesin bahçesi, evi ve toprağı vardır.

Eski Bir Dostla ilgili Hikaye
Zahiruddın

Kurlanl'nin evindeydik. Oralıların pek saygı
gösterdiği fıkıh bilginlerinden birine ait muazzam bir gemi yanaştı limana. O adam adına izin istendi benden;
"Efendimiz Kıvamüddın Sebti!" dediler. Adamın ismine
şaştım. Yanıma çıktı. Selamdan sonra hoşbeşe başlayınca onunla tanışık olduğumu anladım ve göz gezdirdim;
"Bakıyorum da beni tanıyormuş gibi süzüyorsun!" dedi.
Sordum:
"Memleket nere?" Cevap verdi:
"Sebte'denim!"
"Ben de Tanca'dan!" dedim. Yeniden selam verdi, esenlik
dileklerini sundu, hüngür hüngür ağladı. Onun ağlamasından
ötürü ben de göz yaşlarımı tutamadım ve sordum:
"HindiJitan'a gittin mi?"
"Evet, payitaht Dihll'ye gittim!" dedi. Bunu söyler söylemez adamı l1atırlaclım;
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"Sen Bişrı' misin yoksa?" dedim.
"EvetI" cevabını verdi.
Bu adam gençlik çağında, Mürsiyeli Ebu'l-Kasım'la beraber
Dihll'ye gelmişti. Yetenekli öğrencilerdendi. Muvatta kitabınl 13
ezberliyordu. Onu Hint hükümdarına ben takdim etmiştim.
Sultan, ona üçbin dinar vererek huzurunda kalmasını emretmiş
se de kendisi, Çin'e uzanmak niyetinde olduğu için teklifi kabul etmemişti.
Çin'de ün sahibi olmuş. Çok para kazanmış, servet yığmış.
Bana söylediğine göre elli erkek kölesi, bir o kadar da cariyesi
var. İki erkek köle, iki cariye ve yığınla armağan sundu bana.
Daha sonraları Sudan [=siyah insanlar] diyarında onun kardeşiyle karşılaştım. Aralarındaki mesafe ne denli büyük bir bak!
Onbeş gün kalıp ayrıldım KancanfU'dan.
[Bayvam Kutlu ve Ransa'ya Doğru]
Çin, güzellikten nasibini almış bir ülke ama beni çekmedi
pek! Hatta gavurun burada üstün olması sebebiyle içimde bir sı
kıntı, bir sızı taşıdım hep. Evimden çıktığımda bir sürü çirkin
şey görür, acı duyardım. Zaman geldi, eve yapıştım; kesin bir
gerekçe olmadıkça burnumu uzatmadım dışarı! Bu ülkede Müslümanlarla karşılaştığım zaman ailemi ve yakınlarımı görmüş gibi sevinçten uçuyordum.
Fakih Bişrı'nin beyefendiliğinden olacak; zahmet etti, benimle beraber KancanfU'dan Bayvam Kutlu şehrine kadar dört
gün yol tepti. Bayvam Kutlu,14 askerlerin ve alelade Çinlilerin
oturduğu küçük bir şehirdir. Orada Müslüman yok, yalnız Biş
rl'nin yakınlarının oturduğu dört ev var. Onlardan birinin evine
konuk olduk, üç gün kaldık. Böylece Fakih Bişrl'ye veda edip ayrıldım.

Her zamanki adetimce ırmağa bindim. Kahvaltı bir köyde,
bir köyde, yoluma devam ettim.
Tam onyedi gün sonra Hansa'ya [=Hangzhou veya Hangtchou-fou]ls vardık. Bu şehrin adı kadın şair Hansa'nın adı gibi.
Ama sözcük Arapça asıllı mı, yoksa sadece benzerlik mi var bilmiyorum! Hansa, yeryüzünde gördüğüm en büyük şehir! Bir
baştan bir başa üç günde varılır. Misafir bu güzergahta epey yol
akşam yemeği başka
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teper, mola verir! Çin'e özgü şehireilik düzeniyle ilgili daha ön-,
ce söylediklerimiz burada da aynen geçerli. Herkesin bahçesi ve
evi var. İlerde anlat~cağımız gibi şehir altı semte bölünmüş. Buraya vardığımızda Kadı Fahreddın, ŞeyhÜıislam ve Osman b.
Affan Mısrı'nın çocukları -bunlar oralı Müslümanların büyükleridirler- yanlarında beyaz bayrak, davul, zurna ve büyük borularla bizi karşılamaya çıktılar. Ayrıca şehrin beyi de yakın adamlarıyla bizi karşılamaya gelmişti.
Şehre girdik. Altı semte ayrıımıştı. Her semtin bir duvarı
vardı. Ayrıca bütün semtler tek bir surla çevriliydi. Birinci semtte şehir muhafızlarıyla onların beyi oturmakta. Kadı ve diğerle
rinin bildirdiğine göre bunların sayısı onikibine yakınmış. İlk
geceyi beyin evinde geçirdik. İkinci gün Babü'I-YehGd [=Yahudi Kapısı] denilen girişten ikinci semte vardık. Burada Yahudiler, Hıristiyanlar ve güneşe tapan Türkler oturuyordu. Sayıları
çok! Buranın yöneticisi Çin ahalisindendir. İkinci geceyi onun
yanında geçirdik. Üçüncü gün üçüncü semte girdik. Burası
Müslümanların yurdu. Şehir çok güzel. Çarşıları tıpkı İslam şe
hirlerindeki gibi düzenlenmiş. Orada camiler ve müezzinler vardı. Semte girişimizde öğle ezanını okuyorlardı. Burada Osman
b. Affan Mısrı'nin soyundan gelenlerin evine misafir olduk. Osman büyük tacirlerdenmiş. Bu semti beğenmiş, kendine yurt
edinmiş ve burası onun adıyla anılır olmuş. Adam, sevabı çocuklarına geçecek bir güzel makam ve ün bırakmış. Onlar da babaları gibi yoksula, kimsesize, dervişe yardım elini uzatıyorlar. Osmaniye diye bilinen şirin bir tekkeleri var. Bu tekkenin gideri
pek çok vakıftan karşılanıyor. İçinde bir grup derviş oturuyor.
Osman, bu semtte büyük bir cami yaptırarak tekke ve camiin
masraflarını karşılasın diye vakıflar eklemiş hayratına. Şehir bir
hayli Müslümanı barındırıyor. Onların arasında onbeş gün kaldık. Her gün, her gece, bir davetten öbür davete koştuk. Çeşit
çeşit yemekler sundular; her Allahın günü şehrin etrafını gezdirrnek için bizimle beraber atlara bindiler, üşenmediler.
Bir gün onlarla beraber hayvanlarımıza binerek Darü'lEmir diye bilinen dördüncü semte vardık. Orada Emir Kurtay 16
oturuyordu. Kapıdan içeri girince arkadaşlarım benden ayrıldı
lar. Beni karşılayan vezirle, Büyük Emir Kurtay'ın huzuruna
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çıktık.

Daha önce anlatmıştım; Allah dostu Şirazlı CeHileddin'in
bana verdiği cübbeyi büyük emirin nasıl aldığını. ..
Bu semt altı semt arasında en güzel olanıdır. Orada sadece
hükümdarın köleleri ve hizmetkarları oturur. Ortasından üç nehir akar: Biri büyük nehrin çıkıntısı olan körfezdir. Şehrin yiyecek ve yakacağı küçük kayıklarla buradan gelir. Gezi tekneleri
de buradadır. Hükümdarın büyük kabul avlusu bu semttedir ve
muhteşemdir! Büyük Beyin konağı da avlunun tam ortasında;
avlu her yandan kuşatıyor konağı. İç kısımda üstü örtülü bölmeler [=çardaklar] var; savaş araç-gereçleri ve değerli kumaş üreten
ustalar oturuyor burada. Emir Kurtay'ın bana anlattığına göre binaltıyüz civarında usta bulunuyormuş. Her birinin yanında üçdört çırak çalışırmış. Tümü Kaan'ın kölesi ve ayakları zincirli!
Yaşadıkları evler köşkün dışında. Semtin dışına çıkmamak koşu
luyla çarşılarda gezmelerine izin veriliyor. Bu adamlar her gün
yüzer kişilik gruplar halinde geçit merasimi yaparlar, biri eksik
çıksa başlarındaki amir sorumlu olur. Oralıların töresine göre kölelerden biri on sene hizmet edince ayağındaki zincir çözüıür. Ya
zincirsiz hizmete devam etmek, ya da Kaan'ın şehirlerinden dilediğine girip bir daha oradan çıkmamak şıklarından birini seçerler. Elli yaşına gelenin eli ayağı çekilir işten; emekliye ayrılır,
maaşı verilir! Aslında elli yaşında veya buna yakın ömür sürmüş
herkese hükümet tarafından maaş bağlanır! Altmış yaşına gelen
ise çocuk sayılır Çinlilerin gözünde. Onun hakkında hiçbir yasal
uygulama yapılmaz! Çin'de yaşlılara çok saygı gösterilir. Orada
her yaşlıya ata diye hitap edilir. Ata, valid [=baba] demektir.

Büyük Bey Kurtay
Kurtay, Çin 'in emirü'l-ümerasıdır [=beylerbeyidir]. Bizi
evine misafir ederek şölen düzenledi. Onlar bu çağrıya tova
[=toy, şölen] diyorlar. Şehrin ileri gelenleri de oradaydı. M üslüman aşçılar getirtilip hayvanlar onlara kestirildi. Yemekleri de
onlar yaptı. Büyük emir, yüksek makamına rağmen kendi eliyle
bize yemek sunuyor ve et kesiyordu. Üç gün misafiri olduk
onun. Bizimle gezip dolaşsın diye oğlunu körfeze gönderdi.
Harrakaya benzeyen bir gemiye bindik [Harraka: Güvertesinde
ateş topu atan aletlerin bulunduğu hızlı ve orta boylu tekne].
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Beyoğlu

da bir diğer gemiye binmişti. Onun yanında özel saz
takımı ve müzik grubu vardı. Onlar Çince, Arapça ve Farsça şar
kılar söylüyorlardL!3ey oğlu F~rsça şarkı söylenmesinden çok
hoşlanıyordu. Bu yüzden bu dilden dizeler döktürdüler. Onlara
defalarca emretti tekrar söyleyin diye bu şarkıları! Ben de onların ağzından kaptım garip bir makarnda söylenen şu dizeleri:
Td dil be mihnet [be mehabbet] dddiyem,
Der bahr-t jikr oftadiyem
Çıın der tıemdz istddiyem
Gavı be mihrdbem enderiyem 17

Türkçesi:
Gô'nlü derd-i aşka saldıktan beri
Bir kaygu okyanusu yuttu beni
Vakt erişub namaza durduğumda
Can gelir camma mihrap içeri

Bu körfezde gemilerden oluşan büyük bir grup vardı; rengarenk yelkenleri, ipek gölgelikleriyle. Çok güzel süslenmişti
tekneler. Herkes birbirine portakal ve limon atıyordu! Karanlık
bastığında beyin köşküne döndük, orada geceledik. Saz takımı
geldi, türlü türlü enteresan şarkılar söyledi.

Hokkabaz Hikayesi
O gece Kaan'ın kölelerinden bir hokkabaz da gelmişti. Bey
derhal emir verdi:
"Göster bize acaip işlerinden birkaçını!"
Hokkabaz, üzerindeki deliklerden uzun sınmlar geçirilmiş
ahşap bir küreyi eline alıp havaya attı; küre gözden yitecek kadar yükseldi. Sıcakların iyice bastırdığı günlerde oluyordu bu iş
ve biz büyük avlunun tam ortasındaydık. Hokkabazın elinde sı
rımın kısacık ucundan başka bir şey kalmamıştı. Birden, usta
edasıyla buyruğunu verdi; çırak o sınma sarılarak yukarı doğru
yükselmeye başladı, nihayet gözümüzden kayboldu!
Hokkabaz çırağını üç defa çağırdı, sanki öfkelenmiş gibi eline bıçağını aldı ve sınma sarılarak gözden kayboldu.
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Bir süre sonra çırağının elini, ayağını; sırayla öteki elini, digövdesini ve nihayet başını yere fırlattı! Elbisesi
kan içinde soluya soluya indi yere. Yeri öptü beyin önünde.
Onunla Çince konuştu. Beyona bir şeyler emretti.
Ve hokkabaz, çömezinin organlarını tek tek birleştirdi!
Ayağıyla dürtükleyince çocuk sapasağlam, düpdüzgün kalktı!
Öyle şaşırdım ki kalbirn tekledi, yığıldım! Hint hükümdarının
huzurunda benzeri bir olaydan ötürü başıma gelenler burada da
başıma geldi! Bir ilaç içirdiler de rahatladım. Bu sırada Kadı Efharuddın [=Fahruddın] yanı başımdaydı. Şöyle diyordu:
"Allah'a andolsun! Ne yukarı çıkış, ne aşağı iniş, ne kesme,
ne doğrama; hiçbiri yok! Varsa yoksa göz boyama!"
ğer ayağını,

[Beşinci Semt, Altıncı Semt ve Rıta Ülkesi]

O gecenin sabahında beşinci şehre girdik. Burası hepsinden büyük. Avam tabakası burada oturuyor. Güzel çarşılarında
çeşitli iş ve zanaatların en yetkin temsilcileri bulunuyor. Hansa'ya özgü, hansaviye diye bilinen kumaşlar burada dokunuyor.
Ü retilen eşyalar arasında en ilginci, dest adını verdikleri sazdan
örme kaselerdir. Sazlar ustaca birbirine yapıştırılarak cilalı kızıl
boyayla sıvanıyor. Bir takımda iç içe girmiş tam on tabak bulunur; ama ince oldukları için hepsini tek tabak sanır gören! Ayrıca tümünü kapatan bir kılıf yapıyorlar. Bu sazlardan düz sahanlar da yapılıyor; çok yüksekten düşmelerine rağmen kırıl
mamaları dikkat çekicidir. İçine sıcacık yemek konduğu halde
boyası dökülmez ve malzemesi pörsümez! Bunlar Hansa'dan
çıkar; Hint, Horasan ve diğer ülkelere ihraç edilir.
Oraya girdiğimiz günün gecesini, şehir beyinin misafiri olarak geçirdik. Ertesi gün keştlvanan [=keştibanan] denilen kapı
dan altıncı semte girdik. Orada gemiciler, balıkçılar, kayıkçılar,
dfidgeran [=dülgeran] denilen marangozlar, ıspahiye [=sipahiyan] denilen okçular ve piyade diye adlandırılan yaya askerler
oturuyor. Hepsi de hükümdarın kölesidir. Aralarında kendilerinden olmayan kişi barınamaz! Sayıları çoktur.
Bu şehir kocaman bir ırmağın kenarına kuruludur. Şehir
beyinin konuğu olarak geceyi orada geçirdik. Emir Kurtay'ın
bizim için hazırlattığı gemiye azık vs. ihtiyacımız olan her şey
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kondu. Gittiğimiz her yerde resmi konuk sıfatıyla bizi ağırla
sınlar diye adamlarından birini yanımıza kattı!
Çin arazisinin sonu olan bu şehirden ayrılarak Hıta ülkesine 18 girdik. Buras~,-dünyanın en'bakımlı ve işlenmiş memleketIerindendir. ÜTke-sınırları içinde insan eli değmeyen hiçbir yer
yok. Çünkü sahip olduğu araziyi işlemeyenden haraç alınır! Hansa'dan Hanbalık şehrine dek altmışdört gün tutan güzergah boyunca nehrin iki yakasında köylerin bahçelerin ve tarlaların dizili olduğu görülür. Bu bölgede, gelip geçici yolcular hariç tek bir
Müslüman bulunmaz. Çünkü buralar oturulacak [=yerleşime
açık] alana girmez! Orada derli toplu, büyük bir şehir yoktur.
Bölge tamamen köy ve arazilerden meydana gelmektedir. Tahıl
gilIer, meyve ve şeker; her yere bunlardan ekilmiştir! Anbar'la
Ane arasında dört günde aşılan bir bölge dışında; bura gibisini
görmedim dünyada! Her gece bir köye misafir olurduk.
Sonunda Hanbalık yahut Haniku diye adlandırılan şehre
vardık [=Pekin]. Burası Kaan'ın oturduğu yerdir. Kaan, Çin ve
Hıta'nın tüm bölgelerine egemen olan büyük hükümdardır.
Oraya vardığımızda yasa gereği kıyıdan on mil açığa demir attık.
Gelişirniz deniz beylerine haber verildi. Onlar izin verince limana girdik. Böylece şehre çıktık.
Dünyanın en büyük şehirlerinden biri burası. Çin şehirleri
nin çoğunun aksine bağ ve bahçeler şehir dışındadır. Hükümdarın semti, ilerde bahsedeceğimiz gibi şehrin tam ortasında bir
kasabayı [=büyücek bir mahalleyi] andırıyordu.
Hint hükümdarının kırkbin dinar gönderip davet ettiği Şeyh
Burhaneddin Sagard bu parayla borcunu ödemiş fakat hükümdarın yanına gitmeyi kabul etmemişti. İşte ben bu adamın evine konuk oldum. Burhaneddin Sagard Çin 'e varınca Kaan onu ülkesindeki Müslümanların başkanı yaparak Sadr-ı Cihan diye çağırmıştır.

Kaan Diye

Adlandırılan

Çin ve

Hıta Hükümdarı

Çin'de egemen olan bütün hükümdarlara Kaan adı verilir,
Lur ülkesinde hükümdarlık yapanlara Atabek denildiği gibi.
Çin kaanıqın ismi Başay'dır. 19 Yeryüzünde onun ülkesinden daha büyük bir kafir memleketi yoktur.
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Kaan'm

Köşkü

Kaan'ın köşkü

ahalinin oturduğu şehrin tam ortasında. Büyük bir bölümü oymalı ahşaptan yapılmış. Garip ama hoş tarzda
bir inşa edilmiş. Yedi kapısı var. Birinci kapıda KuMi! oturur.
Kutval, kapıcıların başı demektir. Kapının sağ ve sol tarafında
bulunan yükseltilerde perdedariye diye çağrılan ve köşkün girişini koruma görevini üstlenen köleler oturur. Sayıları beşyüzdür.
Daha önce bin kişi oldukları söylendi bana.
İkinci kapıda ıspahiye [=sipahiylin] oturur. Bu kelime okçular anlamına geliyor. Sayıları beşyüz.
Üçüncü kapıda nizedariye oturur. Bu kelime, kargılı erler
anlamına gelir. Onlar da beşyüz kişidir.
Dördüncü kapıda tığdariye oturur. Bu kelime, kılıçlı kalkanlı askerler demektir.
Beşinci kapıda divan-ı vizaret [=vezirler meclisi] bulunur.
Orada pek çok peyke [=büro masası] var. En büyük peykede
[Baş] Vezir yüksek bir sedire oturmaktadır. Bu yüksek sedire
mesned denilir. Vezirin tam önünde altından yapılmış büyük bir
devat [=hokka vs. yazı takımı] bulunuyor. Bu peykenin karşısın
da sır ldtibinin, onun sağ tarafında ise ferman katiplerinin peykeleri bulunuyor. Vezire ait peykenin sağ tarafında küttab-ı eşgalin
[=hazine ve maliye ile ilgili konuları kaydeden katiplerin] peykeleri bulunmaktadır. Bunların tam karşısında dört peyke daha var.
Biri divan-ı işraf [=denetleme kurulu] diye adlandırılır. Orada asıl
müşerrif [=başmüfettiş] oturur. İkincisine divan-ı mustahrec
[=vergi takip kurulu] denilir. Buraya başkanlık eden kişi beylerin
büyüklerinden olur. Mustahrec; vali ve beylerin, sahip oldukları
ıkta arazilerden tahsil edip hazineye ödemeleri gereken vergidir.
Üçüncüsüne divan-ı gavs [=yardım ve destek kurulu] adı verilir. Orada büyük beylerden biri oturur, yanında da hukukçu ve
katipler vardır. Bu bey haksızlığa uğrayanların derdini dinler,
problemlerini çözer. Dördüncüsüne divan-ı berid [=istihbarat kurulu] adı verilir. Orada istihbaratçı ve casusların müdürü oturur.
Köşkün altıncı kapısında candariye [=özel muhafız alayı] ve
onların büyük başkanı oturur.
Yedinci kapıda fityan [=hizmetçi delikanlılar] oturur. Onların üç peykesi vardır. Birincisi siyahlara, ikincisi Hintlilere,

üçüncüsü ise ÇinIilere aittir. Burada her grubun
ka Çin halkından olan bir reis vardır.

başında

mutla-

Kaan'ın Am~~ Oğluyla S;vaşa Çıkması ve
Öldürülmesı

Başşehir HanbiUık'a vardığımızda Kaan şehirden çıkmış,
Kadkurum zo ve Bişbalığ [=Başbalık] yörelerinde kendisine karşı ayaklanan Fırilz'la savaş etmeye gitmişti. Hıta bölgesinden
olan Bişbalığ ve Karakurum ile başşehir Hanbalık arasında; tamamen işlenmiş arazilerin bulunduğu üç aylık bir mesafe vardır.
Sadr-ı Cihan Sagarcl'dan duyduğuma göre; Kaan seferberlik ilan
eder etmez yüz grup süvari toplamış! Her grup onbin atlıdan
meydana geliyormuş [=bir tümen] Onların başındaki kumandan
Emır-i Tilman diye çağrılırmış.
Ayrıca hükümdann özel birlikleri ve ehl-i dıhleti [=seçkin iç
askeri] de ellibini buluyormuş, piyadelerin sayısı da beşyüzbin
imiş.

Kaan savaşa çıkınca beylerin çoğu, Yasak'ta değişiklik yaptığı gerekçesiyle onu tahttan indirmek konusunda sözbirliği etmişler ve amca oğlu tarafına geçmişler! Hansa şehrinin ıkta yoluyla ona verileceğini, artık tahtı bırakması gerektiğini yazmış
lar. Ama Kaan bu teklifi kabul etmemiş, onlarla savaşıp yenilmiş
ve öldürülmüştür. Yasak ataları Tinkız Han -ki İslam ülkelerini
mahvedendir- tarafından konulmuş kurallardır.
Biz başşehre vardıktan birkaç gün sonra Kaan 'ın ölüm haberi geldi. Şehir baştan başa süslendi, davuHar çalındı, zurnalar öttürüldü, tam bir ay boyunca çılgın bir eğlence yaşandı.
Sonra öldürülen Kaan ile amca oğulları ve yakınlarından
yaklaşık yüz kişinin cesetleri getirildi. Kaan için büyük bir navilsZI kazıldı. Navils, yeraltı evi demektir. Evin içi gayet güzel
bir şekilde döşendi, Kaan'ın cesedi silahlarıyla beraber oraya konuldu. Köşkte bulunan altın ve gümüş kaplar oraya gömüldüğü
gibi yanında içki sürahileri bulunan dört cariye ile altı özel kölesi de çukura bırakıldı. Sonra evin kapısı örüldü, üstüne yığın yı
ğın toprak~,döküldü; mezar koca bir tümsek haline geldi.
Daha sonra dört at getirdiler. Yorulup duruncaya kadar mezarın çevresinde koşturdular. Kabir üzerine bir direk diktiler.
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da bu direğe astılar. Ama evvelce her atın arkasından bir
kazık sokulup ağzından çıkarıldığını ve bu şekilde asıldıklarını
söylemeliyiz! Kaan'ın daha önce bahsettiğimiz yakınları da, siHihları ve evlerindeki kapkacaklarıyla başka navfislara konuldular. Onlardan ileri gelen on kişinin mezarlarına üçer adet; geri
kalanların mezarlarına ise birer at asıldı.
O, gün, kadın erkek bütün Müslüman ve gavurların katılı
mıyla muazzam bir tören yapıldı. Herkes matem elbisesi giyinmişti. Gavurların matem giysisi başa sarılan büyük ak sargılar,
Müslümanlarınki ise ak elbiselerdi. Kaan'ın tüm hatunları ve
yakınları mezarın yanında çadırlar kurarak kırk gün kaldılar. Bir
kısmı bu bekleyişi bir seneye kadar uzattı. Onlar ihtiyaçlarını
kendileri için kurulan civardaki pazardan sağlıyorlardı. 22
Ben, çağımızda böyle bir geleneğe sahip başka bir ulus bilmiyorum. Hindiler ve Çinliler ölülerini yakıyor. Diğer millederse ölüyü doğrudan toprağa gömüyor, yanında hiç kimseyi bırakmıyorlar.
Sözüne güvenilir birinin anlattığı na göre Sudan diyarında [=Güney
Mısır'dan Nijerya'ya kadar Orta Afrika'da] kafi ri er, hükümdarları
ölünce bir navfis yaparlarmış. Sürekli yanında olan seçkin adamlarından bir kısmıyla zadegan sınıfının oğul ve kızlarından otuzunu,
el ve ayaklarını kırdıktan sonra hükümdarın cesediyle beraber oraya sokarlarmış! Yanlarına da şarap testileri bırakırlarmış.
Kfibar ülkesinde siyahlarla beraber oturan ve oranın hükümdarı tarafından seçkinler arasına alınan ihtiyar bir MessOfeli 23 bana şunları anlatmıştı:
"Siyahların hükümdarı vefat edince benimkini de ötekilerin çocuklarıyla beraber kabre sokmak istemişlerdi. Onlara şöy
le dedim:
'Bunu nasıl yaparsınız? Çocuk ne sizin dininizden ne de sizin soyunuzdan!'
Nihayet yüklü bir servet tutan fidye ile onu kurtardım!"
Kaan'ın öldürülmesiyle amca oğlu Fırfiz başa geçti. Flrfiz,
Türkistan ve Maveraünnehir beyliklerini ellerinde bulunduran
amca oğullarının arazisine yakınlığı sebebiyle Karakurum şehrini
başşehir yapmışsa da Büyük Kaan'ın ölümünde parmağı olmayan
diğer beyler isyan bayrağını çektiler, yolları kestiler ve ortalık yine karıştı.
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Notlar
1 Zeyttın (:Kuanz-hou) şehri: Ortaçağlarda İslam ülkelerindan gelen tacirleri ağır
layan Çin şehri. Bkz.:-lteck., Age., s. 889. '
2 Sınkelan (=Gu~g~ou; Kanton): Sıynü's-Sıyn diye de kaydedilen bu mıntıka,
Kanton'dur. Bkz.-: Beck., Age_, s. 889.
3 Tinkız Han (=Çingiz) soylu Çin imparatoru: O dönemde Çin' i yöneten Moğol
asıllı hükümdar Toğan Temur idi. Toğan Temur1333'ten 1370'e kadar tahtta kaldı.
O, Moğol asıllı Çin hükümdarlarının sonuncusudur. Bkz.: Beck.; Age., s. 889.
4 Setf kelimesi: Setı Hindistan kökenli chetty olmalı. Güney Hindistan'da ticarete
önem veren bir sosyal grubun ferdi ne chetty denilmektedir. Bkz.: Beck., Age., s. 890.
5 Berkiila kelimesi: Pergale kelimesi Farsçadır; bir parça demektir.
6 Balişt: Bu kelime Farsçadır; yastık, kese, vs. anlamına gelir. Moğoııar döneminde altın veya gümüş plakalar için de kullanılır olmuştur.
7 Çin halkı tabiri, daha çok Güney Çin'dekileri kapsamaktadır.
8 Hıta; Hata bölgesi: Kuzey Çin'e Kitay, Khlta, Hatay, Cathay gibi isimler verilmiş
tir; hepsinin kökü aynıdır. 907'den 1122'ye kadar bu bölgeye egemen olan medenı
bir Moğol zümresinden; Kianlardan ötürü bu ismi almıştır Kuzey Çin. Ruslar öteden
beri Çin'e Kitay demektedirler.
9 Sabur Zülektiif (=İkinci Şapur): Miladı 309-379 yılları arasında hüküm sürmüş
olan Sasanı hükümdarı. Romalılarla çetin savaşlara girmiştir. Bkz.: Tazı, Age., s. 133.
10 Ebu İshak Kiizerunf için bkz.: 24/49. not.
11 Çin 'in büyük Kaanı Toğan Temur için bkz.: bu bölüm 3. not
12 Sınkeliin: Sıynü's-Sıyn ve Kanton aynı yerin farklı isimleridir. Bkz.: bu bölüm 2. not.
13 Muvatta kitabı: İslam hukukuna dair ilk eserlerdendir. İmam Malik tarafından derlenip yazılmıştır.
14 Bayvam Kutlu: Kelimenin şahıs unvanı olup Bayan şeklinde okunması gerektiği
söylenmiştir. Bayan şanslı kişi demektir ve Toğan Temur'un komutanlarından birinin ismi de Bayan'dır. Bkz.: Beek, Age., s. 900.
15 Hansa şehri: Burası Hang-Chou olmalıdır. Bkz.: Beek, Age., s. 902.
16 Büyük Emir Kurtay: Bu şahıs 1329'dan sonra Şiyanşi (=Chiang-che) bölgesine vali tayin edilen Hulatay olmalıdır. Bkz.: Beek, Age., s. 902.
17 Farsça şiirin sahibi: Sadi Şirazi'dir. Bkz.: Tazı, Age., s. 147.
18 Hıta bölgesi için bkz.: bu bölüm 8. not.
19 Başay (=Paşa) kelimesi: "Padişah"tan bozma olabilir. Bazıları Başağa'dan bozma
olduğunu savunabilirler.
20 Karakurum için bkz.: 35/53. not.
21 Navus kelimesi: Aslı Yunancadır; Araplar da gizli mezar için naus kelimesini kullanırlar. Bkz.: Tazı, Age., s. 155.
22 Eski Moğol cenaze adetleri için bkz.: Jean Paul Roux, Türklenn ve Moğollorm Eski
Dini, çev. Aykut Kazaneıgil, Istanbul, 1994, s. 219-234.
23 Messı1feliler için bkz.: 48/19. not.

ELLİALTINCI

BÖLÜM

ÇIN'KN GÜNEYINE VE DAIE-'JA SONlRA
Jf-HNDISTAN'A DÖNÜŞÜlVI
Ülkede isyan çıkıp fitne ateşi alevlenince Şeyh Burhaneddın ve diğerleri, olaylar yayılmadan Çin'e dönmem gerektiğini
öğütlediler. Onlarla beraber Hrilz'un naibine [=başyardımcısı
na] gittik. Başyardımcı yanıma üç adam katarak gittiğim her yerde konuk kabul edileyim diye bir emirname yazdı. Irmaktan
aşağı doğru seyahat ederek evvela Hansa'ya sonra Kancanm ve
Zeytiln'a ulaştık. Zeytiln'a geldiğimde Hindistan'a hareket etmeye hazır cunklar buldum. Bu gemiler arasında Cava hükümdarı Melik Zahir'e ait bir cunk vardı; mürettebatı da Müslümandı! Gemi sahibinin vekili beni hemen tanıdı, gelişime çok sevindi.
On gün boyunca müsait esen rüzgar Tavalisı ülkesine yaklaştığımızda değişti! Hava karardı, müthiş yağmur yağdı ve bütün bunların ardından on gün güneş görmedik!
Sonra hiç bilmediğimiz bir denize girdik. Cunktakiler endişeye kapıldılar, Çin'e geri dönmek istedilerse de başaramadılar.
Tam kırkiki gün hangi denizde olduğumuzdan habersiz geçirdik zamanımızı!

Rohh
Kırküçüncü

gün şafak söktükten sonra yaklaşık yirmi mil
uzaklıkta bir dağ belirdi suda! Rüzgar bizi ona doğru sürüklüyordu. Gemiciler şaşırarak:
"Karaya yakın değiliz! Bu denizde dağ belirmesi de alışıl-

®

Asya

~

~

\
Çin'den Tanca'ya dönüş.

Hint Okyanusu

~
Kaynak: Dunn.
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mış

bir hal değil; rüzgar bizi oraya atarsa mahvoluruz!" dediler.
Herkes yalvarmaya, içinden gelerek dua etmeye başladı;
tövbelerini yeniledi. Hak Teala'ya yakardık durduk, onun kutlu elçisini anarak niyazda bulunduk. Yüce Allah onu rahmeti ve
esenliğiyle kuşatsın! Tacirler yüklü miktarda sadaka vereceklerine dair sözler söylediler, adaklar tuttular. Bunları elimle tek
tek bir deftere kaydettiydim o zaman!
Nice bir zaman sonra rüzgar dindi, hava sakinleşti. İşte, güneş ufuktan yükselirken bizi korkutan dağ göğe çıkmaya başla
dı! Onun kütlesi ile deniz arasında epey bir mesafe belirdi, oradan ışık sızdı. Hayretten donakaldık! Denizcileri seyrettim;
hepsi ağlıyor, birbirleriyle vedalaşıyorlardı. Sordum;
"Size ne oluyor?" diye. Cevap verdiler:
"Bize dağ gibi gözüken, aslında Rohh'tur. Bizi gördüyse
mahvolduk!"
Aramızda on milden az bir mesafe vardı. Sonra Hak Teala
bize elverişli bir rüzgar gönderdi de bu rotadan çevirebildik yüzümüzü! Bir daha onu görmedik, aslı astarı neydi hiç bilmedik.
Bu olaydan iki ay sonra Cava'ya vardık, Sumatra'da mola
verdik.! Hükümdar Melik Zahir henüz savaştan dönmüştü. Beraberinde getirdiği yığınla esir arasından iki cariyeyle iki köle armağan etti bana. Adeti gereği beni konuk etti. Kendi oğluyla
kardeşinin kızını evlendiriyordu, düğün yemeğinde bulundum.

Melik Zflhir'in

Oğluna

Gelin Verilmesi

Cilve günü ben de oradaydım. Onları seyrettim; büyük salonun ortasına ipek örtü giydirdikleri muhteşem bir koltuk koydular. Köşkün iç kısmından buraya dek yürüyerek gelen gelinin
yüzü açıktı. Beraberinde hükümdar, ümera ve vüzera hatunlarından kırk kadarı yürüyor, onun kuyruğu nu tutuyorlardı. [=Cilve günü: Gelinin, damada doğduğu gün demektir.]
Bu kadınların yüzleri açıktı; soylu yahut avam, kadın yahut
erkek orada bulunan herkes tarafından seyredilmekteydiler.
Yüz açmak buralı kadınların her zamanki hali değildir, sadece
kız everme gününde böyle yaparlar. Gelin, önünde kadın-erkek
karışık çalıp oynayan eğlence grubuyla büyük koltuğa çıktı.
Sonra başında tacı, altında tahtı, süslü bir fil sırtında damat gel-
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di. Oturduğu üstü kubbeli taht, bir bOcayı andırıyordu [=BOca:
üstü kapalı özel bir tahtırevan türüdür]. Beyzade ve asilzadelerden oluşan yaklaşık_yüz kişilik bir grup damatın sağında ve solunda yerlerini ~11l!!şlardı. Bu grubun hepsi beyaz giyiniyordu.
Altlarında gösterişli aygırlar, başlarında simli parlak serpuşlar!
Hepsi güveyin yaşıtıydı ve hiçbiri sakallı değildi.
Damat teşrif ettiği anda milletin üstüne dinar ve dirhem saçıldı. Hükümdar kendisi için yapılmış bir seyir koltuğundan bakıyordu insanlara. Şehzade filden inerek babasının ayağını öptü
ve gelinin yanına, büyük koltuğa çıktı. Gelin damada doğru
kalktı, elini öptü; damat kızın yanı başına çöktü. Hatunlar gelinin ötesinde berisinde yelpaze sallarken diğerleri fevfel ve tenbOl servisi yaptılar. Damat hemen fevfele uzandı, birazcık alıp
eşinin ağzına götürdü; gelin de iki eliyle damatın ağzına fevfel
sundu.
Sonra bir tenbOl yaprağını ağzında tman güvey, aynen bu
şekilde kızın ağzına verdi. Bu tören herkesin gözü önünde cereyan ediyordu. Sonra kız yaptı delikanlının yaptığını. Nihayet kı
zın üzerine bir perde örtüldü. Gelinle güvey büyük koltuk üzerinde oturur halde havaya kaldırıldılar, köşkün içine taşındılar.
Herkes yemek yedi ve dağıldı.
Ertesi gün ahali toplandı, hükümdar tekrar oğlunu veliaht
yaptığını duyurdu, insanlar ona bağlılık sözü verdiler. Hükümdar, herkese bol bol giysi ve altın dağıttı.
Bu adada iki ay kaldıktan sonra bir cunka bindim. Hükümdar bana epey öd, kafOr, karanfil ve sandal hediye etti, yol için
azık verdi.
Oradan çıktım, kırk gün sonra Kavlem'e vardım, Müslümanların kadısı Kazvini'nin konuğu oldum. Aylardan Ramazan'dı. Bayramı Kavlem Camii'nde kıldım. 2 Oralıların adeti, geceleyin camie gelip sabah namazına kadar Allah'ı anmaktır. Sabah namazından sonra yine zikre başlarlar; bayram namazı vaktine dek devam ederler. Bayram namazını kılar, hmbeden sonra
dağılırlar.

Kavleıtr'den

KalikOt'a geçtim, orada birkaç gün kaldım.
Dihli'ye dönmeyi arzuladıysam da çekindim,3 gidemedim! Ve
denize bindim; 'yirmisekiz gece sonra yediyüzkırksekiz senesi-
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nin Muharrem ayında Zarar'a vardım. 4 Orada Hatip İsa b.
Ta'ta'nın evine konuk oldum.

Zafar Hükümdan
Bu gelişimde karşımda hükümdar olarak Melik Nasır'ı 5 buldum. Bu adam, önceki gelişimde hükümdar olan Melik Mugıs'in oğluydu. Yeni hükümdarın naibi ise, Türk kökenli emır-i
candar [=özel muhafızların başı] Seyfeddın Ömer idi. Melik Nasır beni konuk etti, güzelce ağırladı.
Sonra denize açıldım, Maskıt'a vardım. Burası küçük bir şe
hirdir; kulbulmas diye bilinen balık çoktur burada.
Sonra yoluma devam ettim, Kurayyat limanına ulaştım.
Oradan Şebbe'ye daha sonra da Kelbe limanına vardım. Bu sözcük, köpek anlamına gelen kelb sözcüğünün dişilik takısı almış
halidir. Böylece Kalhat'a vardık; daha önce buradan bahsedildi.
Bu şehirlerin tümü Hürmüz'e bağlıdır. Yolculuğumuza devam
ettik; Hürmüz'e geçerek orada üç gün kaldık. Sonra karayoluyla Kevristan [=Kfiristan], Lar ve Huncbal'a [=Hunçupal] vardık.
Oradan Karzı'ye geçerek üç gün mola verdik.
Seyahatimize devam ederek, Cemekan, Meymen ve Bessa'ya eriştik. Sonra Şiraz'a vardık. Buranın hükümdarı olan Ebfi
İshak6 tahttaydı ama biz vardığımızda şehirde değildi. Şiraz'da
üstadımız, şeyhimiz, erdemli insan, büyük bilgin, kadılar kadısı
Mecdüddın ile görüştüm; gözleri görmüyordu. Hak Teala ona
[şifa] versin, onu çevresine faydalı kılsın.
Yolumuza revan olduk, daha önce anlattığımız Mayin, Yezdühas, Kellı, Köşk-i Zer, Isbahan, Tüster, Huveyza ve Basra'ya
vardık. Basra'da mübarek kabideri, yücelerin mezarlarını ziyaret
ettim; yani şunlardan bahsediyorum; Zübeyr b. Avvam, Talha b.
Ubeydullah, Halıme Sa'diye, Ebfibekre, Enes b. Malik, Hasan
Basrı, Sabit Bunanı, Muhammed b. Sırın, Malik b. Dınar, Muhammed b. Vasi, Habıb Acemı, Süheyl b. Abdullah Tüsterı.
Hak Teala hepsinden razı olsun.
Sonra Basra'dan çıkıp Meşhed'e vardık; Hz. Ali'nin ziyaretgahına uğradık. -Allah ondan razı olsun- Oradan Kfife'ye geçerek şehrin mübarek mescidini ziyaret ettik. Böylece Sahibuzzaman meşhedinin bulunduğu Hılle şehrine vardık. Orada kaldı-
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ğımız

birkaç gün içinde şunlar oldu:
yönetimini eline alan bir emir, halka Sahibüzzeman
Mescidi'ne yönelip"orada uzun"süre beklemelerini yasakladı.
Ayrıca onların her gece emirden bir hayvan almaları geleneğini
de kaldırdı. An~ızın bir hastalığa yakalanan bu emir çok geçmeden vefat etti! Olay Rafizllerin ortalığı karıştırma eğilimini artır
dı, onların ekmeği ne yağ sürdü! Şöyle diyorlardı:
"Hayvan vermediği için hastalandı!"
Böylece bir daha da engellenmedi bu adet, eskiye devam
edildi.
Sonra Sarsar'a geçtik; nihayet Bağdat şehrine ulaştık, yediyüzkırksekiz senesinin Şevval ayında,7 Orada görüştüğüm bir
Mağripli, Tarif hadisesini ve Hıristiyanların Hadca'yı işgal edişini anlattı bana. Allah Müslümanların bu acısını dindirsin, yaraŞehrin

sını sarsın!

Irak

Hükümdarı

Yediyüzkırksekiz yılında Bağdat' a geldiğimde

Irak h ükümmerhum Ebu Saıd'in halazadesi Şeyh Hasan tahttaydı. 8
Sultan Ebu Saıd vefat edince Şeyh Hasan Irak'ı egemenliği altına almış, ölen hükümdarın hatunu Dilşad'ı da kendine eş yapmıştı. Dilşad, Emir Cüban'ın [=Çoban'ın] oğlu Dımaşk Hoca'nın kızıdır. Zaten Sultan Ebü Saıd de daha önce Şeyh Hadarı

san'ın hanımını almıştı.
Bağdat'a geldiğimizde Şeyh

Atabek Afcasiyab'a

Hasan, Lür bölgesinin sahibi

karşı savaşa gitmişti, şehirde değildi.

Bağdat'dan çıkıp, Anbar, Hıt ve Hadıse'ye uğradıktan sonra Ane'ye vardım. Buralar, dünyanın en ucuz ve güzel yerlerindendir. Bu şehirler arasında yol işlektir, evlerle doludur; güzergah boyunca insan kendini çarşıda sanır. Çin ırmağı kıyısında
uzanan şehirlerin bir benzerini görmediğimizi, sadece bu yörenin Çin'e benzediğini daha önce de söylemiştik.
Sonra Rahba şehrine vardım. Buranın kurucusunun Malik
b. Tavk olduğu söylenir. Rahba, Irak bölgesinin en güzel şehri
dir, Şam [=Suriye] bölgesine de sınırdır. Oradan çıktık, gayet şi
rin bir yerle~im mıntıkası olan Sahna'ya ulaştık. Ahalinin büyük
bir kısmı Hıristiyan gavurudur burada. Suları çok sıcak olduğu
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için Sahna adını almış. Bu şehirde kadın ve erkekler için ayrı hamamlar vardır. Halk kullanacağı suyu geceleyin çekiyor, damlara koyuyor, bir güzel soğusun diye!
Sonra cinlerin, Allah'ın Peygamberi Süleyman için inşa ettiği Tedmur şehrine vardık. Şair Nabiga şöyle der:
"Tedmur'u kuruyor/ar berrak taşla ve sütunlar/a!"

Oradan ayrıldık, Şam bölgesinin Dımaşk'ına ulaştık.
Tam yirmi yıl önce bu şehirden ayrılmış, karnı burnunda bir
eşimi bırakmıştım. Hindistan'dayken duydum ki bu eşimden
bir erkek çocuk doğmuş. Hemen kayınpederime kırk dinar
Hint altını göndermiştim. Kayınpederim, Mağrip'in Miknase
ahalisindendi.
İşte bu kez Dımaşk'a ulaşır ulaşmaz heyecanla oğlumu sordum. Mescide vardığımda hoş bir sürpriz oldu, Malikılerin imamı ve temsilcisi olan N Cireddın Sahavl'ye rastladım, selam verdim. Adam beni tanımadı! Kendimi tanıttım, hemen yavru mu
sordum;
"lZ yıl önce göçtü dünyadan!" dedi. Sözlerine devam ederek, Tanealı bir fıkıh bilginin Zahiriye Medresesi'nde kaldığını
haber verdi. Alelacele yavrumdan, ailemden bir şeyler duyayım
diye Tanealının yanına koştum. Karşımda iyice ihtiyarlamış,
çökmüş bir adam buldum; selam verdim ve nesebimi tanıttım.
Babamın 15 yıl önce öldüğünü, anamınsa henüz hayatta olduğu
nu söyledi.
O yılın geri kalan kısıTımı Dımaşk'ta geçirdim. 9 Müthiş bir
kıtlık vardı. 7 okıyelik ekmek 1 gümüş dirheme çıktı! Dımaşk
lıların okıyesi, 4 Mağrip okıyesi eder. [1 okıye, okkanın altıda biri kadardır. 1 okka ise 1Z78 gr'dır; eski bir ölçü olan radın yarısı
dır.] O sıraIarda Malikı başkadısı Cemaleddın MisHitl idi. Bu
adam, Konyalı Şeyh Alaeddın'in yakın çevresinden olup onunIa
beraber Dımaşk'a gelmiş, tanınmış ve kadılık makamına getirtiImişti. O sıralarda Şafillerin başkadısı Takıyyuddın b. Sübkı
idi. Dımaşk'ı yöneten vali ise MeliküIümera [=beyIer beyi] ArgCin Şah' dı.
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Harılfış Grubuyla İlgili Bir Olay

O günlerde Dımaşk'ın ileri gelenlerinden biri vefat etti. Bu
adam tüm servetinin yoksullar:;!, dağıtılmasını vasiyet etmişti.
Vasiyeti yerine getirme işini üstlenen adam bol bol ekmek satın
alıyor, her gün 1kindiden sonra muhtaçlara dağıtıyordu. Bir gece
sabırsız yoksullar akın akın yığıldılar, adamın dağıttığı ekmeği
zorla kaptılar; işi büyüterek fırıncılarınekmeğine de el attılar!
Olay, Emir Argun Şah'ın zebanilerini harekete geçirdi! Zabıta
memurları o gün karşılarında bir yoksul görünce;
"Hadi gel ekmeğini al!" diyorlardı. Böylece kalabalık bir
yoksul ve işsiz grubu toplandı, o gece tümü hapse atıldı.
Ertesi gün atına binerek onların yanına gelen Argun Şah,
hepsini kale bedeninin dibine topladı, el ve ayaklarının koparıl
masını emretti! Oysa oradakilerin çoğu suçsuzdu! Argun Şah Hariifiş tayfasını IO apar topar Dımaşk'tan sürdü. Bu grup, Humus,
Hama ve Halep şehirlerine dağılmıştır. Bana anlatılanlara göre
bu emir, o olaydan sonra çok yaşamamış. Öldürmüşler adamı!
Dımaşk'tan çıktım, Humus, Hama, Maarra, Sermın ve Halep'e uğradım. O sıralarda Halep emiri, Hacı [U]ruğtay adında
biriydi. ll

Garip Sözler Söyleyen Antepli
O günlerde

Dervişin

Hikayesi

şöyle

bir olay meydana gedi: Ayntab [=Amep]
şehri civarındaki bir dağda Şeyhülmeşayih diye bilinen bir derviş oturmaktaydı. Halk devamlı onun ziyaretine gider, bereketinden istifade ederdi. Dervişin yanından hiç ayrılmayan bir de
mürıdi vardı.

Yalnız, kadınsız

ve münzevi bir hayat süren adam bir konuş

masında şöyle demiş:

"Peygamber -Allah'ın rahmeti ve esenliği onu kuşatsın
hiç dayanamazdı. Bense onlara karşı kendimi engelleyebiliyorum! "
Bazıları dervişin aleyhinde tanıklık etmişler; bu sözleri söylediği kadı nezdinde de kesinleşince durum melikülümeraya arzedildi. Böylece derviş ile onun sözünü destekleyen mürıdi huzura çıkarıldı. Dört kadı her ikisinin katline fetva verdiler ve infaz gerçekleştirirdi. Bu kadılar şöyle: Malikliere bakan Şihiibedkadınlara
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dın, Hanefılere bakan Nasıreddın İbnü'l-Adım, Şafıllere bakan
Takıyyuddın Saiğ ve Hanbelılere bakan İzzeddın Dımaşkl'dir.

[Vebal
Yediyüzkırkdokuz yılının Rebıulevvel başlarında

Halep'te
bulunduğumuz sırada duyduk ki veba Gazze'yi sarmış; bir günde bini aşkın can telef oluyonnuş.12 Ben Humus'a gittim, vebanın oraya da damgasını vurduğuna tanık oldum. Daha şehre girdiğim gün üçyüz civarında insan can vermişti. Sonra Dımaşk'a
döndüm, Perşembe günü şehre vardım. Ahali üç gün oruç tutmuş, Cuma günü Akdam Mescidine çıkmıştı; birinci ciltte anlattığımız gibi. Nihayet Allah vebayı hafifletti onlara. O gün vebadan ölenlerin sayısı ikibindörtyüz civarındaydı.
Sonra Aclun'a geçtim. Oradan Beyt-i Makdis'e vardım. Veba buradan da geçmişti. Orada Mısır başkadısı İzzeddın'in amca oğlu İzzeddın b. Cemaa ile görüştüm)3 Bu adam Beyt-i Makdis'in hatibiydi. Kendisi erdem sahibi, asil ve cömert insanlardandır. Hatiplik görevinden ayda bin dirhem maaş alır.

Hatip İzzeddın'in Verdiği Sözle İlgili Hikaye
İzzeddın bir gün davet düzenledi, diğerleriyle beraber beni
de çağırdı. Sebebini sorduğumda; "veba salgınından kurtulur ve
bir günü cenaze namazı kılmaksızın geçirirse ziyafet çekeceği
ne" dair adak adadığını söyedi. Sonra şöyle tamamladı sözlerini:
"Dün kimsenin cenaze namazını kılmadım. Ölen olmadı.
Bu yüzden söz verdiğim gibi ziyafet düzenledim!"
Kuds'te [=Kudüs'te] daha önce tanıştığım şeyh ve üstadların çoğu bu dünyadan göçmüştü. Allah hepsini engin rahmeti ve
sevgisiyle kuşatsın! Çok azı kalmıştı geriye, İmam Kıkeldioğlu
Salahaddın Alaı ve Mescid-i Aksa Tekkesi'nin şeyhi erdemli insan Şerefüddın Huşşı gibi. İmam Salahaddın hadıste uzman bir
bilgindi. Burada Şeyh Süleyman Şirazı ile görüştüm. Beni ağır
ladı. Şam ve Mısır bölgesinde Şeyh Süleyman dışında Hz.
A.dem'in ayağını ziyaret eden başka birine rastlamadım.

[Gazze ve Dimyafa Doğru]
Sonra Kuds'ten

çıktım, hadıs

bilgini vaiz

Şerefüddın

Süley-
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man Milyanı ile Kuds'teki Mağriplilerin üstadı büyük sufi Talhatü'l-Abdülvadi bana eşlik ettiler. Beraberce Hal1l şehrine vardık. Allah'ın selaı:mJbral:ıim H~lil Peygamber'in üzerine olsun;
onun ve yanındaki diğer peygamberlerin kabirlerini ziyaret ettik.
Sonra Gaize;Ye geçtik, vebadan can verenler öyle çoktu ki
şehri ıssız ve bomboş bulduk! Şehir kadısının söylediğine göre
orada udGl [=herkesin güvendiği özel jüri] üyelerinin sayısı daha önce seksenmiş. Dörtte biri kalmış geriye. Bir günde ölenlerin sayısı binikiyüze varıyormuş. Sonra yola koyulduk, Dimyat'a
vardık. Burada ömrünü oruçla geçiren Kutbeddin Nakşüvanı ile
görüştüm. Bu adam Dimyat'tan çıkışta bana eşlik etti; FareskGr,
SemennGd ve Ebusır yöresine kadar beraber yolculuk yaptık.
Ebusır'da bir Mısırlının tekkesine konuk olduk.

Garip Bir Ölüm Hikayesi
O tekkede kaldığımız sıralarda bir derviş bize yanaştı selam
verdi. Ona yemek sunduk;
"Ben sadece sizi ziyaret için geldim!" diyerek teklifimizi
kabul etmedi. Rükı1 ve secde ile gecesini ihya etti. Sabah namazını kıldık, zikre daldık. O sırada derviş tekkenin bir köşesini
tutmuştu. Şeyh efendi yemek getirip dervişi çağırdıysa da sesi
sedası çıkmadı. Yanına vardığında ruhunu çoktan teslim ettiğini
gördü!
Dervişin namazını kıldık, naaşını toprağa gömdük. Allah'ın
engin rahmeti her yandan kuşatsm onu!
Sonra yola düştüm, Mahalle-i Kebıre, Nehrariye, Abyar, Demenhur ve İskenderiye'ye uğradım. İskenderiye'de veba bir
günde binseksen kişiyi alıp götürdükten sonra yavaşlamıştı. Sonra Kahire'ye doğru yola koyuldum. Duyduğuma gör.: burada veba hakimken ölenlerin sayısı bir günde yirmibirbine dayanıyor
muş! Daha önce orada tanış olduğum tüm üstadlar ve şeyhler
mevtaydı şimdi! Hak Teala onları engin rahmeti ve sevgisiyle
kuşatsm.

Kahire

Sultanı

O tarihte Mısır hükümdarı, Melik Nasır Hasan'dı. Bu adamın babası Me1ik Nasır Muhammed, dedesi ise Melik Mansur
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Kaıavun'dur.

Melik Nasır Hasan bir süre sonra tahttan indirilince yerine kardeşi Melik Salih geçti.
Kahire'ye geldiğim ilk günlerde başkadı İzzeddin b. Bedreddin b. Cemaa büyük bir kafileyle Mekke'ye gitmeye hazırla
nıyordu. Bu kafile Recep ayında yola çıkacağı için Recebi diye
adlandırılır. Duydum ki veba Akabet-i Eyle denilen yere kadar
onları kasıp kavurmuş ama orada tamamen durmuş.

[Hacca Gidiş, Tekrar Kahire'ye
Tunus Badiresi]

Dönüş

ve

Kahire'den çıktım, daha önce anlattığım Said bölgesine vardım, oradan Ayzab'a geçtim. Buradan gemiye bindim, Cidde'ye
ulaştım. Sonra Cidde'den çıkıp Mekke'ye geldim. Hak Teala
Mekke'yi yüceltsin, kudu etsin.
Yediyüzkırkdokuz Şaban ayının yirmiikisinde 14 Mekke'ye
girdiğimde Halil diye bilinen Maliki imamı Ebu Abdullah Muhammed b. Abdurrahman'ın evine konuk oldum. Bu adam iyi
yürekli, veli karakterli bir insandır. Ramazan orucunu Mekke'de tuttum. Her gün Şafii mezhebine uyarak umre yaptım.
Daha önce tanıştığım Mekke şeyhlerinden Şi ha bed din Hanefi,
Şihabeddin Taberi, Ebu Muhammed yarii, Necmeddin Isfahani ve Harrazi ile görüştüm. O sene haccımı yapıp Şam kervanıy
la peygamber şehri güzel Medine'ye doğru yola koyuldum.
Efendimizin mübarek kabrini ziyaret ettim. Allah oranın
bereketini artırsın. Güzelim mescitte namaz kıldım; Allah orayı
apak etsin, daima yüceltsin. Baki Mezarlığı'ndaki Peygamber
dostlarının kabirlerini ziyaret ettim; Allah hepsinden razı olsun.
Orada şeyhlerden Ebu Muhammed b. Ferhun'la görüştüm.
Ulu şehir Medine'den çıkarak daha önce hepsinden tek tek
bahsettiğimiz Ula, Tebuk, Beyt-i Makdis, Hal1l ve Menazilu'rreml üzerinden Kahire'ye geçtik. Burada haber aldık ki mümin!erin emiri, dinin destekçisi, alemlerin sahibine güvenen efendimiz Ebu Inan Allah'ın yardımıyla Merini Devleti'ndeki dağı
nıklığı düzeltmiş,IS Hakk'ın bereketiyle Mağrip ülkesini düştü
ğü hastalıktan kurtarmış, asillere ve avama hediyeler yağdırmış
ve tüm halk derya gibi nimete gömülmüş! Nice can onun kapı
sında eğilmek ve üzengisinden öpmek hasretiyle yanarmış.

927
İşte bu haberi alır almaz onun ulu huzuruna çıkma niyeti
doğdu

bende. Zaten, geçmişi hatırlamaktan, aile ve yakın dostların özlemiyle inlemekten ve yurdum için beslediğim önü alın
maz sevgiden ötÜrÜ içimde bir ukde vardı, beni boğan ...
Benim varanmı, tüm ülkelerden üstündür benim gözümde!
"Tenimin toprağa ilk değdiği dar,
Orada asıldı bana muskalar!"

Yediyüzelli yılının Safer ayında 16 bir Tunuslunun kurkura
tipi küçük gemisine atlayarak Cerbe'ye kadar seyahat ettim;
oradan gemi Tunus'a doğru yoluna devam etti ve düşman baskınına uğradı! Sonra başka bir küçük tekneyle Kabis'e yöneldim, Kabis ve Cerbe emirleri olan Ebu Mervan ile Ebu Abbas'ın
misafiri oldum. Bu iki kardeş, MekkJ'nin oğullarıdır. Allah elçisinin doğum gününü bunların yanında kutladım. Hak Teiila onu
yüceltsin, esen kılsın.
Sonra yine bir gemiye binerek Safakus ve Büliyana'ya, oradan da karayoluyla bedevıler eşliğinde Tunus'a ulaştım. Yolculuk bir hayli zor geçti. sıralarda Tunus şehri bedevıler tarafın
dan kuşatılmıştı.

°

Tunus Hükümdarı
Tunus, efendimizin yönetimindeydi.
0, Müslümanların emiri, dinin yardımcısı, tüm alemleri yaradan Allah'ın savaşçısı, öncüleri n öncüsü, ulu hükümdarların birincisi, aslanların aslanı, cömertlerin cömerdi, hep Hakk'a dönen,
ona ibadet eden, sadece ondan çekinen Ebu'I-Hasan'dıL
Onun babası, Müslümanların emiri, tüm alemleri yaradan
Allah uğrunda savaş eden efendimiz Ebu Saıd'diL İslam dininin
dostu ve yardımcısıdır o. Onun cömertliği hakkında çeşitli örnekler getirilmiş, erdemi ve üstünlüğüne ilişkin haberler nice
ülkelere yayılmıştır. 0, menkıbelerin, övgülerin, yüceliklerin ve
güzel ünün sahibi; adaletten anlar, faziletperver hükümdar!
Onun, babası da Müslümanların emiri, dinin yardımcısı,
alemleri yaradıp gözeten Yüce Allah'ın savaşçısı efendimiz Ebu
Yusuf b. AbdüIITak'tır. 0, kafideri mahveden, işlerini bitiren, ci-
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had ın meyvelerini devşiren, halka yeni bir gaza ruhu aşılayan
imanın kalesidir. Merhameti ve sevgisi ile kainatı ayakta tutan
Allah uğrunda savaşan, ona eğilen, ona secde eden ve sadece ondan çekinendir. O, kendiyle barışık, Rabbiyle barışık bir ulu hükümdardır. Allah hepsinden hoşnut olsun, güç ve devleti onların elinden almasın, kıyamet gününe dek!
Tunus'a vardığımda, aramızda kan bağı ve hemşehrilik bulunduğu için Hacı Ebu'I-Hasan Namisi'ye yöneldim. O da beni
evinde ağırladı. Benimle beraber hükümdarın büyük salonuna
geldi. Yüce daireye girdim, efendimiz Ebu'l-Hasan'ın elinden
öptüm; Allah ondan razı olsun; bana oturınamı emredince oturdum. l'vIübarek Hicaz'a [Hicaz bölgesine] ve Mısır hükümdarı
na ilişkin sorular sordu, cevap verdim. Ayrıca İbn Tiferacın'le ilgili sorularda yöneltti. Ben de Mağriplilerin ona nasıl davrandı
ğını haber verdim. Onların, İbn TIfedcın'i İskenderiye'de öldürmek istediklerini, efendimiz Ebu'I-Hasan'ın öcünü almak
amacıyla ona reva gördükleri muameleyi anlattım durdum. Allah, hükümdarımız Ebu'l- Hasan'dan razı olsun!
Huzurunda fıkıh bilginlerinden imam EbO Abdullah Satti,
İmam EbO Abdullah Muhammed b. Sabbağ, Tunus halkından
şehir kadısı EbO Ali Ömer b. Abdürrefi' ve EbO Abdullah b. HarOn vardı. Böylece yüce divandan ayrıldım.
İkindiden sonra efendimiz Ebu'I-Hasan beni tekrar çağırdı
yanına. Savaşın yapıldığı meydana bakan bir kulede oturuyordu.
Yanında büyük üstadlar vardı; EbO Ömer Osman b. Abdülvahid
Tenaleft!, EbO HassOn Zeyyan b. EmdiyOn Alevi, EbO Zekeriyya Yahya b. Süleyman Askeri, Hacı Ebu'I-Hasan Namisi gibi.
Hint hükümdarı ile ilgili sorular sordu. Ben de sorduklarına cevap verdim.
Tunus'ta kaldığım otuzaltı gün boyunca her gün hükümdarın yüce divanına gider gelirdim. O sıralarda bilginlerin en büyüğü ve sonuncusu üstad imam EbO Abdullah Übülll ile görüş
tüm; hastaydı, yatağına uzannuştı. Yolculuğumla ilgili çok şey
sordu.
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Notlar
1 Dönemin SumatrasIJltanı: Pasai vekilyinamesi Sultan Ahmed'in 30 çocuğu olduğunu, bunlardan Zeynelabidın'i 1360 yılında kendisine haIcf kıldığını belirtiyor. Tazı, Age., s. 158. 2 Yediyüzkırkyedi yılının Ramazan Bayramı; 15 Ocak 1347'ye rastlar.
3 ıbn BattCıta'nın Dihlf'ye dönmeyi istemiş iken korkup denize açılması: Tazl'nin de dediği gibi seyyah Hindistan'ın uçuk hükümdarı Tuğluk oğlu Mulıam
med'den korkuyordu.
4 Yediyüzkırksekiz yılının Muharrem ayının birinci günü; 13 Nisan 1347'ye rastlar.
5 Zafar sultanı için bkz.: 30/1. not.
6 Şiraz hükümdarı Ebu ıshak ve devamındaki yer, şahıs vs. isimleri için bkz.:
24/48. not ve devamı.
7 Yediyüzkırksekiz yılının Şevval ayı; 1348 yılının Ocak ayına rastlar.
8 Şeyh Hasan Celayiri'nin ııhanlılara varis oluşu için bkz.: 24/16. not.
9 Dımaşk'ta senenin (= Yediyüzkırksekizin) geri kalan kısmını geçirmek; 1348
yılının Mart ayının sonuna kadar burada kalmak demektir.
10 Huraffş tayfası için bkz.: 6/29. not.
il H1lee (=Haeı) Ruğtay (=Uruktay): Memlfik ümerasındandır; 757/1357 yılında öldü. Bkz.: ıbn Tağriberdı, eI-Mmhelü's-Saji, C. 2, s. 328.
12 Yediyüzkırkdokuz yılının vebasına dair: Kara Vebii (=et-Taun el-Esved) diye
adlandırılan 'bu korkunç salgında bütün Akdeniz ülkeleri çaresiz duruma düştü; milyonlarca insan öldü. ıbn Haldun da ana-babasını bu hastalıkta kaybettiği için detaylı
bir şekilde bahseder bu dönemden. Bkz.: ıbn Haldun, Alukaddime, Beyrut, 1956, s. 51.
13 İzzeddın Bedreddın ıbn Cem aa ailesi için bk: 6/39. not.
14 Yediyüzkırkdokuz yılının Şaban ayının yirmibiri; 16 Kasım 1348'e rastlar.
15 Merını hükümdarının bütün Mağribi (=Tilimsan ve Tunus da dahil tüm Kuzeybatı Afrika) birleştirmesi: Sultan Ebfi Inan'ın babası Ebu'I-Hasan 737/1337'de
Tilimsan'ı geri aldıktan sonra 747!1347'de de Tunus'u geri aldı; böylece Mağrip
(=Batı Arap Dünyası) birliğini sağlamış oldu. Bkz.: Tazı, Age., s. 184.
16 Yediyüzelli yılının Safer ayı; 1349 yılının Nisan ve Mayıs'ına rastlar.
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Sonra Tunus 'tan çıktım, Katalanılerle [=Katalonyalılarla]
beraber deniz yolculuğu yapıp Serdaniye [=Sardunya] adasına
vardık. Hıristiyan adalarından olan Sardaniye'nin büyük kalaslarla çevrili ilginç bir limanı vardır. Kapıya benzer girişi ancak
oralıların izni ile açılır. Adada etrafı duvar örülü korunaklı bölgeler bulunuyordu. Onlardan birine girdik. İçinde bir sürü sokak
vardı. Allah bizi buradan kurtarırsa iki ay arka arkaya oruç tutacağım diye söz verdim! Çünkü adadan çıkar çıkmaz halkın peşi
mize düşeceğini, bizi esir etmek niyetinde olduğunu sezdik! 1
Neyse ki sağ salim çıktık buradan. On gün yolculuğun ardından Tenes z şehrine ulaştık. Sonra Mazfina'ya,3 Müstaganem'e ve Tilimsan'a [=Tilimsan] vardık.
Ben burada yönümü Ubbad'a çevirdim, Şeyh Ebfi Medyen'i 4 ziyaret ettim. Allah ondan razı olsun, bereketinden nasiplenmek fırsatı versin. Sonra Nedrfima yoluyla oradan ayrıldım,
Ahandkan yoluna girdim ve Şeyh İbrahim'in tekkesinde geceledim. Kafilecek oradan ayrılıp Azagnegan'a yaklaştığımızda ansı
zın iki atlı önderliğinde elli yayanın saldırısına uğradık! Beraberimde Hacı İbn Kuray'at Tand ile kardeşi Muhammed vardı;
bu adam daha sonra denizde şehit olmuştur. Heriflerle vuruş
maya niyetlendik! Ama sonra bayrak kaldırdık. Bizimle barışa
yanaştılar da geri durduk Allah'a şükürl Böylece Taze [=Taza]
şehrine vardım. Annemin vebadan öldüğü haberini orada aldım.
Yüce Allah onu rahmetiyle kuşatsın.

Sonra Taze'den çıkarak yediyüzelli yılının Şaban ayı bitiminde Cuma günü başşehir Fas'a [=Fas] ulaştım. Ulu efendimiz, yüce önder, müminlerin emiri, alemleri yaratan Allah'a gü~
venen Ebu İnan'ınhuzuruna çıktım. Allah onun yüceliğini devamlı kılsın, düşnumını sürüm sürüm süründürsün! İşte onun
heybeti bana Irak hükümdarının heybetini unutturdu, ihsanı
Hint hükümdarının ihsanını unutturdu, iyi huyları Yemen hükümdarının iyi huyluluğunu unutturdu, cesareti Türk hükümdarının cesaretini unutturdu, uysallığı Bizans hükümdarının
uysallığını unutturdu, dindarlığı Türkistan hükümdarının dindarlığını unutturdu, bilgisi Cava hükümdarının bilgisini unutturdu!
Huzurunda erdemli veziri Ebu Zeyyan b. Vudrar da bulunuyordu. s Herkesçe bilinen güzel işlerin sahibi, nice menkıbe
lerin konusu olan bu vezir, Mısır diyarı ile ilgili sorular sordu bana. Çünkü daha önce oraya gitmişti. Sorduklarına cevap verdim.
Bu adam, beni efendimizin -Allah Teilla desteğini ondan çekmesin- nice ihsanıyla tanıştırdı; öyle çok ki teşekkür etmekten
acizim bunlara! Allah verecektir ona ödülünü!
Hükümdarımm ülkesinin en güzel vatan olduğunu hissettim sağduyumla. Böylece gezi asamı oraya bıraktım. Çünkü
onun ülkesinde meyveler bol ve kolayerişilir yerdedir. Yiyecek
ve suya hemen ulaşılır, imkansız değil bunlar. Bunların hepsine
birden sahip ülke öyle az ki! Şair ne güzel demiş:
"Batı 'dtr dünyanın eJL

güzel yeri,
Bununla ilgili bir de/ilim Vat~
Dolunay oradan bekle1ltnektedi1~
Güneş hiç durmadan oraya akar!"
Batı'nın [=Mağrip ülkesinin] dirhemleri küçük ama faydası
çoktur. Oranm fiyatlarını Mısır ve Şam'ınkilerle karşılaştırırsan
bu hükmün doğruluğu sana da ayan olur, Mağrip ülkesinin üstünlüğü gün gibi ortaya çıkar! Anlatayım:
Mısır üJkesinde koyun etinin 18 okıyesi 1 dirhem nukraya
satılır. 1 dirhem nukra 6 Mağrip dirhemi eder. Oysa fiyatlar ateş
pahası olduğü zaman bile Mağrip'te 18 okıyelik et 2 dirheme sa-
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tılır.

Bu 2 dirhem de 1 dirhem nukranın üçte biri eder. Katı yağ
ise çoğu zaman bulunmaz Mısır'da! Mısır halkının yemekte kullandığı türlü türlü katığa Mağrip'te iltifat edilmez! Çünkü Mı
sırlıların katığı büyük ölçüde mercimek ve nohuttur. Koca koca
kazanlarda susam yağı ile karıştırıp pişirirler bunları! Besilla denilen bir burçak türünü de zeytinyağı ile pişirirler. Kabağı da süt
karıştırıp pişirirler. Semizotunu da böyle pişirirler. Badem dalı
nın gözlerini [=sürgün verdiği yumuşak noktaları] pişirip üstüne
süt dökerler. Kulkas bitkisinin yemeğini yaparlar. Bunların tümü kolayca bulunur Mağrip'te. Ama Yüce Allah, et, yağ, tereyağı, bal ve diğer şeylerin bolluğundan ötürü Mağriplileri muhtaç
etmedi deminki garip şeylere! Sebzeye gelince, Mısır'da azın
azıdır bu ve meyvenin çoğu da Şam'dan ithal edilir oraya! Üzüm
ise fıyatlar düşünce M~sır'a özgü ratlla 3 ratlı 1 dirhem nukraya
satılır. Mısırlıların ratlı, 12 okıye eder.
Şam diyarında [=Suriye bölgesinde] meyve bol ama Mağrip
ülkesindeki kadar ucuz değildir. Şamlıların ratlıyla 1 ratl üzüm,
1 dirhem nukraya satılır. Onların ratlı, Mağrip ratlının 3 katıdır.
Fiyatlar düşünce 2 ratl üzüm 1 dirhem nukraya satılır. 10 okıye
erik 1 dirhem nukraya satılır. Nar ve ayvanın tanesi 8 fülüse satılır. 8 fülüs bir Mağrip dirhemi eder.
Sebzeye gelince, orada 1 dirhem ımkraya alınan yeşillik bizim memleketin küçük dirhemiyle alınandan daha azdır. Onlara özgü ratlla 1 ratl et, 2,5 dirhem ımkraya satılır. Bunları dikkatli düşünürsen Mağrip ülkesinin diğerlerinden daha ucuz, daha
ve daha bayındır olduğunu anlarsın!
Hak Teala müminlerin emiri efendimiz önderliğindeki
Mağrip ülkesini yükselttikçe yükseltti, üstünlüğüne üstünlük
kattı. Efendimiz bu ülkeyi huzura sokmuş, hiçbir köşesini adalet güneşinden yoksun etmemiş, şehirlisine ve köylüsüne yağ
mur gibi ihsan yağdırmış, taşını toprağını bozgunculardan temizlemiş, dünya ve dinin kaplarını yerine getirmiş, şeriat kurallarına uymuştur. Şimdi onun adaletine, sabrına, cesaretine, zamanını ilimle geçirişine, fıkıh bilirliğine, kesintisiz hayır dağıtan
kurumlarına ve zulmü ortadan kaldırışına ilişkin kendi gözlerimle gördüğüm şeyleri anlatayım.

Allah

Yardımcısı

Olsun; Efendimizin Güzel

Davranışlarından Birkaçı

Adaleti,

yazıya,.x~

dile dökülenden daha

yaygındır.

Yönettiği halk arasında şikayeti bulunanları dinlemek için
divan kurması,-Cuma gününü yoksullara tahsisetmesi; o gün
kadınla erkek arasında ayırım yaparak -zayıf olmaları sebebiylekadınlara öncelik tanıması onun adaletine dair birkaç örnektir.
Kadınlar şikayet hikayelerini [=dilekçeleriniJ Cuma namazından sonra ikindiye kadar okuyup dururlar. Sırası gelen kadın
kendi adıyla çağrılır, yüce huzurda dikilir; aracısız bir şekilde
hükümdarla konuşur. Kadıncağızın hakkı yenmişse derhal verilir hakkı. Kendisine bir şeyler ihsan edilmesini istiyorsa yıldırım
hızıyla armağan yağdırılır, işi görülür.
İkindi namazı kılındıktan sonra erkeklerin şikayet hikayeleri okunur. Onlara da aynı işlem yapılır. Bu arada fıkıh bilginleri ve kadılar şikayet divanında hazır bulunmaktadırlar. Şer'ı hükümlerle ilgili konular onlara arzedilir. Bu işi, böyle mükemmel
bir düzen içinde yürüten ve adalette de aynı duyarlı ğı gösteren
başka hükümdar görmedim ben! Eh, Hint hükümdarı bir emirine halkın dilekçelerini alıp özetini çıkararak huzura takdim etme görevi vermişse de di1ekçenin asıl sahibi hükümdar karşısı
na çıkmamaktadır.
Sabrına, merhametine ve esnekliğine gelince; bununla ilgili enteresan hadiselere tanık oldum; Allah desteğini ondan çekmesin, isyan bayrağını çekerek ordusuna karşı savaşına cüretinde bulunmuş nicelerini affetti, ağır suçluları bağışladı. Öyle suçlular ki ancak Rabbine güvenen ve "İnsanları bağışlayanlar.. "6
ayetinin anlamını ilm-i yakın ile bilen kişi onları affedebilir!
İbn Cüzeyy der ki:
Allah onu hep desteklesin, efendimizin merhameti ve yufka yürekliliği ile ilgili benim tanıklık edeceğim en güzel gerçektir; yediyüzeIliüç yılının sonlarında ulu kapısına geldiğimden bu
yana -yediyüz elliyedi yılının başlarına dek- sırf o buyurduğu
için katledilen hiç kimseyi görmedim! Ancak Yüce Allah'ın bir
. hadd 'inden"ötürü [=nassça cezası belirtilmiş bir suçun işlenme
sinden ötürü] şeriat tarafından kısas yoluyla, bir de savaş yoluyla öldürülenler başka. İşte memleketin büyüklüğüne, şehirlerin

genişliğine,

etnik ve dinı grupların onca farklılığına rağmen
böyledir sultanımız! Böyle bir şey, ne geçmiş asırlarda ne uzak
ülkelerde işitildi.
İbn Battuta devam ediyor:
Cesaretine gelince; nice büyük meydanda gösterdiği kararlılık ve atılganlık herkesçe bilinmektedir. Mesela Abdülvadı
oğulları ve diğerleriyle çarpıştığı gün. Ben bunun haberini Sudan [siyahlar] ülkesindeyken almıştım. Oranın hükümdarı savaştan haberdar olunca:
" Hah! Böyle savaşmalı işte! Yoksa hiç yanaşmamalı!" dedi.
İbn Cüzeyy der ki:
Eski hükümdarlar aslan öldürmek ve düşmanı yenilgiye uğ
ratmakla övünüp dururlardı. Allah ondan desteğini çekmesin;
efendimiz için aslan öldürmek, aslanın koyunu parçalamasından
daha kolaydır! Sela tarafında insanların yaşadığı bayındır araziden olan Neccarın vadisinde askerlere bir aslan hücum edince,
kahramanlar hemen kenara kaymış, nice yiğit süvarİ ve piyade
çil yavrusu gibi canavarın önünden kaçmıştı da -Allah desteğini
çekmesin- efendimiz gözünü kırpmadan, endişeye düşmeden
ileri atılarak iki gözünün ortasından, alnının çatından vurmuştu
hayvanı! Bu kargı darbesiyle azgın hayvan ön ayakları ve çenesi
üzre yere kapaklanmıştı.
Düşmanlarını hezimete uğratmasına gelince; hükümdar taifesi bakımından bu iş ordunun kararlılığı, cengaverlerin atılgan
lığı ile ilgilidir. Hükümdarın payına düşen ise direngenlik ve askeri savaşa kışkırtabilirliktir. Allah desteğini çekmesin; efendimiz herkesin kaçtığını bildikten, beraberinde çarpışan hiç kimsenin kalmadığını kesinkes anladıktan sonra dahi kendi aziz canıyla baş başa iken atılmıştı hasmının üstüne! İşte o zaman yüreği korku ile dolan düşman, çil yavrusu gibi dağıımıştı hünkarımızın önünde.
Bir ulu kumandanın önünde nice kavmi n kaçışı hakikaten
acayiptir! Allah vergisidir bu, dilediğine verir. Allah'ı hakkıyla
bilip yasalarını çiğnemekten korkanlar asıl hedefe erişir.
Bu güzel işlerin tümü, -makamı hep yüce olsun- padişahı
mızın Allah'a duyduğu sarsılmaz güven ve teslimiyetinin meyvesidir; bunlar Allah'ın ihsanıdır; başka şey değiIF

İbn Battilta devam ediyor.
Bilgiye gelince; Yüce Allah onun yardımcısı olsun, her gün
sabah namazındanSDnrailim meclisleri düzenleyerek en büyük
fıkıh bilginlerini, en seçkin talebeleri muhteşem sarayının mescidinde toplar. -Huzurunda Ulu Kitap Kur'an'ın yorumu, Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın hadisi, -Allah onu bereketiyle kuşatsın ve esen kılsın- İmam Malik'in mezhebine uygun fıkıh eserleri ve tasavvuf kitapları okunur. Bu ilimierin tümünde ilerlemiş, keskin zekasıyla zor problemlerini çözmüş, inceliklerini ezbere anlatır olmuştur.
Allah'ın dosdoğru yola ilettiği imamların ve gerçekten yetkin halifelerin hali böyledir işte!
Dünyada bu denli ilme önem veren başka hükümdar görmedim! Evet, ben Hint hükümdarının huzurunda sabah namazından sonra özellikle akıı ilimierin öğretildiğine, Cava hükümdarının huzurunda Cuma namazından sonra Şafii mezhebi üzerine furil fıkıh okunduğuna tanık olmuşumdur. Efendimizin
tüm namazıarı cemaatle kıldığını, Ramazan orucu tutmaya özen
gösterdiğini görünceye kadar Türkistan hükümdarının yatsı ve
sabah namazıarını hep cemaatle kılışına hayran olurdum.
"Allah, dilediğine özgü kılar rahmetini!"8
İbn Cüzeyy der ki:
Bir bilgin gecesini gündüzüne katarak ilim peşinde koşsa
-Allah'ın desteğinden mahrum olmasın- efendimizin çeşitli
ilimierde vardığı noktaların en altta olanına bile erişemez! O ayrıca milletin derdiyle derdenmekte, uzak bölgelerin yönetimiyle uğraşmakta, başka hükümdarların asla anlayamayacağı bir şe
kilde memleket işiyle yakından ilgilenmekte, zulme uğrayanla
rın şikayetlerini kendisi dinlemektedir. Bütün bunlara rağmen
yüce divanında hangi ilimle ilgili olursa olsun bir mesele tarrışıl
sa düğümü çözer, incelikleri bulur, derunda gizlenmiş yönleri
açığa çıkarır, meclistekilere o meselenin halleddilemeyen noktalarını gösterir ve anlatır.
Sonra şunu da belirtmeliyiz ki, efendimiz arınmakla ilgili
yüce bilgiye [=tasavvuf ilmine] sahip yüceler topluluğunun söz
ve işaretlerini anlamış, onların ahlakına bürünmüştür. Bunun
berlirtileri; ulu brr makarnda olmasına rağmen gösterdiği alçak-
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gönüllülük, halkına karşı şefkatli davranışı ve tüm siyasetini nfk
[=esneklik, yumuşaklık ve denge] ile yürütmesidir.
Edebiyatta da nasibi vardır; Allah onun ruhuna yüksek bir
edebi zevk vermiştir. Tam hedefi vuran kıymetli sözler söylemiştir. Günahkarların şefaatçısı, elçilerin efendisi Peygamberimizin -Allah onu rahmeti ve bereketiyle kuşatsın, esen kılsın
kutlu 'tertemiz bahçesine [=türbesine] gönderdiği ve kendi elceğiziyle yazdığı muhteşem bir mektup ve kaside9 vardır. Onun
yazısı güzellikte bahçeleri gölgede bırakır. Zamanın hükümdarlarından hiçbiri böyle bir şey yazamadı, hiçbirinin gönlünde bunu anlamak arzusu uyanmadı! Allah daima yardımcısı olsun,
efendimizin elinden çıkan emirname ve yazıları düşünen; bunların nasılortaya konduğunu etraflıca bilen kişi Allah'ın efendimize bahşettiği üstünlüğü, etkin söz söyleme yeteneğini derhal
hisseder. Allah Teala ona doğarken vermiş bunu! Ve O, yaradı
lıştan gelen yeteneğine yeni şeyler eklemiştir.
İbn Battilta devam ediyor:
Ardı kesilmez hayratına ve bütün Ülkede gelen-gideni doyurmak için inşasını emrettiği tekkelere gelince Sultan Atabek
Ahmed'den gayri hiçbir hükümdarın yapamadığı şeyleri yapmıştır. Şunu da söylemeliyiz ki efendimiz, evsiz barksızlara
hergün çıkardığı yemek ve evi barkı olup da durumunu gizleyenıere gönderdiği tahıl yardımıyla Sultan Atabek Ahmed'i
geçmiştir.

İbn Cüzeyy der ki:
Allah daima yardımcısı olsun, efendimiz hiç kimsenin aklın
dan geçmeyen şeyler icat etti! Bu fikirlere erişmek hükümdarIara da nasip olmamıştır! İşte bunlardan birkaçı:
ı -Ülkenin tüm şehirlerinde evsiz barksızlara sürekli yardım
dağıtması,

Z-Dört bir yanda hapis yatanlar için yeterli miktarda

gıda

vermesı,

3-Bu yardım ve sadakaların tümünün yenilebilir türden iyi
pişmiş ekmek ve aş ölması,
4-Ülkenin her yanındaki kimsesizleri, çaresizleri, yaşlı kadın ve erkekleri, camiierden ayrılmayan düşkünleri bir güzel
giydirınesi,
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S-Kurban bayramında bu tür aciz kimselerin haynna kurbanlar kestirmesi,
6-Ramazan'ıny}rmiyedisin~e ülke kapılarında toplanan
vergilerin tümünü, bu mübarek günün hatırı ve hakkı için yoksullara dağıtması, 7-Ülkenin her yanında Peygamberimizin doğduğu kutlu
mevlid gecesinde lO halka yemek sunması ve mevlid merasimi
S-Toplantılar düzenleyerek yetim çocukları sünnet ettirmesı,

9-Aşure

günü onları urbalara büründürmesi,u
ve iş göremeyecek kadar güçsüz kalanlara çeşit
çeşit tahıl vererek onların iki yakası111 bir araya getirmesi,
Il-Başşehirdeki gariplere uyuyacakları zaman uzansınlar diye yumuşak halılar ve iyi cins kadife kumaşlar ihsan etmesi.
Dünyada bir benzeri bilinmez bu ikramın!
IZ-Ayrıca ülkenin tüm şehirlerinde hastaneler yaptırarak
hastaların gideri için pek çok vakıf kurması; istekleri karşılansın
ve tedavileri güzelce yapılsın diye doktorlar tayin etmesi de
onun buluşlarındandır.
Ortaya koyduğu daha başka nice güzel işler, hayırla yadedilesi nice iyilikleri vardır. Yüce Allah, ona mükiifatını versin, nimetini yağdırsın.
İbn Battlita devam ediyor:
Halktan ağır vergileri kaldırmasına gelince; daha önce yollarda murliriye [=geçiş vergisi] diye bir haraç alınmakta, böylece
ciddı oranda bir gelir sağlanmaktaydı. Allah onu daima desteklesin, efendimiz bu kazanca iltifat etmeyerek o vergiyi tümüyle
kaldırdı! Elbette Allah nezdindeki kazanç daha iyi, daha kalıcı
dır! 12 Zalim pençeleri kırmasına gelince herkesçe bilinen bir şey
bu! Allah, desteğini çekmesin, efendimizin yüksek memurları
na şöyle dediğini işittim:
"Sakın ha, halka zulmetmeyin!" Üstüne basa basa yapıyor
du bu tembihi!
İbn Cüzeyy der ki:
Hakk\n desteği onunla olsun; efendimizin ahalisine duyduğu sevgi ve merhamete örnek olmak üzere zekat toplayıcıla
rının ve şehir valilerinin halktan tadyIf [=konukluk] adıyla alIO-Zayıflara

938
dıkları

kaldırdığı dile getirilse, bu bile parlak adaleti ve
konusunda yeterli olur! Bunca haksızlığı kaldırdı
ğı, sayılamayacak denli fayda ve güzelliği yorgan gibi yaydığı
kesin iken artık ne söylenebilir?
Bu kitabın yazıldığı günlerde de 'hapistekilere iyi davranılma
sı ve onlardan alınmakta olan ağır vergilerin kaldırılmasına' ilişkin
fermanı çıkmıştır. Ülkenin her yanında geçerli olan bu emir, tam
da onun tarzına yakışan ve ondan umulandır. Aynı şekilde kadı ve
çarşı hakimlerinden [=müfettişlerden] haksız davrandığı belirlenenlerin cezalandırılacağına dair emir çıkardı! Bu da zalimlerin
ürkmesi, zorbaların pısıp geri adım atması demektir.
İbn BattOta devam ediyor:
Cihad için Endülüs halkının yardımına koşması, sınır boylarındaki kalelere mal, yiyecek ve silahla destek vermeye özen
göstermesi, savaş aletlerini hazırlayıp gücünü göstererek düş
man bileğini bükmesiyle ilgili işleri herkesçe biliniyor! Doğuda
kiler de batıdakiler de bu bilgiden mahrumdur! Ve bu konuda
onu hiçbir hükümdar geçememiştir.
İbn Cüzeyy der ki:
Allah yardımcısı olsun; efendimizin, Müslümanların menfaatlerini koruma ve gavura karşı mücadele etmeyle ilgili çabalarını öğrenmek arzusuyla yananlar için İfrıkıyye'deki [=Kuzey
Afrika'daki] Trablus şehri uğruna yaptıkları yeterlidir. Çünkü
düşman burayı işgal edip kin yumağı yumruğuyla ezmeye çalış
tıkta mesafenin uzaklığı sebebiyle ordu göndererek yardım edemeyeceğini anlayan efendimiz -Hakk'ın yardımından mahrum
olmasın 0- Libya şehirlerinde bulunan memurlarına Trablus'u
fidyeyle kurtarmaları doğrultusunda buyruk göndermiştir. Şeh
rin ellibin dinar tutarında nakit altınla geri alınabileceği haberini duyan efendimiz:
"Trablus'u böyle kolay bir bedelle gavur elinden geri alma
nimetini bahşeden Allah'a şükür!" diyerek söz konusu paranın
hemen İfrıkıyye'ye yollanmasını emretmiş, güzelim şehir onun
elinde yeniden İslama geçmiştir. 13
Rabbimiz yardımcısı olsun, yadedilesi bir gönül zenginliği
olarak efendimiz tarafından bu iş gerçekleştirilinceye kadar hiç
kimsenin havsalası almıyordu; birinin çıkıp beş "kıntar" altına 14

vergiyi

apaçık şefkati

"kolay bedel" diyeceği! Hükümdarlar arasında buna benzer bir
tutum sergileyen azdır, bu örnek onlar için ne denli ağır!
Efendimizinibatlailgili işlyrinden biri de şudur: kıra [=savaşJ15 anında hazır olsun ve gavurun iştahını kessin diye asayiş
berkemal ike;kıyılarda donanmalar inşa etmiş ve deniz araçlarını çoğaltmıştır. Hakkın yardımından mahrum olmasın, daha
geçen sene bu iş için yola düşmüş ve Canata dağlarına doğru sefer etmiştir. Gemi yapımında kullanılacak kerestelerin kesimini
yakından görmek, bu işe önem verdiğini göstermek ve cihat işi
ni kendi omuzunda yürütmek için o dağlara gitti! Hak Tdila'nın
vereceği sevabı uman ve ahiretteki armağanın güzelliğine bağ
lanandır ol
İbn BattOta devam ediyor:
Onun muazzam işlerinden biri de başşehir Medine-i Beyda'da yaptırdığı yeni camidir. Bu mabet, şirinlik, sağlamlık, iç
mekan aydınlığı ve olağanüstü mimarısiyle öne çıkmış, diğer
mescitlerden ayırdedilir olmuştur. Fas civarında el-Kasr adıyla
bilinen mıntıkada yaptırdığı büyük medrese ise genişliği, güzelliği, eşşizliği, suyunun bolluğu ve iyi bir konumda bulunuşu sebebiyle yeryüzünde benzeri olmayan bir yapıdır. Şam, Mısır
Irak ve Horasan medreseleri arasında bunun bir benzerini görmedim.
Medine-i Beyda dışında Gadıru'I-Hımmıs civarında yaptır
dığı büyük zaviyenin de bir benzeri yoktur; konumunun ilginçliği ve mimarısinin üstünlüğünden ötürü. Doğuda yapı tasarı
mındaki yenilik bakımından en üstün gördüğüm zaviye, Melik
Nasır tarafından inşa edilen Siryakus Zaviyesi'dir. Oysa bizim
ülkemizdeki zaviye, sağlamlık ve dahiyane mimarısiyle Melik
Nasır'ınkinden üstündür. Yüce Allah, efendimize güzel niyetlerini gerçekleştirme yolunda yardımcı olsun, erdemli oluşunun
mükiifatını versin, İslam ve Müslümanların hayrına ömrünü
uzun etsin; daima muzaffer kıldığı bayrağına ve sancağına yenil'
giyi hiç tartırmasın.
Seyahatimizi anlatmaya dönelim.
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Not/ar
1 Sardunya-Merfnf ilişkileri ve seyyahın korkusu: Seyyah buraya geldiğinde Fas
sultanı ile Sardunya'nın bağlı olduğu Aragon kralı arasında 1339'dan 1349'a kadar süren saldırmazlık anlaşmasının müddeti henüz bitmiş idi. Bkz.: 'fazı, Age., s. 190.
2 Tenes: Bölgenin en eski şehirlerindendir; Başşehir Cezayir'in 204 km batısındaki sahildedir. Bkz.: Tazı, Age., s. 190.
3 Mazıına: Osmanlı döneminde Cezayir dayılannın karargahı idi. Bkz.: Tazı, Age., s.
190.
4 Şeyh Ebu Medyen Şuayb: Endülüs ve Mağrip'in en meşhur sufilerendendir.
S93/1196'da vefat etti. Bkz.: 'fazı, Age., s. 190.
5 ıbn Vudrar Ebu Zeyyan: Merınılerin meşhur siyasılerindendir. İbn Vudrar akıllı
ve ileri görüşlü bir adamdı; İbn Banı1ta'yl savundu ve onun sayesinde RtMe, Merıni
Sarayı'nda gereken ilgiyi buldu. Rthle'nin önemi konusunda ıbn Haldun'u uyaran da
odur. Bkz.: Giriş kısmı.
6 "ve insanları bağışlayanlar... " cümlesi 3. sı1renin 133. ve134. ayetleridir.
7 "Bunlar Allah'ın ihsanıdır ... " cümlesi,S. sı1renin 64. ayetidir.
8 "Allah dilediğine özgü kılar rahmetini ... " Bu cümle, 2. sı1renin 105. ayetidir.
9 Merfnf hükümdarının Medine'ye, Ravda'ya (=Peygamberimizin makamına)
gönderdiği mektup ve kaside: Gerçekten de Ebı1Inan bir kaside göndermişti Medine'ye. Bu kaside Mağrip ülkesinin sefıri olan Ebu'l-Kasım el-Gassanı tarafından
yazılmıştı. Tarihı belgeler için bkz.: Tazi, Age., s. 198 ve kitap sonundaki ilave bölümler.
10 Mevlid-i Nebf'nin Fas'taki özel anlamı: Merınilerle beraber Mevlid günü Fas'ta
dinı-resmı bayramlardan biri olarak kutlanır oldu. Bkz.: 'fazı, Age., s. 199.
II Fas tarihinde Aşura: Fas'ta Aşura'nın matem havasında geçmediğini söylüyor Tazi. Ben de Mısır'daki Aşura merasimlerinde matem havasına şahit olmadım. Bkz.:
'fazı, Age., s. 199.
12 "Elbette Allah nezdindeki kazanç daha iyi ve daha kalıcıdır." Bu cümle, 28. sı1renin 60. ayetidir.
13 Trablus (garb) şehrinin geri alınışı: Trablus 75S/13s4'te Ceneviz gavuru Filippo
Dorya tarafından işgal edilmişti. Fas sultanı yüklü bir meblağ ödeyerek geri aldı bu
şehri. Bkz.: Tazı, Age., s. 201.
14 Buradaki kıntarın manası: Seyyah zamanında bir kınriir onbin altın dinar idi. Bkz.:
TiM, Age., s. 201.
15 Kıra kelimesinin hikayesi: Bazı yazarlar keJimenin "Guzat"tan bozma olduğunu
sansalar da gerçek öyle değildir. Kelime İspanyolea "Guerre" kelimesinin Arap ağzı
na geçmiş biçimidir. "Guerre", çatışma, savaş demektir. Dolayısıyla "kıra günleri"
savaş zamanı demektir. "Guerrilla" da bu kökten geliyor. Bkz.: Tazi, Age., s. 202
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Bu ulu makamı gördükten ve hükümdarımızın ihsanma kavuştuktan sonra annemin kabrini ziyaret etmeye niyetlendim;
böylece Tanca'ya, annemin mezarına vardım. Sonra Sebte ı şeh
rine yöneldim. Burada epey kaldım; üç ay hasta yattım! Nihayet
Allah'ın izniyle sağlığıma kavuştum.
İstedim ki cihatta ve sınır savunmasında benim de payım
olsun. Şattl türü [=iki yelkeniiF küçük bir gemiye bindim Sebte'den; AsıH13 halkından birine aitti bu gemi. Endülüs'e vardım.
Allah Endülüs'ü korusun; burada yaşamayı sürdüren, burayı ziyaret eden, kısa süreli de olsa burada kalan Müslümanlar için
büyük ödül vardır Hak Tdla nezdinde.
Hıristiyanların büyük zorbası Alfı1nş [=Alfon;l Cebel [=Cebel-i Tarık]4 bölgesini on aydan beri kuşatma al mda tutuyorken ansızın geberdi! İşte ben tam o sırada geldim .2ndüıüs'e. AIfons Müslümanların elinde kalan diğer Endülüs arazisini de ele
geçireceğini sanıyordu. Ama hiç ummadığı bir vakitte yakaladı
onu Yüce Yaradan! İnsanlar arasında vebadan en ;;ok korkan oydu; korktuğu başına geldi, göçtü dünyadan.
İlk gördüğüm Endülüs şehri Cebel-i Fetih [=Cebel-i Tarık]
idi. Orada şehrin hatibi Ebu Zekeriyya Yahya b. Sirac Rundı
[=Rondalı] ve Kadı İsa Berberı ile görüştüm. Kadı İsa'nın evine
misafir oldum; onunla Cebel bölgesini dolaştım. Hakk'ın hoş
nutluğunu kazansın ve mükafatına erişşin diye duacı olduğum
[eski] efendimiz Ebu'I-Hasan'ın yaptırdığı savunma amaçlı enteresan y~pıları gördüm; bunlara efendimiz tarafından eklenen
yeni bölümleri--:de seyretme fırsatını buldum, Allah yardımcısı

~~rnata
Rilbltatü'l~llkab_.·

(

~

Akdeniz

Fas'tan Endülüs'e gidiş ve dönüş,

Kaynak: Tazi.

olsun! O an hayatımın sonuna kadar burada bir sınır nöbetçisi
olarak dikilmeyi öyle istedim ki ...
İbn Cüzeyy anJ~tıyor:
[Cebel-i Tarık]
Cebel...:i Fetilf haça taparların boğazına oturmak için enlemesine inşa edilmiş bir İslam kalesidir.
Burası efendimiz Ebu'l-Hasan'ın güzel eserlerindendir.
Hakk'ın rızasını kazanmak için yaptırmıştır; kıyamette alnını ak
edecek, önünü aydınlatacak bir hayır bu.
Burası cihat aslanlarının yatağıdır, içi savaş aletleriyle doludur.
Burası, inancın zaferini müjdeleyerek tebessüm eden, onca
kahır ve korkunun ardından mazlum Endülüs halkına huzuru
tattıran uç beyliğidir. En büyük fetih buradan başladı; Musa b.
Nusayr'ın 5 azatlısı Tarık b. Ziyad, Endülüs'e geçerken önce buraya indi. Ondan ötürü Cebel-i Tarık [= Tarık Dağı] adını alan
bu mıntıka, fethin başlangıç yeri olduğu için de Cebel-i Fetih
diye ünlendi. Tarık b. Ziyad ile beraberinde gelenler tarafından
yapılan surun kalıntıları hala duruyor. Bu duvarlara Suru'l-Arab
[=Arap Suru] diyorlar. Yüce Allah tekrar Müslümanlara hediye
etsin; Cezıre bölgesi kuşatıldığı zaman oradaydım 6 ve bu kalın
tıları gözlerimle görd üm.
Cebel-i Tarık mıntıkasını son olarak efendimiz Ebu'l-Hasan yeniden fethetmiş, evvelce yirmi sene orada hüküm süren
Hıristiyanların elinden almıştır. Efendimiz, söz konusu kaleyi
kuşatmak için oğlu azamedi Emir Ebu Malik'i gönderdi; bu iş
halledilsin diye büyük bir servet ve cengaver bir orduyla oğlu
nun yardımına koştu.
Altı ay süren kuşatmadan sonra yediyüzotuzüç senesinde 7
kale düştü. Kalenin o zamanki hali şimdikine benzemiyordu.
Efendimiz Ebu'l-Hasan -Allah'ın engin rahmeti çepeçevre kuşatsın onu- kalenin üst tarafına bir Kalahurra [=yüksek kule]
yaptırdı. Bu noktada daha önce küçük bir burç vardı ama mancınık taşlarıyla yıkıldığından yerine bildiğimiz büyük kulenin
inşa ediınıesi gerekmiştir. Cebel-i Tarık'ta daha önce hiç Darü's-Sınaa [=araç gereç üretim yeri, fabrika] yoktu; efendimiz
hemen kuleninolduğu yere bir [silah] üretim merkezi yaptırdı.

Bu üretim merkezinden başlayarak Kurmada'ya kadar uzanan
ve Türbe-i Hamra'yı çepeçevre saran büyük bir sur inşa etti.
Daha sonra müminlerin emiri [şimdiki] efendimiz Ebfi İnan bu
suru sağlamlaştırıp yenilemiş, hatta Cebel-i Fetih mıntıkasının
sonuna kadar uzatmıştır. Bu duvar yörenin en yararlı, en mükemmel suru olmuştur. Ebfi İnan bununla da kalmamış, mıntı
kaya yeterli miktarda silah, erzak ve ahali için altyapı hizmeti
götürmüştür. Bu konuda son derece samimi davranmış, iyi niyeti sayesinde Allah ona güzel işler yaptırmıştır.
Yediyüzelli senesinin son aylarında Cebel-i Fetih'te meydana gelen bir olay,S efendimizin Yüce Allah'a ne denli güçlü bir
imanla bağlandığını, tüm işlerinde bütünüyle ona güvendiğini
göstermiş, yakaladığı mutluluk ve bahtın yalancı değil sahici olduğu ortaya çıkmıştır. Şöyle:
Cebel-i Fetih valiliğine atanan ve son demıerini pek bedbaht geçiren hain görevli İsa b. Hasan b. Ebi Mindll kırılası elini isyan için kaldırarak Müslümanları koruma görevini ihmal etmiş, bu tavrıyla ikiyüzıüıüğünü göstermiş ve eşkıyalık yoluna
saptığını belli etmişti. Kendisini ilgilendirmeyen işlere burnunu
sokuyor, hareketinin sonu neye varacak diye hiç düşünmüyor
du. Herkes, büyük paralar harcanıp bölük bölük piyade ve süvariler gönderilerek söndürülecek bir fitnenin ilk alevi sanıyordu
bu olayı. Efendimizin bahtı açık, inancı sağlam dı. Bu yüzden
kaygıyla beklenen felaket gerçekleşmedi; hatta olay sıra dışı bir
sonuçla noktalandt! Fazla değil birkaç gün sonra Cebel halkı aklını başına devşirdi, isyancı aleyhine harekete geçti, eş kı yaya
başkaldırdı! Böylece, kendilerine yakışan bağlılığı gösterdiler,
asiyi ve ikiyüzlülükte yardımcısı olan oğlunu yakaladılar, ellerini ayaklarını kıskıvrak bağlayıp yüce payitahta getirdiler. İsyan
cılarla ilgili Tanrı buyruğunun gereği neyse yapıldı onlar için!
Allah bu iki haydudun şerrinden kurtardı milleti. Bozgun ateşi
sönünce efendimiz hemen Endülüs diyarına oralıların aklından
bile geçiremeyeceği yardımlarda bulunmuş, Cebel-i Fetih mın
tıkasına kutlu ve bahtı açık oğlu Ebfibekir'i göndermiştir.
Ebfibekir, bir hükümdara özgü niteliklerden olan saadet
vasfıyla anılır; Said diye çağrılır. Allah onu hep mutlu etsin! Hükümdanmız cesur savaşçıları, kabilelerin ileri gelenlerini ve nice

gün görmüş olgun er kişiyi oğlunun yanına kattı. Onlara yağmur
gibi erzak akıttı; bol bol ıkta verdi, sorumlu oldukları bölgeleri
vergiden azat etti y~, sonu gelm~z ihsanlar yağdırdı onlara.
Cebel mıntıkasına olan ilgisi iyice artan efendimiz o arazinin tamamen benzeri olan bir maket kurulsun istedi. Surları,
burçları, kapıları, silah üretim evi, mescitleri, savaş araç gereçlerinin konulduğu depoları, tahıl ambarları, oradaki dağ ve Türbei Hamra'nın dağa bitişik yüzü ... işte bunların tümü bir maket
halinde, büyük dairenin ortasına kuruldu! Bu maket hakikaten
ilginçtir. Ustalarının ne denli mahir olduğunu göstermektedir.
Onun değerini Cebel mıntıkasını gördükten sonra gelip seyredenler bilir ancak! Cebel yöresinin iyi korunması, tüm gereksinimlerinin karşılanması ve sürekli gözlenmesine önem verdiği
için bunu yaptıran efendimiz sürekli şunu arzulardı: Yüce Tanrı, onun eliyle Cezıre-i Garbiye bölgesinde islamı galip kılsın,
nice gavur şehrinin fethini gerçekleştirsin ve haça taparların hevesieri kursaklarında kalsın, önlemleri işe yaramasın! inşallah
efendimiz muradına kavuşur.
Bu satırları yazarken etkili söz söylemeyi beceren eşsiz şair,
büyük edebiyat ustası Ebu Abdullah Muhammed b. Galib Rusafi Balensl'nin Abdülmü'min b. Ali'yi överken söylediği şu dizeleri anımsadım:
"Hidaye! "arma Tur Jla/Itlıdan geleydiıı,
bilgi ve ııurda/ll"

NasibiJıi alırdııı

Kasidesine bu dizelerle başlayan şair aslında bize Cebel'i
kaside başında gemileri ve bunların karşı kıyıya
geçişlerini vasfettikten sonra Cebel mıntıkasıyla ilgili beyidere
geçiyor. Süslü nazımda henüz aşılamamış mısralardandır bunlar:
anlatıyor. Şair,

"Nihayet vardı gemiler iki zafer dağma,
Nesiller boyu unutulmayaıı kudret otağma.
Burııu havada ortayaş güzeli, bakar buğulu
Düğmesiz elbise gibi dikip giyinmiş bulutu.
Perçemine tde olur yıldızlar gÜtl battllca,
Gerdaııına dôjamp parlayarak altm gibi.

buğulu,
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An gelir şakağt1lda zülüj!er dans eder,
Zülüj!er, yanağttıda titreyen bilseler.
Ön dişleri dö·külmüş besbelli tecrübeden!
Bela üstüne bela ögütmüş hiç inlemeden.
Bazen gülmemiş, bazetı gülmüş talihi,
Deve siiren çoban gibi ö·niiJıe katmış tarihi.
Adımım yavaş atar ve kendinden de emin,
Yüzünde esrar perdesi geçmişitı, geleceğin.
Susmuş, eli çenesinde durmadatı düşünmüş,
Gizlemiş sevincini, sessiz bir çöle dö·nmüş.
Kim bilir kıyamet korkusuyla gözleri mahzun,
Kö·künden koparılmak var, serilmek upuzun.
Oysa dağlar yarm yerinden oynadıkta
Huzur düşer payma onun,
Tüm dert/erden uzakta."
Şair,

Abdülmü'min b. Ali'nin9 övgüsüne başlayarak kas idesine devam eder.
İbn Cüzeyy der ki; Üstad Ebil Abdullah İbn Battilta'nın
sözlerine dönelim:
Cebel-i Fetih'ten çıkarak İslam kalelerinin en sağlamı ve
konum itibariyle en güzeli olan Ronda .Kalesi 'ne gittim. O sıra
larda kale kumandanı, Şeyh Ebu'r-Rebı Süleyman b. Davud Askerl lO idi. Kadı ise amca oğlum, fıkıh bilgini Ebu'l-Kasım Muhammed b. Yahya b. Battilta'ydı. Bu kalede edebiyattan anlayan
uzman hukukçu Kadı Ebu'l-Haccac Yusuf b. Musa Münteşaka
rı ile karşılaştım. Bu adam beni evinde ağırladı. Ayrıca Hatip
Hacı Ebu'l-İshilk İbrahim ile de görüştüm. Şenderuh adıyla tanınan bu erdemli adam Mağrip şehirlerinden Selil'da vefat etmiştir. Abdullah Saffar gibilerinin de bulunduğu bir grup salih
adamla görüştüm. Burada beş gün kaldım.
Sonra yolculuğuma devam ederek Marbela ıı şehrine yöneldim. Bu iki şehir arasındaki yol gayet sarptır. Marbela, bereketli ve şirin bir şehircik. Orada Malakka 'ya 12 [=Malaga] gitme niyetinde olan bir grup atlıya rastlayınca onlarla yolculuk etmek
istedim. Neyse ki Hak Teillil lütfetti, beni korudu. Adamlar
benden önce gittiler, yolda esir edildiler. İlerde bunu anlataca-
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ğız. Onların ardından ben yola düştüm. Marbela sınırını geçerek
Süheyl arazisine vardığımda bir çukura rastladım, içinde at leşi
vardı! Biraz sonra y~r,e atılmış bir, balıkçı küfesi gördüm. İçimde
şüphe uyandı. Tam önümde bir bekçi kulesi bulunuyordu. Kendi kendime:
"Burada bir düşman görünse kuledeki adam mutlaka onu
haber verirdi!" diyordum.
Böylece o civardaki bir eve doğru ilerleyince kenarda da ölü
bir at buldum! İşte ben o haldeyken ansızın bir figan işittim arkamdan. Arkadaşlarımı geride bırakmış, bir hayli önde yürüyordum. Yanlarına döndüğümde Süheyl Kalesi kumandanını onlarla beraber gördüm. Kumandanın demesine göre bu civarda dört
düşman gemisi belirmiş; bekçi kulede değilken düşmanlardan
bir kısmı karaya çıkmış, Marbela'dan ayrılan oniki adıyla karşı
laşınca birini öldürmüşler, diğerlerini esir etmişler. Küfesi yere
atılan balıkçı da onlarla beraber katledilmiş! Kumandan, Malakka'ya sağ salim ulaşmam için evinde gecelememi tavsiye etti.
Geceyi onun yanında rabıta [=sınır] kalesinde geçirdim. Bu kalenin Süheyl tarafından yaptınldığı söylenir. Bahsettiğimiz düş
man gemileri kalenin kıyılarına demir atmıştı.
Ertesi gün kumandanla beraber atlarımıza bindik. Endülüs'ün en güzel şehirlerinden ve kalabalık merkezlerinden olan
Malakka'ya vardık. Burası kara ve denizin tüm avantajlarını toplamıştır. Kolaylığı çok, meyvesi bol bir şehirdir. Çarşılannda 8
ratl üzümün ı küçük dirheme satıldığını gördüm. Buranın yakut
rengindeki narının dünyada benzeri yok! İncir ve bademe gelince buradan ve çevre arazilerden toplanır da nice doğu ve batı
memleketine ihraç edilir.
İbn Cüzeyy der ki:
Malakkalı Hatip Ebu Muhammed Abdülvahhab b. Ali de
hoş bir cinas içeren şu dizelerinde buna işaret eder:

''Yaşa Malakka ve Malakka inciril
Gemiler senin hatırına buranın misafiril
Dokunur diye doktorum seni yar etmez bana,
Ne oluyor doktora dur diyor hayatıma I"
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Cemaa Ebu Abdullah b. Abdülmelik de cinas yapadizileri ekledi deminkilere:

"Humus'un da incirini sakın unutma,
incirle zeytinini yan yana!"

Hatırla

İbn Battuta devam ediyor:
Malakka şehrinde altın suyuyla boyanmış pek güzel çanak
çömlekler üretilir. Buradan dünyanın öbür ucuna; uzak ülkelere
ihraç edilir. Şehrin camii büyük bir alana kuruludur. Bereketi
herkes ce biliniyor. Güzellikte avlusunun bir benzeri yok. Bu avluda koca koca narenciye ağaçları vardır.
Malakka'ya girdiğiınde şehir kadısı erdemli hatip Ebu Abdullah'ı büyük camide bir köşeye kurulmuşken gördüm. Bu
adamın babası eski şehir hatibi olan Ebu Ca'fer'dir. Dedesi ise
yine buranın eski hatiplerinden; Allah'ın veli kullarından Ebu
Abdullah Tancall'dir.
Şehir kadısı camide oturmuş, fıkıh bilginleri ve ileri gelenler onun etrafını çevrelemişti. Daha önce bahsettiğimiz esirleri
kurtarmak için fidye topluyorlardl. Kadıya yöneldim:
"Beni koruyan ve esirler arasında bulundurmayan Allah'a
şükürl" dedim.
Sonra talihsiz adamların ardından yola çıkışımı anlatım. Kadı efendi hayret etti; biraz sonra bana yemek getirtti. Allah Teala engin merhametiyle kuşatsın onu. Şehir hatibi Ebu Abdullah Sahilı de beni ağırlamışnr. Bu adam Muammem [=başı daima sarıklı] diye bilinir
Malakka'dan çıkarak 24 mil ötedeki Belleş'e [=V6Iez]13 vardım. Burası güzel bir şehirdir. Acayip bir mescidi var. Malakka'da olduğu gibi burada da üzüm, incir ve pek çok meyve yetişıyor.

Sonra oradan çıktım, Elhamma'ya 14 gittim. Sanatkarane bir
şekilde inşa edilen mabedinin eşi benzeri yoktur. Şehirden bir
mil uzakta, ırmak kıyısında bir sıcak su kaynağı var. Orade erkek ve kadınlar için özel hamamlar bulunuyor.
Bu küçük şehirden çıkarak Endülüs ülkesinin merkezi olan
Garnata [=Gırnata] şehrine yöneldim. Burası tüm Endülüs böl-
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gesinin gelinidir. Çevresi öyle güzel ki dünyada eşi yok diyebilirim. 40 miIlik bir alan! Ünlü ŞennIl nehri ortadan ayırır bu alanı. Orada başka ırIlHklarda var" Art arda bahçeler, yeşiIIikler,
köşkler ve üzüm bağları şehri her yandan sarıp kucaklamış. Mesire yerlerinderibiri de Aynu'd-Oem' [=Gözyaşı membaı] diye
adlandırılan noktadır. Burası bağlar ve bahçelerle dolu bir dağ
dır. Bir benzeri yok!
İbn Cüzeyy der ki:
Eğer ırkçılık damgası yemekten korkmasaydım, fırsat elime
geçmişken Garnata'ya dair uzun bir nutuk çekerdim. Ama böyle dillere destan bir şehir için lafı uzatmanın bir manası yok.
Sonradan Garnata'yı yurt edinen üstadımız EbObekir Muhammed b. Ahmed b. Şibrın Sebtı şu dizeleri söylediği için Tanrı'nın armağan yağmuruna rurulsun derim!
"Hak saklastil Gamata)'ı, ŞlI gerçek vatam,
Deıtliyi sevince boğan, yıııtsııza yıırt olam.
Glizlerin yontiliYol' dosttmı LIZ1L11 liZitil baktllca,
Karlı meralarma; donmaya yüz tuttmca.
Hak Teaf!i korttsmı bııra/mı ahalisini,
Bir serhad soğıık değilse serhad olabilir ıııiP

Garnata Sultanı
Garnata'ya girdiğim sıralarda buranın sahibi Sultan Ebu'lHaccac Yusufb. Sultan Ebu'l-Velıd İsmail b. Ferec b. İsmail b.
Yusuf b. Nasr idi. Hasta olduğu için görüşemedim onunla. İyi
yürekli bir harun olan annesinin gönderdiği altın dinarlar çok işi
me yaramıştır.
Garnata'da bir grup iyi insanla karşılaştım. Bunlardan sayabildiklerim şöyle: Kadı'l-cemaa Şerif Ebu'l-Kasım Muhammed b. Ahmed b. Muhammed Hüseynı Sebti, müderris fıkıh
bilgini Hatip Ebu Abdullah Muhammed b. İbrahim Beyyanı,
İbn Übb adıyla tanınan Hatip Ebu Saıd Ferec b. Kasım ve yine kadı 'l-cemaaIık [=başhakim] yapan bir bilgin; çağının eşsiz
alimi Ebu'I~Berekat Muhammed b. İbrahim Sülemı Bilflkı.ı s
Bu adam o sıralarda Meriye'den [=Almari] yeni dönmüştü.
Onunla bir araya geldik sohbet ettik; fıkıhçı Ebu'l-Kasım Mu-
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hammed 'in bahçesinde. Ebu 'l-Kasım da meşhur katip ve fıkıh
bilgini Ebu Abdullah b. Asım'ın oğludur. Orada iki gün ve bir
gece kaldık.
İbn Cüzeyy der ki:
Bahsedilen bostanda onlarla beraber id im. Şeyh Ebu Abdullah İbn Battuta yolculuğu esnasında vuku bulan olayları anlatanık bizi memnun etti, neşelendirdi. Ben de üstadın seyahatı
esnasında rastladığı ünlülerin adlarını kaydediyordum. Ondan
e~teresan" ve yararlı şeyler işittik, istifade ettik. Ayrıca Garnatahların seçkinlerinden oluşan bir grup vardı yanımızda. Nev'i
şahsına münhasır garip huylu müthiş şair Ebu Ca'fer Ahmed b.
Rıdvan b. Abdülazim Cüzami de bu gruptandı. Bu delikanlının
durumu ilginçtir; çölde doğup hiç eğitim almadığı, eğitim alanlarla da hiç görüşmediği halde kaliteli şiir söylemede olağanüstü
bir yeteneğe sahip olmuştur. Büyük söz ustaları ve bir hayli mürekkep yalamış öncü edipler dahi nadiren onun kadar iyi dizeler
söyleyebilir. Şöyle diyor:
"Ey gönlüme lütfedip taht kuran sultan,
Onun kapısı elbet onu süzen giizdür.
Açıldı kapım, uyandığımda rüyamzdaJl
Onu yine kitleyecek sürgü hayalinizdir. "
İbn Battuta devam ediyor:

Garnata'da oralı şeyhlerin ve sufllerin üstadı Ebu Ali Ömer
ile karşılaştım. Bu adam büyük veli Ebu Abdullah Muhammed
b. Mahruk'un oğludur. Onun Garnata dışındaki tekkesinde birkaç gün kaldım, beni yere göğe komadı, ikramlara boğdu.
Onunla beraber yola çıktık; manevi güzelliği ve bereketi ile
ünlenmiş Rabıtatü'l-Ukab adlı tekkeyi ziyaret ettik. Ukab, Garnata'ya 8 mil uzaklıkta bir dağdır. Bugün artık harabe olan Elbire şehri civarındadır. Şeyh Ebu Ali Ömer'in yeğeni olan fıkıhçı
Ebu'l-Hasan Ali b. Ahmed b. Mahruk ile de kendi zaviyesinde
görüştüm. Bu zaviye Licamiye diye anılır. Garnata şehrinin dı
şında, Necd adlı dış mahallenin üst tarafında kurulmuştur ve
Sebike dağına bitişiktir.
.
Kendi memleketlerine benzediği için Garnata'yı yurt
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edinmiş bir grup yabancı sufi vardır orada: Hacı Ebu Abdullah
Semerkandl'yi, Hacı Ahmed Tebrizl'yi, Hacı İbrahim Klinevl'yi [=Konyah], acırasanh Hac,! Hüseyin'i, Hindistanh Hacı
Ali'yi, yine Hindistanh Hacı Reşid'i ve diğerlerini sayabiliriz. 16
Garnata'daİi çıktım, Elhamma'ya yöneldim; oradan da Belleş ve Malakka üzerinden Zekvan Kalesi'ne vardım. Meyvesi,
suyu, ağacı bol şirin bir korunak burası. Buradan çıkarak Ronda'ya yöneldim; oradan da Beni Riyah köyüne vardım. Köyün
şeyhı Ebu'l-Hasan Ali b. Süleyman Riyahi beni ağırladı. Bu
adam nüfuzlu, erdemli ve cömert insanlardandır. Geleni gideni
doyurur. Beni de güzel ağırladı.

Notlar
ı

Sebte şehri: Fas'ın en mühim ve faal şehirlerindendir. Tarık b. Ziyad Avrupa'ya buradan geçmiştir. Bkz.: Tazi, Age., s. 21 ı.
2 Şattı: Kelime Latince olup iki yelkenli gemi demektir. Bkz.: Tazi, Age., s. 21 ı.
3 Asi1ii şehri: Ariiiş ile Tanca arasında, Atlas okyanusuna bakan tarihi bir şehirdir.
Bkz.: Age., s. 21 ı.
4 Cebel-i Fetih (=Cebel-i Tarık): Tarık b. Ziyad buraya 92/711 yılında geldi; Ispanya'yı fethetmek için açıldı, karşısında Got kralı Odrik vardı; Odrik ağır bir yenilgiye
uğradı. Batı dillerindeki Gibraltar ismi de Tarık'tan geliyor. Buranın tarihi hakkında
bkz.: ıbn Sahibi's-Salat, eI-Mennü bi'ı-Jmiime, ed-kritik: Abdülhadi Tazi, Beyrut,
1987, s. 84-88.
5 Musa b. Nusayr: Endülüs'ü fetheden kumandan. Musa deniz savaşlarından iyi anlayan zeki bir kumandandı. Evvelce de Kıbrıs'a girmiş orada kaleler yaptırmıştı. Baş
tan sona başarılarla dolu bir hayat hikiiyesi vardır. 97/715 yılında Medine'de vefat etti. Bkz.: Tazi, Age., S. 213.
6 El-Cezıra'nın muhasara edilişi: 13. Alfonso tarafından 742/1342'de kuşatıldı.
Bkz.: Tazi, et-Tiirihu'd-Diblumlisi, C. 7, S. 83-84.
7 Yediyüzotuzüç yılı; 1333 yılına rastlar.
8 Yediyüzellialtı yılının son günü; 1355 yılının 14 Aralığına rastlar.
9 Abdülmü'min b. Ali (=Muvahhidı Devleti'ni kuran kişi): bkz.: 46/10. not.
10 Ebu'r-Rebl' Süleyman Askerı: Ebu Inan'ın vezirlerindendi. 1355 yılında Hafsilere karşı yapılan savaşta en ön safta savaşanlardandı. Bkz.: Tazi, Age:, S. 217.
11 Marbela şehri: Randa'nın güneydoğusuna düşen eski bir şehirdir. Bkz.: Tazi, Age.,
s.218.
12 Maıakka: O sıralarda Gırnata krallığının limanı, dış dünyaya açılan penceresiydi.
Bkz.: Tazi, Age., s. 218.
13 Belleş (=V~lez).şe.hri: Malakka'nın Velez'i diye bilinen şehirdir. Malakka'nın 24
mil güneyindedir. Bkz.: Age., S. 220.
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14 Hamma: İdrisl' el-Hamma'dan ve muhteşem camiinden bahseder. Burası o zaman
çok güzel ve diğer şehirlerden farklı imiş. Bkz.: Tazı, Age., s. 220.
15 Ebu'l-Berekiit Belffkf (=Bilffkf): Velfikue şehrindengeldiği için ona Belfikı veya
Bilfiki' denmiştir. İbn Battuta'dan bahseden nadir kaynaklardan birini yazmıştır.
Bkz.: Tazı, Age., s. 223.
16 Gırnata'da oturan Doğuıu bilginler: Dönemin Mağrip ve Endüliis kaynakları
-tıpkı burada anıldığı gibi- Semerkand, Horasan, Tebriz, Suriye ve Konya kökenli
daha,pek çok insanın Mağrip'e ve Endülüs'c geldiğini bildiriyor. Bkz.: Lisanüddın,
eI-lhiJta. C. 4, s. 239

ELLİDOKUZUNCU

BÖLÜM

AFRKKA'YA DÖNÜŞ,
SKYA1HLAR ÜLKESKNE YOLCULUK
Böylece Cebel-i Fetih'e vardım. Daha önce denizi geçerken bindiğim ve Asıla halkına ait olduğunu söylediğim gemiye
atlayarak Sebte'ye ulaştım. O esnada şehir yöneticisi, Emir Ebu
Mehdi İsa b. Süleyman b. Mansur'du. Kadı ise Fakih Ebu Muhammed Zücünderı idi.
Şehirden çıkarak Asııa'ya yöneldim. Burada birkaç ay kaldıktan sonra Sela şehrine gittim. Oradan da Merrakeş'e geçtim.
Merrakeş güzel şehirlerdendir. Büyük bir alana yayılmıştır.
Hayratı çok. Mescidü'I-Kütbiyyın 1 gibi pek çok uludimie sahiptir. Ucu göğü delen, seyredeni şaşkına çeviren yüksek bir minaresi var. Üstüne çıktığımda şehir ayaklarımın altında kalıyordu.
Fakat şehrin her yanı virandır şimdi. Burayı ancak Bağdat'a benzetebilirim. Lakin Bağdat çarşılarının daha güzelolduğunu söylemeliyim. Bu şehirde Müslümanların önderi efendimiz Ebu'lHasan'ın yaptırdığı enteresan bir medrese var. Gerek konumundaki güzellik gerekse inşa tarzındaki yetkinlik bu yapıyı diğer
lerinden ayırıyor. Hak Teala efendimizden hoşnut olsun.
İbn Cüzeyy der ki:
Merrakeş hakkınçla şehir kadısı tarihçi Ebu Abdullah Muhammed b. Abdülmelik Evsı şu beyitleri söyler:
"Allah

aşkma, şit aydmlık ilfelTakeş ııe güzel şehir,

Halkı caııa yaktll

ve ııe kadar da ejmdi!
Yersiz yltrtsltz bir garip orayı sığmıverse,
Teselli blllltr;~kalmaz aile, vataıı derdi.

-,.'

.'

Gadames".

Haggar
(Hogar)

Nijer

,0

Burnu"

Fas'tan Batı Afrika'ya gidiş ve dönüş,

Kaynak: Tazi,

Şarkılar onu

söyler, gözler onu süzerse,
Iner gözle kulak arasına haset perdesi!"

İbn BattOta devam ediyor:
Sonra MerralCeş'ten çıktık. Allah yardımcısı olsun, efendimizin kafilesiyle beraber Sela şehrine döndük. Daha sonra Miknase'ye ulaştık. Burası dört yanı bağ, bahçe ve zeytinliklerle
çevrili güzel bir şehirdir. Nihayet başşehir Fas'a ulaştık. Yüce
Allah burayı korusun!
Orada efendimize veda ettim;Z Sudan'a [=Siyahlar ülkesi]
niyetlenerek yola koyuldum.
Önce Sicilmasa'ya 3 vardım, en güzel şehirlerdendir burası.
Hurması pek lezizdir. Hurma bolluğu yönünden Basra, Sicilmasa'ya benziyorsa da buranınki daha kaliteli. Hele hele iyrar denilen türünün dünyada benzeri yok! Sicilmasa'da Fakih EbO
Muhammed Bişrl'nin evine konuk oldum. Bu adamın kardeşiy
le Çin'de KancanfO şehrinde görüşmüştük. Aradaki mesafeye
bak, ne denli uzak!
EbO Muhammed bana bol bol ikram etti. Sicilmasa'dayken
birkaç deve ile bu hayvanların dört aylık yemini satın aldım.
Yediyüzelliüç senesi Muharrem ayı başlarında4 bir kafileyle
yola düştüm. Hak Teiila ganı ganı rahmet eylesin; kafile başı
EbO Muhammed Bendekan MessOf! idi. Kervanımızda Sicilmasa tacirlerinden oluşan bir grup vardı, öteki yolcularla beraber.
Yirmibeş gün sonra Tegazza'ya vardık. s Uğursuz bir köy
burası! Garip tarafları vardır; tüm evleri ve mescidi kayatuzundan inşa edilmiş, tavanlar ise deve derisinden gerilmiş! Ne bir
ağaç, ne bir ot; sade kum! İçinden tuz çıkarılır. Zemin biraz kazılınca üst üste, öbek öbek oturmuş büyük tuz tabakalarına rastlanır. Bir deveye bunlardan ancak iki tabaka yüklenebilir. Tegazza şehrinde sadece MessOfeli 6 köleler oturuyor, onların işi
gücü tuz çıkarmaktır. Gıdaları Sicilmasa'dan gelen hurma ve deve etiyle Sudan'dan gönderilen anIIl türü dandır.
Siyahlar kendi ülkelerinden buraya gelir ve tuz alıp geri dönerler. Birsük tuz İyvallaten 8 ve Mall1'de 20-30 miskale, zaman
zaman da 40 miskale satılır. Zenciler altın ve gümüş gibi kulla~
nırlar tuzu!' Kalrp kalıp keserler ve alışverişi bununla yaparlar!
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Tegazza köyü onca küçüklüğüne rağmen yöre halkı alışverişini
civardaki madenden çıkarılan saf altınla yapıyor!
Burada zar-zor on gün kalabildik. Çünkü suyu acı ve tuzluydu! Ayrıca sivrisineğin bol bulunduğu bir yerdir Tegazza!
Bu köyden sonra on günde aşılan bir çöle girilir. Suyun pek
nadir bulunduğu bu sahra için hazırlıklar yapılır; Tegazza'dan su
alınır. Bu kurak mıntıkayı aşarken sık sık yağmur sularının biriktiği gölcüklere rastladık. Seyahat esnasında kayalıklardan
oluşan tepeler arasında bir gölet gördük. Suyu tuzlu değil tatlıy
dı! Hemen abandık, susuzluğumuzu giderdik; elbiselerimizi yı
kadık. Bu çölde yermantarı bir hayli fazla yetişiyor. Buranın biti de çok! Herkes boyı1Unda bu hayvancığı öldüren cıvalı ipler
taşıyor!

Yolculuk esnasında biz kafilenin en önündeydik. Elverişli
bir mekan bulduğumuzda hayvanlarımızı otlatırdık. Bu minval
üzere seyahatimize devam ederken İbn Zırı adlı bir adam çölde
yitti! Ürktüm ve bundan sonra kervanın ne önünde ne dekuyruğunda bulunmaya cesaret ettim! İbn Zırı ile kendi dayıoğlu İbn
Adı arasında daha önce bir tartışma çıkmıştı. Karşılıklı küfürleş
tiler. İbn Zlrl dostlarından geride kalarak yolu şaşırdı. Kervan
mola verdiği zaman ondan bir haber çıkmadı. Adamcağızın izini
aramak için Messüfelilerden birinin ücretle tutulup gönderilmesi gerektiğini söyledim İbn Adl'ye. Ama herif kabul etmedi. Ertesi gün Messüfelilerden biri hiç para almadan onu aramaya razı
oldu. Nihayet bir o yana bir bu yana şaşkın şaşkın dolaştığını gösteren ayak izlerini buldu. Ama ondan bir haber alamadı.
Bu arada yolda rastladığımız bir kafile, içlerinden bazıları
nın gruptan koptuğunu haber verdi. Daha sonra onların bahsettiIderi birini çölortasında küçük bir ağacın dibinde bulduk!
Cansız bedenin üstünde elbise, elinde kamçı vardı. Ve su, zavallıya yedi mil kadar uzaktaydı.
.
Sonra yolculuğumuza devam ederek içimlik suyu bulunan
Taserehla'ya vardık. Kervanlar burada mola vererek üç gün dinlenir, su kırbalarını onarıp doldururlar. Kırbaların üstüne mutlaka telis dikerler çünkü rüzgardan korkmaktadırlar.
Tekşlf9 denilen adam da bu konaktan gönderilir.

957
Tekşu

Kafiledeki yolcuların kendilerinden önce İyvallaten'e ulaş
mak üzere Messu{e kabilesind~n kiraladıkları herkese Tekşıf
adı verilir. Bu adam kervandakilerin yazdıkları mektupları götürür, dostlarına iletır. Böylece bu tanıdıklar, kervandakiler için ev
kiralar ve İyvallaten'e girmeden dört gün önce kervana erişip su
ihtiyacını karşılarlar. Eğer bir kimsenin İyvallaten'de bir tanıdı
ğı yoksa o yörenin fazilet ve cömertlikle tanınmış bir tüccarına
mektup gönderir. Bu adam ona iyi davranır, yol gösterir. Önümüzdeki sahrada zaman zaman Tekşıflerin bile mahvolduğu
yadsınamaz bir gerçektir. Bu durumda İyvallaten halkı kervandan haberdar olamaz ve yolcuların ya tümü yahut büyük bir bölümü can verir susuzluktan.
Bu çölün cini şeytanı çok! Tekşıf görevlisi yalnızsa cinler ve
şeytanlar onunla oynamaya başlarıar, yolunu şaşırtırlar! Adamcağız nereye gideceğini bilemez; helak olur. Zira bu çölün gözle
görülür bir yolu yoktur ve hiçbir iz rehberlik edemez insana! Zaten rüzgarın bir o yana bir bu yana taşıdığı kumlardan ibarettir
burası. Sen, an gelir bir yerde art arda dizili kum tepeleri görürsün, biraz sonra o tepelerin başka yere taşındığını farkedersin!
Burada ancak çevreyi iyi tanıyan, defalarca güzergiihtan gidip
gelmiş olan zeki birisi rehberlik yapabilir. Bizim kılavuzun bir
gözü kör diğer gözü hastalıklıydı. lO Ama yolu herkesten iyi biliyordu. Şaştım bu işe! Bu seyahatimizde Messı1felilerden birini
yüz miskal altın karşılığında Tekşıf olarak tuttuk.
Yedinci gece bizi karşılamak için yola düşenlerin ateşlerini
gördük uzaktan; sevindik, coştuk! Bu tarafın çölü ıpışıktır; kalbe huzur verir, ruhu kaygılardan kurtarır. Ayrıca hırsızı, yol keseni de yoktur.
Burada yaban sığırı sürü sürü gezer, munisçe yaklaşır insanlara. ll Bu hayvanları köpeklerle yahut okla avlayabilirsiniz. Ama
eti çabuk susatır insanı! Bu yüzden çokları yaban sığınnın etini
yemekten çekiniyorlar. İşin daha da ilginç yanı şu: Bu sığırlar
kesildiklerinde işkembelerinden su çıkar! Ben, Messı1felilerin
bu işkembeleri sıkarak içindeki sıvıyı içtiklerini gördüm!
Bu çölün yılanı da çok!
"

-
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Yılanla

OynayanTaeirin Hikayesi
Kafilede Hacı Zeyyan adlı Tilimsanlı bir tacir vardı. Hep
yılan tutar avare avare oynardı. Ona bu işten vazgeçmesini söylerdim; bana kulak asmazdı. Bir defasında elini bir keler deliğine soktu. Keler yerine bir yılan bularak eline aldı. Üstten
bastırıp sıkı sıkı yakalamak isteyince hayvan can havliyle adamın sağ işaret parmağını soktu. Hacı Zeyyan dehşetli bir sancıyla yerinden hopladı. Elini dağladıysa da akşamüzeri ağrısı
iyice arttı. Nihayet bir deve keserek elini işkembesine soktu;
öyle yattı o gece. IZ
Daha sonra adamın parmağının etleri delik deşik oldu. O da
kökünden kesti attı parmağını! Messlifelilerin demesi o ki Hacı
Zeyyan yılan sokmadan önce su içmeseymiş mutlaka ölürmüş
zehirden ...
[İyvallaten Yoluna Devam]
Bizim için yola çıkanlar yanımıza gelince hayvanlarımızı suvardık. Yolumuza devam ettik; harareti epey yüksek olan ve daha önce gördüklerimize hiç benzemeyen bir sahraya girdik. Burada ikindi namazının ardından yola koyulur, bütün gece ilerler
ve sabaha doğru mola verirdik. Messlife, Berdame 13 ve diğer kabilelere mensup pek çok kişi su yükleriyle yanımıza geldiler.
Amaçları su satmaktı.
Sicilmasa'dan ayrılışımın ikinci ayı dolunca Sudan şehirleri
nin ilki olan İyvallaten'e ulaştık. Rebıulevvel ayının ilk günüydü. Orada hükümdarın vekili olarak Ferba Hüseyin bulunuyordu. Ferba,14 naip, yardımcı anlamına gelen bir sözcüktür.
İyvallaten'e ulaştığımızda tacirler mallarını geniş bir alana
bıraktılar. Zenciler bu malların korunacağına ilişkin garanti verdiler. Tüccar tayfası, Ferbanın yanına vardı. Ferbanın adamları,
ellerinde mızrak ve yaylarla onun önü sıra dikilmişler, Messufe'nin önde gelen kişileri naibin arkasında yerlerini almışlardı.
Tacirler huzura çıkınca ayakta beklediler. Gayet yakın duruyorlardı ama Ferba küçümseme amacı güderek dilmaçalS bir şeyler
söyledi; tacirlere iletsin diye. İşte o zaman bu heriflerin terbiyesizlikleri, beyazları aşağı görmeleri yüreğime oturdu, ülkelerine
geldiğime pişman oldum! Aslen Sela halkından olan İbn Bedda

adlı

nüfuzlu

kişinin

evine yöneldim. Daha önce ona bir ev kiraO da gerekeni yapmıştı.
Daha sonra İyxaIHiten müşeJrifi 16 [=müfettişi] MenşacO, kafilede bulunanları ziyafete çağırdı. Katılmak istemediysem de
dostlarımın ısrarı Üzerine gitmek zorunda kaldım. Getirilen yemek fazla dövülmemiş anlı türü darının biraz bal ve sütle karış
tmlmış baliydi. Bunu kova gibi kullandıkları bir kabağın yarısı
na kadar doldurmuşlardı. Misafirler çorbamsı yemeği içtiler ve
dağıldılar. Ben dostlarıma dönerek:
"Zenciler bunun için mi bizi çağırdılar?" dediğimde:
"Elbette! Onların en büyük yemeği budur!" cevabını verdiler. O zaman hissettim ki bu heriflerden hayır gelmez! Ve hemen İyvallaten hacılarıyla beraber yola düşmek istedim.
Sonra onların hükümdarının oturduğu şehri görmek niyetiyle yolculuğa devam dedim.
İyvallaten'de elli gün kaldım. Ahali bana saygıda kusur etmedi, ikram yağdırdı. Şehir kadısı Muhammed b. Abdullah b.
YenOmar'la kardeşi fıkıh bilgini Müderris Yahya beni el üstünde tutanlardandır.
İyvallaten şehri çok sıcak. Orada küçük hurma ağaçlarının
gölgesine kavun karpuz ekiliyor. Su, kuyulardan sağlanıyor. Koyun eti boL. Ahalinin giydiği elbiseler Mısır işidir, pek güzeldir.
Halkın büyük bir kısmı MessOfe kabilesindendir. Kadınlarının
dikkat çekici bir güzelliği var. Onlar, nüfuz ve itibar bakımından
erkeklerden daha üstün.
lamasını söylemiştim.

İyvallaten'de Oturan Messufeliler

Bu grubun bali pek ilginç. Akıl almaz işleri var. Erkeklerinde zerrece kıskançlık yok! Hiçbiri babasının adıyla anılmaz.
Herkes dayısının adıyla anılır. Kişi öldüğü zaman mirası kendi
çocuklarına değil, kızkardeşinin oğullarına kalır. Böyle bir adeti
dünyada görmedim; Mulaybar ülkesinin gavur Hintlileri hariç!
Ama MessOfeliler namazıarını kaçırmayan, İslam hukuku öğren
meye gayet eden ve Kur'an ezberleyen Müslümandırlar.
Kadınlarına gelince vaktinde namaz kılmalarına rağmen
erkeklerden çekinmeyen, kaç-göç yapmayan hanımlardır. İste
ye;n herke~ıe ev1enirler; lakin kocalarıyla beraber asla yolculuk

etmez ve yerlerineden ayrılmazlar. İçlerinden biri çıkar da
eşiyle birlikte gitmek isterse ailesi duvar gibi dikilir, engel
olur.
Buralı kadınlar namahrem erkeklerle arkadaş olabiliyorlar.
Erkekler de namahrem kadınlarla bir araya geliyor, sohbet ediyorlar. 17 Adam evine geldiğinde hanımını bir erkekle sohbet
ederken bulur da hiç yadırgamaz! Bu ne biçim iş!

Bununla İlgili Bir Olay
Bir gün İyvallaten kadısının yanına çıktım. Orada genç ve
çok güzel bir kadın vardı. Onu görünce çekindim ve dönmek istedim. Kadın benim halime güldü, hiç sıkılmadan! Kadı efendi:
"Niye geri gidiyorsun? Bu benim arkadaşımdır!" dedi.
Onların bu durumuna şaştım! Çünkü kadı efendi hacca gitmiş, fıkıh öğrenmiş hocalardandi. Hatta duyduğuma göre o bu
sene hanım arkadaşıyla yan yana hacca gitmek için sultandan
izin istemiş ... Bilmiyorum, bahsedilen hanım arkadaşı bu muydu yoksa başkası mı? Ama sultan izin vermemiş!
Benzerİ

Bir Olay

Bir gün kafile

arkadaşım

olan Messlifeli Ebu Muhammed
Bendekan'ın yanına vardım. Bir yaygının üstüne kurulmuştu.
Evinin ortasında, üstünde gölgelik bulunan bir sedirde oturan
kadın yanındaki erkekle sohbet ediyordu. Arkadaşıma sordum:
"Bu kadın kim?" Cevap verdi:
"Hanımını!"
"Yanındaki herif kim oluyor?" diye sorduğumda;
"Onun arkadaşıdır!" cevabını verdi. Hemen çıkıştım:
"Sen bizim ülkemizde oturdu n; dinı konuları bildiğin halde
bu işe nasıl razı oluyorsun?"
Karşılık verdi:
"Bizde kadınların namahrem erkeklerle edebi ni koruyarak
sohbet etmesine ses çıkarılmaz, şüpheyle bakılmaz. Onlar sizin
ülkenizin karıları gibi değil!"
Herifin ahmaklığına hayret ettim, çıkıp gittim ve bir daha
uğramadım ona! Defalarca beni çağırdıysa da kabul etmedim.
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[Mallf'ye

Doğru]

İyvallaten'den yirmidört gün uzakta bulunan I\1iilll'ye gitmeye niyelendiğimde bir MessMeliyi kiraladım, rehber olarak.
Bu yol gayet güven-ilir olduğu için kervanla seyahat etmeye gerek yoktur.
Üç arkadaşla çıktık. Güzergahımızda ağaç çoktu. iri, asırlık
ağaçlardı bunlar.'s Sadece birinin gölgesine koca bir kervan sı
ğar! Bir kısmının ne dalı ne yaprağı var ama kuru kütüğü bile insanları gölgelendirebilir. Bu ağaçların bir kısmı da hastalıktan
ötürü içten içe çürümüş. Kovukları kuyuya dönmüş, yağmur sularını kucaklamış. Millet bu sudan içiyor. Bazılarının kovuğunda
ise kovan kovan bal var. Herkes bu balı topluyor.
Bu devağaçlardan birinin önünden geçerken ne göreyim!
Adam içeride oturmuş, tezgahını kurmuş halı dokuyor! Ağzım
açık kaldı.

İbn Cüzeyy der ki:
Endülüs ülkesinde iki kestane ağacı vardı. içlerine kumaş
dokuyan iki usta yerleşmişti. Bu ağaçlardan biri Vadı Aş'ta dağ
eteğinde,19 diğeri ise Garnata'ya bağlı Büşşare yöresindedir.
ibn Battlita devam ediyor.
İyvallaten ile MallI arasındaki ormanda yetişen bu ağaçların
bir kısmı erik, elma, şeftali ve kayısıya benziyorsa da apayrı cinslerdir. Oradaki ağaçların bazıları ham kavuna benzeyen meyveler veriyor. Bunlar eriştiği zaman çatlayıp un gibi bir toz çıkartı
yorlar. Bu madde hem pişiriliyor hem de çarşılarda satılıyor.
Ahali bu topraklardan baklaya benzer taneli bitkiler çıkarta
rak kavurup yiyor. Tadı, kavrulmuş nohut gibi. Zaman zaman
bu bitkiyi öğüterek sünger gibi pofur pofur bir börek yapar ve
gartıyle kızartırlar. Gartl,ZO kayısıya benzeyen çok lezzetli bir
meyvedir. Ama bu yemek beyaz insanlara dokunuyor. Bitkinin
çekirdeğinden çıkartılan yağ çeşitli işlerde kullanılıyor. Mesela
yemek pişirmede, kandilleri yakmada, az önce sözünü ettiğimiz
süngerimsi puf böreğini kızartmada kullanıyorlar. Ayrıca vücuda
masaj yapmak ve orada bulunan bir tür toprakla karıştırıp duvarları sıvamal>- için de bu çekirdekten faydalanılır. Çekirdeğin yağı gayet kolay üretilir, her tarafta bulunur.
Bir şehirdenrdiğer şehirde koca koca kabaklar taşınır. Bu ka-
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baklar bizim oraların küpleri kadar iridir! Siyahlar ülkesinde yekabaklar tabak yerine kullanılıyor. Mesela bir kabağı ortasından bölerek iki teneere yapıyorlar ve etrafını güzelce süslüyorlar. Siyah adam yolculuğa çıktığı zaman, köle ve cariyeler
onun yatağını ve yükünü taşırken yeme içmede kullandığı kabak-çanakları da götürmeyi de ihmal etmez!'
Gezgin insan bu diyarda katı k, dinar ve dirhem taşıma gereğini duymaz. Sadece kayatuzu parçaları, güzel kokular ve
nazm denilen camdan yapılmış süsleri yanında bulundurması
yeter. Onlar en çok karanfil, sakız ve tasergant denilen ko kuyu
beğenirler. En sevdikleri ko ku taserganttır. 21 Gezgin kişi bir köye vardığında siyah kadınlar hemen anlı denilen darıyla, süt, tavuk, sedir unu, pirinç, fUn! ve ve bir tür bakla unundan [=lubya]22 oluşan yiyecekleri getirir. FOnı, hardal tanesine benzemektedir; kuskus 23 ve asıde [=kavut; un hellesi] yapılır bundan.
Yolcu dilediğini satın alır. Ama şu bilinmeli; burada pirinç beyazlara dokunur. FOnı pirinçten daha iyi.
İyvallaten'den ayrılışımızın onuncu gününde Zagarı kasabasına vardık. Burası büyücek bir köydür. Vancarata denilen
zenci tacirler burada oturuyor. Onların arasında Haricı mezhebinin İbadiye kolundan olan24 bir grup beyaz bulunuyor. Bu beyazlara SagangO denilmektedir. O civarda yaşayan ve Malik!
mezhebinden olan beyaz Sünnllere TOri adı verilmiştir. Anlı
denilen darı İyvallaten'e bu köyden gönderilir.
Zagarl'den çıkıp büyük nehre vardık. Büyük nehir Nil'dir
[=Nijer ırmağı]2s ve KarsahO şehri bu ırmağın kıyısına kurulmuştur. Su önce Kabera'ya oradan da Zaga'ya iner. Bu son iki
şehrin sultanları Malll hükümdarına bağlıdırlar. Zaga ahalisi çok
eskiden İslama girmiştir. Din-diyanet bilir ve ilim peşinde kotişen

şarlar.

Nil daha sonra Zaga'dan kıvnlıp TunbuktO ve Kavkav
[=Gavgav] şehirlerine, oradan da MOlı'ye uğrar. TunbuktO ve
Kavkav'dan daha sonra bahsedeceğiz. MOlı, Malll ülkesinin son
şehridir; Lımlilerin yaşadığı yerdir. 26 Daha sonra YOfi'ye kavuşur bu nehir. YOfi, siyahlar ülkesinin büyük şehirlerindendir.
Hükümdarı da onların ulu hükümdarlarındandır. Beyazlar YOfl'ye giremezler. Çünkü oraya varmadan önce siyahlar tarafın-
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dan işleri bitirilif! Bu büyük nehir kıvrılarak yoluna devam eder
ve Nilba ülkesine, oradan da Donkola'ya ulaşır. Nilba halkı Hı
ristiyandır. Donkolap siyahlar ülkesinin en büyük şehridir. Hükümdarları İbn Kenziddln 28 diye çağrılır. Bu adam [Mısır sul tanı] Melik Nasır-döfteminde İslama girmiştir.
Böylece Nil nehri, Cenadil [=çağlayanlar] bölgesine erişir.
Cenadil siyahlar ülkesinin sonu, Sald-i Mısr'daki [=Orta ve Güney Mısır] Asvan mıntıkasının başlangıcıdır. Nil'in o yöresinde
su kıyısında gördüğüm bir timsah neredeyse küçük bir kayık kadardı! Bir gün su dökünmek için Nil kıyısında inmiştim. Bir zenci belirdi, ırmakla benim arama dikildi. Herifin edepsizliğine,
utanmazlığına şaştım, olayı birine anlattım. O şöyle izah etti:
"Siyah adam timsahın sana zarar vermesinden endişe ettiği
için böyle davrandı!"
Sonra Karsahil'dan geçerek Sansara ırmağına vardık. Sansara, Mall1'den on mil uzaklıktadır. Oradaki yerlilerin töresi gereği, izin almadan ~u ırmağa giremez kimse! Ben daha önce namı
ma ev kiralasınlar diye oradaki beyaz gruba mektup yazmıştım.
Onların ileri gelenleri, Muhammed b. Fakih Cezilll ile Şemsed
dın b. Nakuvlş Mısd'dir. Irmak kıyısına vardığımda bir sala binerek karşıya geçtim, kimse beni engellemedi.
Böylece siyahların hükümdarının başşehri olan Mall1'ye
vardım. Orada şehir mezarlığının yakınına geldim. Beyazların
mahallesine giderek Muhammed b. Fakih'i buldum. Evinin
tam karşısında benim için bir yer kiralamış. Vakit geçirmeden
oraya yerleştim. Damadı fıkıh bilgini Abdülvahid ziyaretime
geldi; bir mum ile biraz yiyecek getirdi. Ertesi gün Muhammed
b. Fakih ile Şemseddln b. Nakuvlş yanlarına talebe zümresinden Merrakeşli Ali Zildl'yi alarak ziyaretime geldiler. Bu arada
evime teşrif eden Mall1 kadısı Abdurrahman ile görüştüm. Abdurrahman siyahlardandır; İyi huylu erdemli bir hacıdır. Bana
misafirlik olarak bir inek gönderdi. Orada siyahların önde gelen
kişilerinden Tercüman Dilga ile görüştüm. Tercüman Dilga bana bir boğa gönderdi. Fıkıh bilgini Abdülvahid ise iki çuval fUnı ile tepeleme gartl dolu bir tencere gönderdi. Muhammed b.
Fakih pirinç ve fUnl hediye etti. Şemseddln de boş durmadı, yemek gönderdi. Onlar benim için gereken her şeyi yaptılar. Allah

964
onlara bu güzel davranışlarından ötürü hediye yağdırsın! Muhammed b. Fakih, sultanın amca kızıyla evliydi. Bu kadıncağız
bile boş durmadı; neyimiz var neyimiz yok diye bizi yokladı, yemek vesaire gönderdi.
Oraya varışımızdan on gün sonra kulkasa benzeyen ve kafi
diye adlandırılan ottan yapılmış bir bulamaç yedik. Bu yemek,
orada ,bütün gıdalardan üstün tutuluyor. Ertesi gün sabahleyin
tümümüz hastaydık! Tam altı kişi! İçimizden biri Hakk'ın rahmetin e kavuştu.
Sabah namazını kılmaya gittim. İbadet sırasında ansızın bayıldım. Mısırlı birinden mide söken ilaç istedim. Beyder diye bilinen bir bitki kökü getirdi. Onu anason ve şekerle karıştırıp
suyla bir güzel ezdi. Afiyetle içtim! Epey bir safrayla beraber yediğim her şeyi kustum. Hak Tdila beni ölümden çevirdi. Ama
iki ay hastalık çektim.

Mftll1 Sultanı
Mall1 sultanı, Mensa Süleyman'dır. 29 Mensa, hükümdar anlamına geliyor. Süleyman o adamın ismidir. Mensa Süleyman eli
sıkı bir hükümdar! Ondan asla büyük bir armağan beklenmez!
Orada bir hayli uzun kaldığım halde hastalığım sebebiyle hükümdarı hiç görernedim. Daha sonra Efendimiz Ebu'l-Hasan'ın
vefatı münasebetiyle 30 resmi tören düzenledi Mall)' sultanı. Yüce Allah efendimizden hoşnut olsun. Bu törene emirlerini, fıkıh
bilginlerini, kadıyı ve hatibi çağırdı. Ben de onlarla beraber geldim. Biraz sonra dört köşe küçük sandıklar getirildi; içlerinde
Kur'an cüzleri bulunmaktaydı. Hatim indirildi ve Efendimiz
Ebu'l-Hasan ile Mensa Süleyman adına dualar edildi. Yüce Allah, efendimizi engin merhametiyle kuşatsın.
Bu tören bittikten sonra Mensa Süleyman'a selam verdim.
Kadı, hatip ve İbnü'l-Fakih benim kim olduğumu ona anlattılar.
Mensa Süleyman oralıların diliyle cevap verdi. Berikiler bana
dönerek şöyle dediler:
"Hükümdar sana Allah'a şükret diyor!"
Ben de karşılık verdim:
"Tüm övgüler Allah'a! Hangi durumda olursak olalım şü
kürler olsun Yaradana!"
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Siyahlann Kalitesiz ve Lezzetsiz Ziyafetleri;
Buna Verdikleri Önem
Törenden sonra bana misafirlik hediyesi gönderildi. Bu hediye önce kadı efendiiıin konağına getirildi. Kadı da bunu
adamlarıyla İbnu'l=Fakih'in evine yollamış. İbnü'l-Fakih evinden seğirterek çıktı, yalın ayak yanıma geldi;
"Kalk! Hükümdarın kumaşı ve hediyesi geldi sana!" dedi.
Kalkıverdim, getirilenIerin elbise ve malolduğunu zannettim. Bir de ne göreyim, üç yuvarlak ekmek, ganı ile kızanılmış
bir parça sığır eti ve kesikle [=yoğun, ekşimik] dolu bir kabak!
Bu manzaraya güldüm de güldüm! Heriflerin akıl noksanlığına
şaştım, böyle basit bir şeyi bu denli önemsemelerine hayret ettim.

Hükümdara Söylediğim Sözler ve
Bana Yaptığı İyilik
Söz konusu misafirlik hediyesi geldikten sonra iki ay kalorada. Ve hükümdar hiçbir şey göndermedi! Ramazan ayı
na girdik,3! sık sık büyük daireye gidiyor, hükümdarı seHimlı
yor, kadı ve hatibin yanına çörekleniyordum. Bir ara Tercüman
DOga bana:
"Hükümdara iki çift laf et, ben gerektiği şekilde yorumlarım senin sözlerini!" dedi.
Böylece hükümdarın Ramazan ayı başlarında kurduğu halk
divanına çıkarak şunları söyledim:
"Ben nice ülkeler gezmiş biriyim! Pek çok hükümdarla görüştüm. Nah şuracıkta senin ülkende de tam dön ay kaldım! Ne
misafir ettin beni; ne ihsan yağdırdın bana! Diğer hükümdarlara ne diyeyim senin hakkında?"
Mensa Süleyman cevap verdi:
"Ben seni hiç görmedim; kimsin, necisin bilmedim!"
Kadı ile İbnü'l-Fakih söze girerek:
"Bu adam size selam vermişti, siz de ona yemek göndermiş
tiniz!" dediler.
Bu sohbetten sonra hükümdar bana yemek gönderdi, hemen yanı b~şında bir evin benim adıma tutulmasını emretti. Ayrıca bana maaş bağladı. Daha sonra Ramazanın yirmiyedinci gedım
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cesinde [=Kadir gecesinde]32 kadıya, hatibe ve fıkıh bilginlerine para dağıttı. Buna zekat diyorlar. Onlarla beraber bana da
33,3 miskal altın verdi. Yola çıkacağım zaman da ayrıca 100 miskal ihsan etti.

Kubbeli

Mekanında Oturuş Tarzı

Hükümdarın

yüksek kubbeli bir mekanı var. Buranın kaiçindedir. O çoğu vakit burada oturur. Bu mekanın büyük salona bakan yüzünde kemer şeklinde tahtadan yapılmış üç pencere bulunmaktadır. Bunlar gümüş plakalarla
kaplanmıştır. Kemerli pencerelerin aşağısında ya altın suyuna
batırılmış gümüşle yahut altın plakalarla kaplı üç pencere daha var. Sultan içeriye kurulunca bunların yün perdeleri kaldı
rılır; makamında olduğu anlaşılır böylece ... Hükümdar oraya
geçtiğinde hemen o pencerelerin birinden ipek püskül çıkar
tılır. Bu püsküle Mısır işi çizgili bir mendil bağlanmıştır. Halk
mendili görünce davullar çalınır, zurnalar öttürüıür. Daha sonra köşkün kapısından üçyüz civarında köle çıkar. Bir bö1üğün
ellerinde yaylar, diğer bölüğün ellerindeyse küçük kargı ve
kalkanlar bulunur. Elinde kargı olanlar sağ ve sol tarafta dikilirler. Yaylılar da iki tarafa dağılıp çömelirler. Sonra eyeri ve
dizgini olan iki ada iki koç getirilir. Onlar bu hayvanların göz
değmesine karşı etkili ve faydalı olduğunu söylüyorlar.
Hükümdar oturur oturmaz üç kölesi seğirtir, naip [=baş
yardımcı] Kanca Musa'yı çağırırlar. Böylece hatip, fıkıh bilginleri ve Ferariye 33 grubu gelip büyük dairenin sağ ve sol tarafında silahtarların tam önüne otururlar. Ferariye, kumandanlar
demektir. Bu arada Tercüman Dilga sırtında zerdhane 34 cinsinden pahalı bir ipek elbise, başında kenarlı bir sarık, belinde altın kınlı kılıÇ, ayaklarında mahmuzlu sert ayakkabılarla
büyük dairenin kapısında dikilmektedir. Zenciler, zatü'l-havaşı denilen bu kenarlı sarığı pek hoş bir tarzda sarmaktadırlar
başlarına. O gün Tercüman Dilga'dan başka hiç kimse sert
ayakkabı [=kalın mest, çizme] geçiremez ayağına. Elinde uçları temrenli biri altın, diğeri gümüş iki kısa kargı bulunmakpısı sarayının

tadır.

Askerler, valiler, genç hizmetkarlar Messı1feliler ve

diğerle-
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ri büyük dairenin dışında gepgeniş, ağaç dolu bir alanda otururlar. Her kumandanın önünde mızraklı, yaylı, davuliu zurnalı
adamları yer alır. QvJarınzurnal<!rı fildişindendir. Ayrıca kamış
veya kabaktan yapılan değneklerle çalınan ve garip sesler çıka
ran çalgılar bulunur her birinde. Her kumandan elinde yayı,
omuzları arasında tirkeşi ile at sırtındadır. Ona bağlı erlerin bir
kısmı piyade, bir kısmı süvaridir.
Büyük dairenin içinde kemerli pencerelerin altına bir adam
dikilir; hükümdarla konuşmak isteyen kişi önce Dııga'yla konuşur, Dııga ayakta dikilenle söyleşir, o da durumu hükümdara bildirir.
Hükümdarın

Büyük Dairede Oturuş Tarzı
Hükümdar, bazen büyük dairede de oturur. Orada bir ağaç
altında benbı35 [=banbu] denilen üç basamaklı bir peyke vardır. İpekle döşeli bu peykeye yastıklar konulmuştur. Üzerine
kubbeye benzer ipek bir şatur [=çadır] kurulur. Şaturun tam tepesine doğan büyüklüğünde altın bir kuş kondurulmuştur. Hükümdar, elinde yayı sırtında sadağıyla sarayın köşesindeki kapıdan çıkar. Başında altın bir şeritle bağlanmış altın bir serpuş
bulunmaktadır. Uzunluğu bir karışı aşan bu başlığın bıçak gibi
ince uçları [=sarkıntıları] vardır. O çoğu kez mutanfas denilen
Hıristiyan kumaşından yapılmış tüylü kırmızı bir cübbe giyer.
Hükümdarın önüne, ellerinde altın ve gümüş kanabir36 [=kumbara şeklinde çalgı aletleri] bulunan şarkıcılar çıkar. Hükümdarın arkasındaysa üçyüz civarında silahlı köle bulunmaktadır. O
yavaş yavaş yürür, çok sakin hareket eder, bazen durur. Benbı
ye varınca durup halka bakar, sonra da hatibin minbere çıktığı
gibi ağır ağır peykeye yükselir. Makamına kurulur kurulmaz
davullar dövülür, borular öttürülür, zurnalar çalınır. O sırada üç
köle hemen seğirtip hükümdar naibiyle emirleri çağındar. Onlar gelip otururlar. Yanlarında demin bahsettiğimiz iki atla iki
koç vardır.
Dııga kapıda bekler, diğer insanlar dış alanda ağaçlar altın
da bekleşirler.
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Siyahların, Hükümdarlarına Karşı Alçalışları;

Ona Saygı Göstermek İçin Toprak Saçmaları ve
Diğer İşleri

Siyahlar hükümdarlarına karşı alçakgönüllü davranma konusunda tüm insanları geride bırakırlar; yemin ederken
"Mensa Süleyman Kiy"37 derler. Demin bahsettiğimiz kubbeli makamında otururken birini çağırsa çağrılan adam sırtındaki
giysileri çıkarıp eski püskü çaputlara bürünür, başındaki sarığı
çözüp kirli bir şapka giyer, şalvarını yukarı çekerek huzura girer. Son derece ezik ve perişan bir halde ilerler. Dirseklerini
sertçe yere vurur, kafasını öne doğru eğerek rükü halinde bekleyip hükümdarın sözlerine kulak verir. Biri hükümdarla konuşur ve karşılık alırsa elbisesini ansızın sırtından sıyırıp üstüne başına toprak saçmaya başlar; tepeden tırnağa yıkanır gibi!
Ben onların bu vaziyetine şaşardım; nasıl oluyor da gözleri kör
olmuyor?
Hükümdar mecliste iki çift ıar ettiğinde oradakiler başla
rından sarıkıarını çıkarıp sessiz sedasız kulak verirler söylenilenlere. Zaman zaman içlerinden biri hükümdarın huzuruna
çıkıp onun hizmetinde neler yaptığını sayıp dökerek:
"Şu gün şöyle yaptım, bugün şunu öldürdüm!" der. Bunu
bilenler hemen adamı doğrularlar. Evetleyiş tarzları şöyledir:
Tanıklık etmek isteyen kişi ok atar gibi yayının kirişini
gerer ve salar. Hükümdar adama dönüp;
"Doğru söyledin!" der veya teşekkür ederse beriki hemen giysilerini çıkarır, üstünü başını toprağa bel er ve bağdaş
kurup oturur. Onlara göre böyle davranmak hükümdara duyulan saygının gereğidir.
İbn Cüzeyy der ki:
Allah aziz kılsın, bilgin dostum fıkıhçı Ebu'l-Kasıffi b.
Rıdvan'ın anlattığına göre; Hacı Musa Vancaratı, Mensa Süleyman tarafından efendimiz Ebu'l-Hasan'a elçi olarak gönderilmiş. Ulu divana çıktığı zaman beraberindekilerden biri yanında toprak dolu bir sepet taşıyor ve efendimiz ona güzel bir
söz söyleyince kendini toprağa beliyormuş; memleketinde
yaptığı gibi!
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Bayram Namazında ve
Bayram Günlerinde Yaptığı Şeyler
Ramazan ve Kurban bayramlarında l\1a1l1'deydim. 38 Ahali
bembeyaz, tert~m~ elbiselere bürünerek hükümdar köşkü kıyı
sındaki büyük musalHiya [=Cuma kılma yeri] çıktı. Hükümdar,
başında taylasanh bir sarıkla [=bir ucu serbest bırakılmış sarık]
atına bindi. Siyahlar sadece bayram günlerinde taylasanlı sarık
takarlar. Kadı, hatip ve bilginler diğer günlerde de bu tür bir sarık sarabilirler. Onlar bayram günlerinde hükümdar huzurunda
tekbir getirirler. Bu arada hükümdarın önü sıra kırmızı ipek sancaklar39 götürülmektedir. Namaz kılınacak büyük meydana çadır kurulur. Sultan oraya teşrif eder ve törene hazırlanır; sonra
meydana çıkar. Namaz kılınıp hutbe okunur ve hatip minberden inerek hükümdanıı tam önüne oturur, uzun bir vaaz çeker.
Orada elinde mızrak tutan bir adam dikilmektedir; hatibin sözlerini halka kendi dilleriyle açıklar. Genel olarak bu sözler hükümdarı öven, ona itaati teşvik eden cümlelerden oluşur. Sultan
her iki bayramda da ikindi namazından sonra oturur. Silahdariyye tayfası [=silahlı özel muhafızlar] oraya gelirken yanlarında altın ve gümüş sadaklar, kını altından yapılmış, her yanı altınla
bezenmiş kılıçlar; som altın ve gümüş mızraklar, billur topuzlar
bulunur. Hükümdanıı başucunda dört kumandan dikilmektedir; ellerinde eyer üzengisine benzeyen gümüş bir yelpaze vardır; sinek kovarlar! Kadı, hatip ve fedriye tayfası [=emir ve kumandanlar bölüğü] her zamanki gibi otururlar. Dört hanımı ve
yüze yakın cariyesiyle Tercüman DGga gelir. Cariyelerin elbiseleri nefistir; başlarında altın ve gümüş kurdelalar vardır. Bunlara
altın ve gümüş elmaslar bağlanmıştır. Tercüman Dliga kendisi
için dikilen sandalyeye oturarak kamıştan yapılmış ve alt kısmı
na ziller takılmış bir aleti çalmaya başlar. Hükümdan öven şar
kılar söyler, onun savaşlarından ve yaptığı büyük işlerden bahseder. Hanımları ve cariyeleri de onunla beraber şarkı söylemekte, yaylarla oynamaktadırlar. Tercüman Dliga'nın yanında
otuz civarında genç köle bulunur. Sırtlarında kırmızı kumaştan
yapılmış cübbe1er, başlarında beyaz şapkalar vardır. Her köle
boynuna asılı davulu var gücüyle dövmektedir. Daha sonra Tercüman Dliga'nıİı 'avanesinden olan çocuklar gelir, oyuna başlar;
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Sintlilerin yaptığı gibi havaya sıçrarlar. Onlar bu işte ustalaştık
ları için çok çevik davranmaktadırlar; kılıçla güzel oynarlar. DOga da kılıç oyunundan anlar.
İşte bu oyun sırasında hükümdar onlara ödül verilmesini
emreder. 200miskal işlenmemiş [som] altınla dolu bir kese getirilir ve orada bulunanların başlarına saçılır! Kumandanlar ayağa kalkarak hükümdara şükranlarını bildirmek için yaylarını gererler. Ertesi gün onlardan her biri kendi imkanlarına göre DOga'ya bir hediye sunar. Tercüman DOga anlattığımız bu tertibi
[=merasim ve oyun düzenini] her Cuma ikindiden sonra sahneye koyar.
Şairlerin Hükümdara
Gülünçlük

Şiir

Düzmelerindeki

DOga bayram günü oyununu bitirir bitirmez şairler gelir.
Onlara Cula diyorlar. Bu kelimenin tekili dl'idir [=dyeli].40 Her
şair, [pelikangillerden renkli tüylere sahip küçük bir kuş olan]
şakşaka benzeyecek şekilde tüylere bürünerek huzura girer. Ayrıca şakşak başı gibi kırmızı gagalı bir tahta kelle kondurulur
üstlerine. Şairler bu gülünç kıyafetle hükümdarın önüne dikilip
şiirlerini okurlar. Bana bildirildiğine göre onların dizeleri sadece
öğütmüş! Hükümdarlarına şöyle diyorlarmış:

"Üzerine oturduğun şu benb'i falanca hükümdarın oturduOnlardan bir kısmı şöyle güzel işler yaptı, diğer
bir kısmı da şunları yaptı! Sen de hayırlı işler yap ki ahirete göçtükten sonra dillerden düşmesin adın!"
Böylece şairlerin önderi benb'inin basamağına çıkarak başı
nı hükümdarın kucağına bırakır. Daha sonra benb'inin üstüne
. yükselip başını hükümdarın önce sağ sonra solomuzuna koyar;
oralıların diliyle bir şeyler mırıldanıp iner. Duyduğuma göre bu
hareket, onların İslamdan önce yapageldikleri eski bir adetmiş.
Bugün de aynı töreyi sürdürüyorlar.
ğu makamdır.

Konuşan

Bir gün

Çekirge Hikayesi

hükümdarın divanında hazır

bulundum. Uzak yöreden gelmiş olan bir fakih hükümdar huzuruna çıkıp uzun uzun
konuştu. Kadı ayağa kalkıp onu doğruladı; hükümdar da onların
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görüşüne katıldığını
hükümdarın

biri bana

bildirdi. Böylece herkes sarıkıarını çıkardı,
önünde toprağa bulandı. Yanımdaki beyazlardan

dönerek:,~

"Hükümd3ra~ne dediklerini biliyor musun?" diye sorunca;
"Bilmiyorum!" dedim. Adam konuya açıklık getirdi:
"O fıkıh bilgini, bulunduğu yörenin çekirgeler tarafından
işgal edildiğini, ermiş kullardan birinin haşerelerin yoğunlaştığı
yere giderek çokluklarından ötürü korkuya kapılıp 'Bu çekirgeler nasıl da her yanı kaplamış!' deyince bir haşerenin; 'Hak Teala bizi zulmün egemen olduğu ülkenin ekinlerini yok etmek
için gönderdi!' cevabını verdiğini anlattı. Kadı ve hükümdar da
bu sözleri tasdik ettiler."
Bu arada hükümdar kumandanlara dönerek şöyle dedi:
"Benim zulüm ve haksızlıkla zerrece ilişkim yoktur! Aranızda zalimlik edenleri cezalandırdım! Her kim bir zorbayı tanır da bana haber vermezse o herifin yaptığı kötülüklerin günahı haber vermeyenin boynuna otsun! Kötülüklerin cezasını
veren güçlü ve Kahhar Allah bunun hesabını soracaktır ondan!"
Hükümdar bu sözleri söyleyince kumandanlar başlarından
sarıklarını çıkarıp zulümle hiçbir ilgileri olmadığını belirttiler.

Benzeri Bir Olay Daha
Bir gün Cuma namazındayken Messlife kabilesinden ticaretle uğraşan ve ilim öğrenmekten geri kalmayan Ebu Hafs adlı biri ayağa kalkıp şöyle dedi:
"Eyahali! Tanık olun; Mensa Süleyman'ı Allah elçisinin
huzuruna çağırıyorum!"
Adam bu sözleri söyleyince sultanın bulunduğu mahfiIden
bazıları çıkıp oraya geldiler;
"Kim sana haksızlık etti? Kim neyini aldı?" diye sordular. O
da cevap verdi:
"İyvallaten menşacusu -yani müfettişi demek istiyor- benden 600 miskal değerinde eşya aldı ve karşılık olarak sadece 100
miskal vermek istedi!"
Bu şikayet üzerine hükümdar hemen o menşacııyu çağırttı.
Adam birkaç dakika sonra geldiğinde her ikisini de kadıya gön-
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derdi. Kadı, davacı ve davalının durumunu inceledi; davacı tacirin haklı olduğu kesin delillerle ortaya çıkınca ona hakkını verdi. Daha sonra müfettişi görevinden azletti.

Benzeri Bir Olay
Ben l\'Ialll'deyken hükümdar, amca kızı ve aynı zamanda
büyük 'hatun olan Kasa'ya öfkelendi. Kasa,41 siyahlar nezdinde
kraliçe anlamına gelir ve onların töresine göre yönetimde hükümdarın ortağıdır. Adı hutbede sultanın adıyla beraber okunur!
Hükümdar bu hatununu kumandanlarından birinin evine
hapsettirerek yerine bey soyundan gelmeyen diğer karısı Bencil'yu geçirdi. Ahali bu konuda ileri geri laflar etti, hükümdarın
yaptığı işi beğenmedi. Bu arada hükümdarın amca kızları Bencu 'yu kraliçe olması münasebetiyle tebrik etmeye geldiler. Kollarına kum saçtılarsa da başlarına toprak saçmadılar! Hükümdar
daha sonra Kasa'yı serbest bıraktı. Amca kızları bu aftan ötürü
tebrik için onun huzuruna çıkıp geleneğe uyarak üzerlerine toprak saçtılar. Öte yandan Bencil onların bu tavırlarından ötürü
sultana şikayette bulundu. Sultan amca kızlarına öfkelendi. Kız
lar endişelenip camie sığınınca hükümdar onları affedip yanına
çağırdı. Onların töresine göre :,ultanın huzuruna girerken giysiler çıkarılır. Kızlar da öyle yaptılar. Sultan pek memnun oldu.
Bu kızlar yedi gün süreyle sabah akşam hükümdar kapısına geli p gittiler.
Diğer tarafta Kasa her gün köle ve cariyelerini yanına alıp
bir hayvana biner yüzünü kimse görmeyecek şekilde peçeyle
örter ve hükümdarın büyük dairesinin kenarında dururdu. Beraberindeki hizmetkar ve cariyelerin başlarında daima toprak olurdu. Kumandanlar Kasa ile ilgili dedikoduya başladığından hükümdar onları büyük kabul salonunda topladı. Tercüman Dilga
öne çıkarak oralıların diliyle kumandanlara seslendi:
"Siz Kasa ile ilgili çok laf ettiniz! O büyük bir suç işlemiş. i"

tır.

Daha sonra Kasa'nın cariyelerinden ayakları zincirli, elleri
boynuna bağlı bir kız getirildi;
"Bildiğini söyle!" dendi ona. Cariye k,7;, Kasa'nın kendisini
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amca oğluna gönderdiğini, hükümdarı tahttan indirme konusunda ona çağrıda bulunduğunu anlattı. Meğerse
Kasa, Kenburnl'ye_kaçan Cata'ya: "Ben ve bütün ordu senin
emrindeyiz!" diyormuş.
Kumandaclar-bu sözleri duyunca:
"Büyük bir suç bu! Kasa ölümü hak etti!" dediler.
Kasa ölüm korkusuyla hatibin evine sığındı. Çünkü buralı
larda adet, zor durumlarda mescide, mümkün değilse hatibin
evine sığınmaktır!
Siyahlar, cimriliği yüzünden Mensa Süleyman'dan soğu
muşlardır. Ondan önce Mensa Maga, ondan önce Mensa Musa
hükümdarlık etmişti bu memlekette. 42 Mensa Musa beyazları
çok seven, onlara iyilik eden bir hükümdarmış. Ebu İshak Sahil1'ye bir gün de 4.000.000 miskal [altın] veren de odur. Güvenilir adamlardan birinin anlattığına göre; Mensa Musa, Müdrik b.
Fakkus'a bir günde 3.000.000 miskal vermiş. Hükümdarın atası
olan Sarak Cata43 sözü geçen Müdrik'in dedesi aracılıyla İslama
girmiştir.

Hikaye
Sözünü

ettiğim

Fakih Müdrik bana

şunları anlattı:

İbn Şeyhi'l-Leben adıyla bilinen Tilimsanlı bir adam, Men-

sa Musa'ya 7,33 miskal [altın] vermişti. Musa o sıralarda kimsenin yüzüne bakmadığı bir çocuktu. Daha sonra hükümdar oldu.
Gün geldi İbn Şeyhi'l-Leben bir meseleden dolayı Musa'nın
huzuruna çıkınca bizimki onu hemen tanıdı, yanına çağırdı, birlikte benbıye oturdular. Mensa, ihtiyarın vaktiyle kendisine
yaptığı iyiliği anlatıp kumandanlara dönerek:
"Böyle güzel bir iş yapan adamın hediyesi ne ola?" dedi.
Onlar da:
"İyilikler on katıyla karşılanır ayeti gereğince 70 miskal
ver!" cevabını verdiler. Mensa Musa ona 700 miskal altın ile
kıymetli bir giysi, pek çok köle ve hizmetçi hediye ederek yanından hiç ayrılmamasını emretti.
Sözü geçen İbn Şeyhi'l-Leben'in oğlu da bana aynı hikayeyi anlatmıştır. OMalll'de Kttr'oJl okutan ilim aşıklarındandır.
,<

-

,~.
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Zencilerin Hoşuma Giden ve Gitmeyen İşleri
Onların güzel işleri arasında şunları sayabiliriz:
ı-Haksızlık ve zülum azdır onlarda. Çünkü zenciler bütün
insanlardan daha uzaktır zulme! Onların hükümdarı zulmedeni
asla bağışlamaz!
2-Ülkelerinde asayiş berkemaldir. Huzur her yanı sarmıştır.
Orada ne yolcu ve yabancı ne de yerli hiç kimse malının çalın
masından korkmaz.
3-0nlar -ne kadar göz alıcı, ne denli değerli olursa olsun- ülkelerinde ölen beyazların servetine dokunmazlar! Bu malları asıl
mirasçı gelip alıncaya dek güvenilir bir beyaza emanet ederler. 44
4-Namazlarını hiç bırakmaz, cemaatle kılmaya özen gösterirler. Çocuklar bu ibadeti yerine getirmezse onları münasip bir
şekilde cezalandırırlar. Cuma günü erkenden cami e varmayan
kişi oturacak yer bulamaz; çünkü mescidin her yanı dolmuştur!
Töre gereğince seccadesini layık olduğu yere sermek ve efendisinin mescide gelişini beklemek üzere köle daha önce gider mabede. Bu seccadeler hurma ağacına benzeyen ama meyve vermeyen bir tür palmiye yapraklarından örülmüştür.
S-Her Cuma bembeyaz göz alıcı giysilere bürünürler. Bir
adamın eski ve yırtık bir gömleğinden başka giysisi yoksa onu
mutlaka yıkar, temizler; ap ak eder ve sırtına geçirip Cuma namazına gelir.
Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye önem verirler. Hatta bu konuyu savsaklayan çocukları ayaklarından bağlayarak cezalandı
rırlar. Ezberleme işini yapmadıkça serbest bırakmazlar.
Bayramda şehir kadısının evine vardığımda çocuklarını bir
köşeye bağladığını gördüm;
"Onları serbest bıraksana!" dedim. Kadı cevap verdi:
"Kur'an'dan ezber yapmadıkları sürece serbest bırakmaya
cağım!"

Başka bir gün ışık yüzlü genç bir zencinin yanından geçerken sırtında pahalı bir giysi, ayağında ağır bir zincir bulunduğu
nu gördüm. Yanımdakine:
"Bu çocuk ne yapmış ki? Birini mi öldürmüş?" dedim. Sözlerim genç tarafında anlaşıldı; hemen güldü. Bana söylendiğine
göre ezberini yapsın diye böyle bağlanmış o!
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Siyahların

yerilecek işlerinden bazıları şunlardır:
1-Hizmetçi kadınlar, cariyeler ve küçük kızlar herkesin karşısına -örtülmesi gereken avret yerleri de dahil- çınlçıplak çıkı
yorlar! Onların çogilnu Ramazan'boyunca bu halde görüyordum.
Çünkü kunian1laıtların sultan sarayında iftar etmesi, her birinin
yemeğinin yirmi hatta daha fazla çıplak cariye tarafından götürülmesi gelenektir burada!
Tüm kadınlar hükümdar huzuruna anadan doğma üryan
olarak girerler. Hükümdarın kendi kızları bile çıplak! Ramazan'ın yirmiyedinci gecesinde yaklaşık yüz civarında cariyenin,
ellerinde yemek, çınlçıplak yürüyerek hükümdar sarayından
çıktıklarını gördüm. Sultanın iki kızı da bunların arasındaydı ve
hiçbir şey geçirmemişlerdi üstlerine!
2-0nlar edep ve saygı adına başlarına toprak ve kum saçı
yorlar.
3-0zanları hükümdara şiir düzerken gülünçlük ediyor.
4-Siyahların büyük kısmı köpek, eşek ve leş yer.

MallI'den

Çıkışım

Buraya yediyüzelliüç yılının Cumadelula ayının ondördünde gelmiştim. 45 Yediyüzellidört yılının Muharrem ayının yirmiikinci günü Ebubekir b. Ya'kub adlı bir tacirle buradan çıktım.
Mıme yoluna yöneldik. Ben bir deveye biniyordum; çünkü
at bir hayli pahalıdır oralarda. Bir at 100 miskal eder!
Nil'in girintisi olan ve ancak gemilerle aşılabilen büyük bir
körfeze vardık. Orada her yer sivrisinek kaynamaktaydı! Bu
yüzden körfezi ancak geceleyin geçmek mümkündü. Gökte dolunay vardı; gecenin üçte birlik ilk bölümünde körfezi geçtik.

Nil'deki Su

Aygırları

Körfezi geçtiğimizde kıyıda onaltı iri hayvan gördüm. Hayretten küçük dilimi yuttum! Öyle kalabalık gözüküyorlardı ki fil
sürüsü zannettim! Sonra bu hayvanların nehre daldıklarını görünce Ebubekir b. Ya'kub'a dönerek:
"Nedir bu hayvanlar?" dedim.
"Bunlar otlamak için karaya çıkan su aygırlarıdır!" cevabını
verdi. Bu hayvanlar attan daha iridider. Yeleleri ve kuyrukları
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vardır. Başları

at başına, ayakları da fil ayağına benzer. Onları
ikinci defa Nil üzerinde Tunbuktfi'dan Kavkav'a giderken gördüm. Suya dalıp başlarını kaldırıyor ve nefes alıyorlard!. Gemidekiler bu hayvanların gemiyi batırmalarından korktukları için
karaya yanaştılar!
Oralıların bu hayvanları avlamak için ilginç tuzakları vardır.
Ellerindeki mızrakların [=zıpkınların] deliğine sağlam bir ip geçirerek hayvana fırlatırlar. Eğer kargı hayvanın ayağına veya
boynuna isabet ederse iyice gömülür; etin iç kısmına geçer.
Böylece iple hayvanı kenara çeker, öldürüp etini yerler.
Bu körfezin kıyısında büyücek bir köyde mola verdik. Köyün sorumlusu Ferba Maga adlı saygın bir zenci hacıydı; Hükümdar Mensa .Musa ile beraber hacca gidenlerdendi.

Siyah

Hacının

Hikayesi

Ferba Maga bana şunları anlattı:
Mensa Süleyman bu körfeze vardığı zaman yanında Dükall
diye bilinen ve Ebu'l-Abbas diye çağınlan bir kadı varmış. Hükümdar ona masrafları için dörtbin miskal altın veriyor. Mı
me'ye ulaştıkları zaman kadı, hükümdara kendisine verilen
dörtbin miskalin evinden çalındığını söylüyor. Hükümdar, Mı
me emirini çağırtarak parayı alanı bulmasını, bulamazsa kendisini öldüreceğini bildiriyor! Böylece emir hırsızı aramaya koyuluyor. Çünkü bu diyarda hiç hırsız yoktur! Neyse, kadı efendinin evine girerek hizmetçilerini sıkıştırınca Dükaırnin cariyelerinden biri bülbül gibi konuşuyor:
"Efendimin hiçbir şeyi kaybolmadı! Ancak kendi eliyle şu
köşeye biraz para gömdü!" Emir, cariyenin gösterdiği yerden paraları çıkarıp sultana teslim ediyor, durumu da aynen anlatıyor. ..
Sultan kadıya ağır sözler söylüyor; onu insan eti yiyen gavur
zencilerin ülkesine sürüyor. Kadı orada dört sene süründükten
sonra sultanın izniyle asıl memleketine geri dönüyor.
Neyse ki beyaz olduğu için vahşiler herifi yememişler!
Çünkü onlara göre beyaz adamın eti çiğdir; bu yüzden zararlıdır!
Oysa zenci eti tam yenecek kıvamda ve lezzettedir! Böyle inanıyorlar.
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Vahşi Zencilerle İlgili Bir Olay

Sözünü ettiğimiz vahşi zencilerden oluşan bir bölük, şefle
riyle beraber Mensa Süleyman'ı ziyaret ettiler. Onlar adetleri
gereğince kulaklaHila koca koca'küpeler takıyorlar. Bir küpenin
çapı yarım karrşı buluyor! Giysileri ipektendir. Onların ülkesinde altın madeni bulunur. Hükümdar ikram olsun diye yanlarına
bir hizmetçi verdi. Herifler hizmetçiyi boğazlayıp yedikten sonra kanını ellerine ve yüzlerine sürdüler! Daha sonra teşekkür
için huzuruna çıktılar!
Bana anlatıldığına göre bu herifler ne zaman sultanın huzuruna gelseler adetleri gereğince böyle yaparlarmış. Yine bana
anlatıldığına göre onlar;
"Kadın etinin en hoş bölümü, el ayasıyla memelerdir!" derlermiş!

[Yola Devam]
Körfez kıyısında kurulmuş olan bu köyden çıkarak Kur!
Mensa şehrine vardık. Seyahat esnasında binmekte olduğum
deve burada can verdi. Devenin bakıcısı olayı bana duyurduğunda hayvanı görınek için çıktım. Ama leş yeme adetini bırak
mayan zenciler hemen mideyi indirmişlerdi hayvanı. Buna tanık
oldum! Bana hizmet etsin diye ücretli olarak yanımda tuttuğum
iki çocuğu başka bir deve satın almaları için iki gün uzaklıktaki
Zagarl'ye gönderdim. EbDbekir b. Ya'kOb'un arkadaşlarından
birkaçı benim yanımda kaldı. EbObekir bizi beklemek üzere
Mıme'ye gitti. Kurı Mensa'da altı gün kaldım. Bu süre içinde o
şehirde bulunan pek çok hacı bana davet verdi, ziyafet çekti.
Nihayet hizmetçi çocuklar deve getirdiler.

Bir Rüya
Kur! Mensa şehrinde kalırken bir gece rüyamda gördüğüm
adam bana:
"Muhammed İbn BattOta! Niçin her gün Yasın SOresi'ni
okumuyorsun?" dedi. O zamandan beri gerek yolculuk esnasın
da, gerekse uzun süre kaldığım yerlerde bu sOreyi okumayı hiç
ihmal etmedim.
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[Yola Devam]
Mıme şehrine vardım. Şehir dışındaki kuyuların kıyısında

mala verdik. Oradan yola koyularak Nil nehrinden dÖrt mil
uzaklıkta bulunan Tunbuktu'ya eriştik. Bura ahalisinin büyük
bir kısmı Peçeli MessMelilerden [= Tuaregler] oluşur. Şehir yönecisi Ferba Musa'dır.
Bir gün onun yanındaydım. MessMeli birini oradaki gruba
şef yaptı. Sonra adama rengarenk kumaşlardan mamul garip bir
elbise ve şalvar giydirip başına da böyle alaca bir sarık kondurdu. Ardından onu deri bir kalkanın üzerine oturttu. Kabilenin
ileri gelenleri adamı başları üzerine kaldırdılar.
Bu şehirde Garnatalı söz ustası Şair Ebu İshak Sahill'nin
kabri vardır. Bu adam kendi yöresinde Tuvaycin diye bilinir.
Ayrıca meşhur tacirlerden İskenderiyeli Siraceddın b. Kuyük'ün kabri de buradadır.
Tacİr İbn Küyük [=Köyük Oğlu]

Siraceddfn'in Hikayesi
Hükümdar Mensa Musa hac ibadetini yapmak üzere yola
koyuldu ve Siraceddın'in Kahire dışında Birketu'l-Habeş denilen mıntıkadaki bostanında konakladı. Mensa Musa'nın paraya
ihtiyacı vardı; Siraceddın'den borç aldı, onun emirleri de borç
aldılar Siraceddın'den.

Tacir Köyükoğlu Siraceddın,46 alacağını tahsil için vekilini
onlarla beraber gönderdi. Ama vekil Malll'ye postu serince kendisi oğluyla beraber yola düştü, Tunbuktu'ya vardı. Ebu İshak
Sahilı onu evine misafir etti.
Kader bu ya; o gece Siraceddın vefat eder.
Bu olay halk arasında dedikadulara yol açar. Siraceddın'in
zehirlendiği kuşkusu vardır. Bu söylentiler ortalığa yayılınca oğ
lu:
"Ben de onlarla beraber aynı yemeği yedim! Eğer içinde
zehir olsaydı hepimiz öıürdük. Eceli gelip vefat etmiştir!" der.
Siraceddın'in oğlu Malll'ye varıp alacağını tahsil ettikten
sonra Mısır'a dönmüştür.
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[Yola Devam]
Bir kütüğün içi oyularak yapılmış küçük bir sandala binerek
TunbuktG'dan çık~ı~ıı:ı' Nil üzeriı~de yol alıyordum. Her gece bir
köyde mola vererek ihtiyacımız olan yemek ve yağı satın alıyor,
karşılığında tuz, kôku ve cam süsler veriyorduk.
Böylece ismini unuttuğum bir şehre vardım. Şehrin emiri
Hacı Ferba Süleyman'dı. Bu adam cesaret ve kuvvetiyle ünlenmiştir; kimse onun yayını çekmeye güç yetiremez! Siyahlar arasında bundan uzun boylusunu, bundan irisini görmedim. Mevlid Kandili gibi mübarek bir günde Ferba Süleyman'ın huzuruna çıktım, selam verdim. 47 Niçin geldiğimi sordu. Yanında katiplik görevini yürüten bir fıkıh bilgini vardı. Onun önündeki
yazı tahtasını aldım; şunları yazdım:

"Ey fakih! Emire söyle, yol azığı olarak biraz akdarıya48 ihtiyacımız vardır! Vesselam!"
Sonra tahtayı doğrudan fakihe verdim; yazılanları gizlice
okuyup kendi dilince emire anlatsın diye! Ama bağıra bağıra yazılanları okudul Emir vaziyeti anlayarak elimden tutup büyük
salona götürdü beni. Orada kalkan, yay ve kargı gibi pek çok silah gördüm; İbnü'l-Cevzı'nin Kitdbu'I-Müdhiş adlı eserini buldum. 49 Okumaya başladım. Daha sonra "daknG" denilen bir içecek getirildi. DaknG, içine biraz bal ve süt karıştırılarak dövülmüş darı tanelerinden oluşan bir sudur. Bu ülkede su yerine
bundan içiyorlar. Çünkü sade su onlara dokunuyor. Darı bulamazlarsa suya bal ve süt katıyorlar.
Daha sonra yeşil bostan getirildi, ondan da yedik. Bu arada
beş karış boyunda bir çocuk girdi içeriye: Ferba Süleyman onu
yanına çağırıp bana:
"Bu, konuk olmandan ötürü sana verilen hediyedir. İyi koru kaçmasın!" dedi. Çocuğu alıp götürmek istedim ama;
"Yemek gelinceye kadar otur!" dedi Ferba Süleyman.
Bu sırada Ferba'nın evinden bir çığlık koptu; hepimiz işit
tik. Ferba beyaz bir cariyeyi SO gönderdi figanın sebebini öğ
renmek için. Kızcağız geriye döndüğünde efendisine biricik
kızının öld;üğü haberini getirdi. Bu haberin ardından Ferba bana dönerek
"Ben aglariıayı hiç sevmem! Gel deniz kenarına [=Nil kıyı-
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sına]

gidelim!" dedi! Nil'in

kıyısında

yan yana

dizilmiş

evler

vardı. Onun önüne bir at getirildi. Bana:

"Haydi bin!" dediyse de ben:
"Sen yayan giderken ben ata binemem!" cevabını verdim.
Her ikimiz de yürüyerek ırmak kıyısındaki evlere ulaştık. Getirilen yemekten yedik. Sonra Ferba Süleyman'a veda ettim. Siyahlar arasında ondan daha iyisini, daha cömerdini görmedim.
Sonra Kavkav'a [=Gao] yöneldim. S ! Burası Nil kıyısında kurulmuş bir şehirdir. Siyahlar ülkesinin en şirin, en büyük ve yiyeceği en bol şehirlerindendir. Orada pirinç, süt, balık ve tavuk
çoktur. Orada yetişen ınanı türü fakkusun [=hıyarın] lezzetine
diyecek yoktur! Ahali alışveriş esnasında vedaları [=deniz boncuk] kullanır. Mall1 halkı da böyle yapmaktadır.
Kavkav'da bir ay kadar kaldım. Şu adamlar beni evlerine
davet ettiler; Miknaseli Muhammed b. Ömer -mizahtan anlayan zarif, akıllı ve iyi kalpli biridir; ben oradan ayrıldıktan sonra
vefat etmiştir- Yemen'i gezmiş seyyahlardan Hacı Muhammed
Vecdı Tazı ve beyazların camiinde imamlık eden Fakih Muhammed Flıaıi.
Gadameslilerden oluşan büyük bir kafile ile Kavkav'dan
çıktım, Tekedda'ya doğru yola koyuldum. Kafilenin kılavuzu
Hacı Vucdn idi. Vucdn S2 siyahların dilinde kurt demektir. Benim iki devem vardı; erkeğine biniyor, dişisine azığımı yüklüyordum. İlk konağa ulaştığımızda dişi deve çöktü. Hacı Vucdn
onun üzerindeki yükü aldı ve taşımaları için kendi arkadaşlarına
dağıttı. Onlar da bu yükü aralarında bölüştüler. Kervanımızda
Tadelas3 ahalisinden bir Mağripli vardı. Diğerlerinin yaptığını
yapmadı, yükümden biraz bile taşımaya yanaşmadı. Bir gün kölem susadığı için ondan su istedim, ama cimrilik edip vermedi!
Yolumuza devam ettik, Berberı kabilelerinden Berdame'nin ülkesine vardık: Kervanlar ancak bu kabilenin himayesi
altında rahat bir yolculuk yapabilirler. Bu tür rehberlik vs. işler
de oralıların kadınları erkeklerden daha beceriklidir. Berdame
kabilesi göçebedir; bir yerde sürekli kalmaz. Çadırlarını kurma
tarzları ilginçtir; ağaç direkler dikerek üzerlerine hasır yerleşti
rirler. Bu yapı üzerine dallardan bir tür kafes örüp üst kısmını
hayvan derisi yahut pamukkumaşla döşerler.
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Berdame kadınları güzellikte kemale ermiş, uzun boylu
boslu müthiş hatunlardır! Kadın cinsinin en güzel numunesidirler. Tenleri beyazCı\l, Hafif dolg1,!ndurlar. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle tatlı ve dolgun kadın görmedim! O kadınların yiyeceği, iyi dövülmüfakdarıyla inek sütüdür. Bunu suyla karıştırır
lar; hiç pişirmeden içer dururlar. Bu hanımlarla dünya evine girmek isteyen kişi, onların diyarına yakın bir yerde, onlarla beraber oturmak zorundadır! Onları yanına alıp Kavkav'a yahut İy
vaııaten'e geçemez!
Hava çok sıcak olduğu için başım dönüyordu. Bu yörede
ciddi bir rahatsızlık geçirdim. Yolculuğumuza devam ettik, Tekedda'ya [= Tağadda] ulaşıncaya kadar hiç durmadan gittik epey
hızlı yol aldık. Orada Mağripli üstadlardan Saıd b. Ali Cezilll'nin
evine misafir oldum. Ayan tabakasından şehir kadısı Ebil İbra
him İshak Canatı ile Messlifeli Ca'fer b. Muhammed de beni
ağırladılar.

Tekedda şehrinin evleri kızıl taştan yapılmıştır. Buranın suyu bakır madenleri arasından fışkırıp geldiği için rengi ve tadı
değişiktir. Orada dışarıdan gelen yabancıların ve işadamlarının
tercihan yedikleri azıcık buğdaydan başka hiç tahıl yoktur! Söz
konusu buğdayın ora ölçüsü ile bir müddü tam bir miskal altınaS4
satılır! Bu müdd bizim memleketin müddünün üçte biri kadardır. Orada darının doksan müddü bir miskal altına satılmaktadır.
Tekedda'da her yer akrep kaynıyor! Bu hayvanların ufak
çocukları öldürdükleri oluyor. Ama yetişkinleri zehirleyip öldürmeleri az görülen olaylardandır. Bu şehirdeyken Üstat Saıd b.
Ali'nin oğlunu akrep soktu. Zavallı çocuk hemen can verdi. Cenazesinde bulundum.
Tekeddalılar sadece ticaretle uğraşırlar. Her sene Mısır'a giderek oradan kıymetli kumaş ve benzeri şeyleri getirirler. Ahalinin hayat seviyesi yüksek, imkanları geniş, servetleri büyük. tür. Onlar köle hizmetçilerinin çokluğuyla övünmektedirler.
Malll ve İyvallaten halkı da böyle!
Tekeddalılar eğitim görmüş ders okuracak seviyeye gelmiş
kadın hizmetçileri asla satmazlar; nadiren satsalar da çok yüksek
bir fiyat biç~rler.
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Muallim Cariyeler
Tekedda'ya vardığım zaman eğitim görmüş ve ders verecek
seviyeye gelmiş bir kadın hizmetkar satın almak istedim, ama
bulamadım. Sonra Kadı Ebu İbrahim, dostlarından birinin hizmetçisini gönderdi. Onu yirmi beş miskale satın aldım. Sahibi
sonradan pişman olup satışı bozmak isteyince;
"Bana başka bir hizmetçi bulursan anlaşmayı bozabilirim!"
dedim. O da gitti; devem yolda kaldığı zaman eşyalarımdan küçük bir kısmını dahi taşımaya yanaşmayan, kölem susadığında
bir yudum su vermekten kaçınan Ali Ağyul Tadell adlı Mağrip
linin hizmetçisinin alıp getirdi. Getirile!l yeni hizmetçi daha iyi
olduğu için ötekinin sahibiyle yaptığım anlaşmayı bozdum, bunu satın aldım. Ama Mağripli Ali hizmetçiyi sattığına pişman oldu, anlaşmayı bozmak istedi; ben kabul etmedim! Herif yandı
küloldu, üzüntüsünden çıldıracaktı! Kıyamadım, anlaşmayı iptal ettim.
Bakır
Bakır

Madeni

madeni Tekedda'nın dışındadır. Yeraltından çıkarılan
maden, evlerde eritilmek üzere şehre taşınır. Bu işi erkek ve kadın köleler yapmaktadır. Maden eritilerek kızıl bakır haline getirildiğinde bir kısmı ince, bir kısmı kalın olmak üzere bir buçuk
karış uzunluğunda çubuklar yapılır. Kalın çubuklardan dört yüzü, ince çubuklardan ise altyüzü bir miskal altına satılmaktadır.
Bu çubuklar para yerine de kullanılır. İnceleriyle et ve kalas, kalınlarıyla da kadın-erkek esir, darı, yağ ve buğday satın alınır.
Buradah çıkarılan bakır gavur zencilede dolu olan Kubar [=Gobir]5s şehrine gönderilir. Ayrıca ZagayS6 [=Diyaga] ve Bornu'yaS7 da buradan sevkıyat yapılır. Bomu, Tekedda'dan kırk
gün uzaktadır. Oranın ahalisi hep Müslümandır. Onların İdrıs
adında bir hükümdarı var. İdrıs s8 ahaliye asla görünmez; daima
perde arkasından konuşur. Bomu ticaret merkezidir. Nice güzel
cariye, hizmetçi ve açık sarıya boyanmış kaliteli kumaş Bornu'dan sevkedilir uzak ülkelere. s9
Tekedda şehrinden Cavcav'a,60 Murtibın ve diğer yörelere
bakır gönderilir.
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Tekedda Hükümdan
Tekedda'da bulunduğum günlerde Kadı EbO İbrahim, Hatip Muhammed, Müderris EbO Bafs ve Şeyh Said b. Ali, şehir
den bir günlük mesafede ikamet eden Berberi asıllı Tekedda
hükümdarı İzafın 6ı yanına gittiler. Onların amacı, Tekedda hükümdarı İzar ile yine Berberi sultanlarından olan Tekerkerı arasında çıkan anlaşmazlığı barışla noktalamaktı.

Ben de Tekedda hükümdarı ile görüşmeyi istiyordum; bir
yola düştüm. Demin adlarını saydığım kişiler
gelişimi kendisine bildirdikleri için, hükümdar yağız bir atın sır
tında karşıladı beni. Oranın adeti böyle! Hükümdar eyer yerine
çok güzel saçaklı bir kilim koymuştu atın üstüne. Sırtında cü bbe, ayağında şalvar, başında sarık vardı. Bu giysilerin tümü gök
mavisiydi. Yanında kızkardeşinin çocukları bulunuyordu. Onlar
bu sultanlığın varisleridirler. Hükümdar yanaşınca kalktık kucaklaştık; bana hal hatır sordu, gelişimin sebebini merak etti.
Durumu bildirdim.
H ükümdar bizim oraların vasfanı 62 [=saray hizmetçileri]
ayarında olan YenatIlerden birinin evine misafir etti beni. Ayrı
ca şişte kızartılmış bütün bir koyunla bir kap inek sütü gönderdi yanıma. Annesinin ve kızkardeşinin çadırı bize yakın bir yerdeydi. Onlar da geldiler, bizi selamladılar. Annesi, gecenin ilk
üçte biri sona ererken -ki, bu vakitte inekleri sağılırdı- bize süt
gönderirdi daima. Orada sütü yatsıdan sonra ve sabahleyin içerler; buğdayı hiç tanımaz ve yemezler. Burada altı gün kaldım.
Hükümdar her gün sabah-akşam iyi kızartılmış iki koç gönderiyordu. Bana bir dişi deveyle on miskal altın verdi. Ona veda ettim, Tekedda'ya döndüm.
kılavuz kiralayıp

Notlar
ı

Meseid-i Kütbiyyfn'in minaresi: 67 metredir; bugün hala ayaktadır. Bkz.: Age., s.
229.
2 İbn BattCıta'nın Afrika seyahatı, Merlnı sultanının emriyle mi oldu? Bazı araştır
macılar seyyahın saraydan talimatla özel bir görev için Afrika'ya gittiğini söylüyorlar.
Nitekim seyyah Tekedda'dayken birden ferman gelince dönüyor Fas'a. Bkz.: Tazı,
Age., s. 239."
--
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3 Sicilmasa: 140/757 yılında inşa edildi; 15. yüzyıla kadar mühim ticarı merkezlerden
idi. Bkz.: Age., s. 239.
4 Yediyüzelliüç yılının Muharrem ayının başı; 1352 yılının 18 Şubat'ına rastlar.
5 Teğazza: Ebu Ubeyd Bekrı buranın Sicilmasa'dan 20 menzil uzak olduğunu söylüyor. Teğazza, Taudini'nin kuzeybatısındadır. Bkz.: Age., s. 239.
6 Messufe için bkz.: 48/19. not.
7 AnH: Bilimsel adı, Penissetum Typhoideum'dur. Akdarı diye çevriliyor. Bkz.: Age.,
s.24L
8 lyv:1llaten; Valate: Berberi dilindeki Malinkiya kelimesinin arapçalaştırılmış hali
Vaıa'dır. Vala gölgelik rahat yer demektir. Bkz.: Age., s. 241.
9 Tekşii: Kelime burada, yolu bilme, rehberlik yapabilme anlamına geliyor. Bu işi yapana yani izci-rehbere ise Keşşaf deniyor. Bkz.: Age., s. 242.
10 Kör rehberlere dair: Körlerin koku alma duyularıyla muhtelif çöl arazilerini tanı
dıkları ve rehberlik yaptıklarına dair başka tarihı kayıtlar da vardır. Bkz.: Age., s. 243.
11 Vahşi sığır; Maha diye bilinen Addax Nasomaculatus'tur.
12 Yılan zehrine karşı hayvan işkembesi: Bu tedavi bugün hala Cezayir'in Gegur
bölgesinde uygulanmaktadır. Bkz.: Age., s. 243.
13 Berd:1me: Fulanıler sahranın dayanıklı ve cesur insanları olan Tuareglere Berdema
derlerdi. Bkz.: Age., s. 24.
14 Ferba kelimesi: Bambera'dan geliyordu; yani Malı i krallığını temsil eden kişi demekti. Bkz.: Age., s. 244.
15 Tercüman tutulması küçümsemek için mi? Tercüman küçümsemek için değil
diplomatik ilişkilerde gerektiği için tutulur. Nitekim bugün resmı misafir gittiği ülkenin dilini bilse bile yine de yanında tercüman bulundurulur. Bkz.: Age., s. 244.
16 Müşerrif: Avrupa dillerine de Almojarif diye girmiştir. Bkz.: Age., s. 244.
17 MessUfeli kadınlann arkadaşlık ilişkileri: Seyyah sanki yüzyıllar sonra 1776'da
oraya giden ve benzeri bir muameleyle karşılaşan Mehdi Gazzal gibi konuşuyor. Tazı, et-Tôrih, C. 1, s. 270.
18 Muazzam ağaçlar: Baobab diye bilinen garip ağaçlar. Bkz.: Tazı, Rıhle, C. 4, s. 247.
19 Vadı Aş'taki dev kestane ağacı: Vadi Aş, Gırnata'nın kuzeydoğusundadır. Bu satırları çevirirken Kütahya'da askerliğim esnasında fırsatını bulup görmeye gittiğim
yüzlerce yıllık muhteşem kestane ağaçlarını hatırlamamak mümkün değiL.
20 Gartf: Görünüşü limon ağacına benzeyen bir bitki; tadı armudu andırıyor. Bkz.: Tazı, Age., s. 248.
21 Tasergant: Berberice bir kelimedir; iyice Arapçalaşmış hali Sergayne'dir. Bu bitki,
Atlas okyanusu sahillerinde yetişir; yakılmaya ihtiyacı olmayan çok kaliteli bir koku
kaynağıdır. Bkz.: Age., s. 248.
22 Lubya: Buradaki lubya, börülce, yunan fasulyesi de denilen bir bakla türüdür. Güney Amerika kökenli fasulye söz konusu değildir. Bkz.: Age., s. 249.
23 Küsküsu; Kuskus: Kuzey Afrika'nın ulusal yemeklerindendir. Bkz.: Age., s. 249.
24 lbiidiye mezhebi: Haricllerin bu kolu Kuzey Afrika'ya ilk yerleşen Müslümanlar
arasında vardı. Hatta tarihte Rüstemıler diye bilinen Haricı Devleti'ni de onlar Kuzey Afrika'da kurmuşlardır. lbadiye mezhebinin genel karakteri bütün bir bölge halkına da zamanla tesir etmiştir. Bkz.: Tazı, et-Tôrih, C; ıo, s. 238.
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Batı Mrika Nil'i: Bazı Müslüman coğrafyacılar Afrika kökenli birkaç ırmağa birden
Nil diyorlardı. Burada kastolunan Nijer ırmağıdır. Bkz.: Kraçkovski, eI-Edebii'I-Cuğ
raft, s. 2 ıo.
26 Umilerİn ülkesi; Eski~;ğrafyada lime li~e insan yiyenlerin mekanı: Bekrı gibi eski Arap coğrafyacıları aa· bu bölgede yaşayan yamyam kabilelerden bahsetmişlerdir.
Bkz.: Bekrı, e/-Mesiilik, C. 2, s. 192.
27 Donkola: Sudan'ın kuzeyindeki krallık. Donkola Krallığı, milildı 6. yüzyıldan beri
bilinen bir ülkedir. Bkz.: Tazı, Rthle, C. 4, s. 251.
28 Sultan Kenzüddfn'e dair: Beckingham bu şahsın adının KenzüddevJc olduğunu ve
scyyahın verdiği bazı bilgilerin yanlış olduğunu söylüyor. Bkz.: Beck, Age., s. 954.
29 Mallf'deki siyahların sultanı Mensa Süleyman: 741/1341'den 761/ 1361 'e kadar
Malli İmparatorluğu'nu yönetti. Mensa Süleyman yine kendisi gibi meşhur olan
Mensa Musa'nın kardeşidir. Bkz.: Tazı, Age., s. 255.
30 Sultan Ebu'l-Hasan'ın vefatı dolayısıyla verilen taziye yemeği: Sultan Ebu'lHasan Merını 752/1352 yılında vefat etmişti. Bkz.: Tazı, Age., s. 255.
31 Ramazan ayının girmesi; 11 Ekim 1352'ye rastlar.
32 Ramazan'ın 27. gecesi Kadir Gecesi'dir. Demek ki o gün yardım amacıyla yoğun
bir şekilde mal ve para dağıttıkları için Zekat adını kullanıyorlar.
33 Ferilriye kelimesi: Maling dilinde askerılider demektir. Bkz.: Tazı, Age., s. 259.
34 Zerdhane cinsi kumaş: Ince ipekle işlenen ve üzerinde mutlaka bir hayvan resmi
bulunan kumaş. Bu kumaş ıskenderiye'de dokunurdu. Bkz.: Age., s. 256.
35 Benbf; Maling dilindendir; yerden yüksekçe oturak, sedir demektir. Bkz.: Beck.,
A,gr., s. 959; Tazı, Age., s. 267.
36 Kanabir türü çalgı: Bir tür mandolin gibidir ama sadece iki teli vardır. Şimdi Fas'ın
ulusal çalgılarındandır. Bkz.: Age., s. 257.
37 Kiy kelimesi: "Buyurur ki; onun fermanıdır ki" anlamında. Bkz.: Beck., Age., s. 960;
Tazı, Age., s. 259.
38 Mallf'de Kurban ve Ramazan bayramlarını geçirmek; 10 Kasım 1352'den 18
Ocak 1353 tarihine kadar orada bulunmak demektir.
39 Kırmızı renk; 8. ve 1 ı. yüzyıllarda kızıl renk, Gana İmparatorluğu'nun sembolü idi.
Bkz.: Age., s. 260.
40 Calf; mahallı dildeki Dyeli'den geliyor; şarkı ve şiir söyleyen demektir. Bkz.: Age.,
s.262.
41 Kasa kelimesi; Maling dilinde şefin el üstünde tuttuğu karısı, gözdesi demektir.
Bkz.: Beck., Age., s. 963; Tazı, Age., s. 263. Ayrıca bu konuyu inceleyen ve seyyahın
Afrika seyahatine ışık tutan bir kitap; Said Hamdun-Noel King, ıbn Baltula in Black
Ajrica, s. 78.
42 Mensa Musa ve Mensa Maga: Musa 1312'den 1337'ye kadar tahtta kaldı; 1337'de
oğlu Mağa yani Muhammed başa geçti ama Musa'nın kardeşi Süleyman onu safdışı
etti ve tahta oturdu. Bkz.: Tazl, Age., s. 266.
43 Silrak Cata: Millll'nin ilk hükümdarı Son Dyata olmalı. Bkz.: Tilzı, Age., s. 267.
44 Yabancınır!' malına dokunmamak ve emin bir ele teslim edip hak sahiplerine
ulaştırmak,lslilm fık,hının da ihtiva ettiği kurallardandır. Bkz.: Age., s. 265.
45 Yediyüzelliüç yılınİn Cumadelula ayının ondördünden yediyüzellidört yılının
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Muharrem ayının yirmiikisine kadar; 1352 yılının Temmuz ayının 29'undan
1353 yılının Şubat ayının 28'ine kadar Mall1'de kalmış.
46 Köyükoğlu SinıeeddIn Abdüllatif Tikritf; 14. yüzyılda Afrika'da vefat eden bir
Türk taeiridir. Köyükoğl u ailesi ve ticarı etkinliğine dair bkz.: 28/3. not ve 32/3. not.
47 O sene Mevlid (12 Rebıulevvel 754); 25 Ağustos 1353'e rastlamıştır.
48 Akdan: Amerikan mısırı değildir; bu kelimeyi "dane" diye çevirmek mümkündür.
49 Abdurrahman İbnü'l-Cevzı: Edebiyat, tarih, psikoloji ve din bilimleri gibi farklı
alanlarda irili ufaklı onlarca kitap yazmış çok üretken ve dindar bir bilgindir. Sevgi,
zeki!, aptallık, nüktedanlık, günah gibi beşerı konuları başarıyla işlediği için eserleri bugün bile Arap dünyasında okunur ve her yerde bulunur. Eserlerindeki Hanbeıı-Selen eğilim zaman zaman eleştiriIse de zekası ve tenkit dehası karşısında muhaliflerini bile kendine hayran bırakmıştır. Onun abitlere dair yazdığı Sifatü's-Safve
(=Seçkinlerin Nitelikleri) adlı eseri, menakıp türü kitapların en güveniliri sayılmış;
sofiler başta olmak üzere döneminin İslam toplumundaki tüm zümrelere yönelttiği
eleştirileri toplayan Telbi.r-i ıblis (=Şeytanın Ayartması) adlı eseri ise İslam kültür tarihi uzmanlarınca en cesur ve dahiyane tenkit eserleri arasında sayılmıştır. İbnü'l
Cevzı, 597/1201 yılında Bağdat'ta vefat etmiştir. eI-Muntazam adlı büyük tarih kitabı, Türk tarihi bakımından önemlidir. Bkz.: DıA Js/lim Ans., İbnü'I-Cevzl mad.; İb
nü'l-Cevzı, Şeytantn Ayartmast, Elifyay., İstanbul, 2003, s. 4-6.
SO Siyahlann sarayında Dımaşklı bir eariye ve Türkler: O zamanlar Maııi gerçek bir imparatorluktu; dönemin resimli Avrupa haritalarında bile Malli kralı zengin, güçlü ve altına gömülü muktedir bir kralolarak gösterilmiştir. Hae ziyareti
için yola çıkan Maııi hükümdarları ve zenginleri, Mısır'ı gezer; Memlfik Türklcriyle ticari anlaşmalar yapar, cariye satın alır; ayrıca savaşçılık ve ve idare kabiliyetine sahip Türk memlfiklerinden alıp yurtlarına dönerlerdi. Kalkaşandı ve İbn
Fadlullah Ömerı, dönemin Maııi sultanlarının ihtişamından bahscderler. Bkz.:
Kalkaşandı, Subhu'I-A 'şii, C. 5, s. 289-293; İbn Fadlullah Ömerı, et-Ta'rif bi'1-Mustalahi'ş-Şerif, s. 44-48.
51 Kavkav (=Gao): Tinbuktu'nun doğusunda Nijer nehri üzerine kurulu Gao şehri
dir. Gao 5./11. yüzyılda Songay İmparatorluğu'nun başşehriydi. Bkz.: Gibb, Selections,
s. 382; TiM. Age, s. 271.
52 Vuecfn; Uşin, Uçin: Tilzl'nin belirttiğine göre Berbcrl dilinde çakal demektir. Kuzey Afrika'da kurt bulunmadığı için buna çakal anlamı veriliyor. Yoksa kelime, çakal,
kurt, tilki gibi hayvanları içine almaktadır. Eski Türkçedeki Aşina, Asena, Açena akla geliyor. Sade bu değil bazı Berberı kelimeleri, bu ırkın evvelce Türklerle karşıIa
Şıp karşılaşmadığını da düşündürüyor insana.
53 Tildela: Murabıtlar ve Muvahhidler dönemi Mağrip'te önemli bir bölgeydi. Bkz.:
Tazı, Age., s. 273.
54 Miskill: Bir altın miskal 4,46 gramdı. Bkz.: Tazı, Age., s. 274.
SS Kuber (=Gobir): Nijer Cumhuriyeti'nin güneyinde başşehir Nyami'nin batısında
l'v!aradi mıntıkasında bulunur. Bkz.: Tazı, Age., s. 275.
56 Zagily: Burası Nijer kıyısında Dia veya Diagana diye bilinen şehirdir; Bkz.: Tazı,
Age., s. 275.
57 Bemu (=Bomu): Bornu, Çad gölünün doğusunda Cezayir ile Çad arasındadır; o dö-
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nemde Kanem Krallığı'na bağlıydı. Bkz.: İbn Fadlullah Ömerı, Age., s. 46; Tazı, Age.,
s.275.
Kanem sultanı ldrfs: ldrıs b. İbrahim, 1329'tah 1351'e kadar Kanem kralı idi. Bu
dönemde Bornu, Kancm'in birparçasıyoı. Bkz.: İbn Fadlullah Ömerı, Age., s. 47.
Bornu eariyelociningüzelliği: Yüzyıllar sonra 1274/1857'de bu bölgeye seyahat
eden İbn Ömer Tunusı de Bornu kızlarının güzelliğinden bahsedecektir. Bkz.: '1'azı, Age., s. 275.
Caveava C=Gavgav; Kukawa): Burasının Afrikah Ha Leon'un bahsettiği Kukawa
olması muhtemeldir. Kanem'in doğusunda, Darfur'un kuzeyindedir. Bkz.: Age., s.
275.
Tekedda sultanı lzar: Ömerl'nin Demmusa sultanı diye kaydettiği hükümdardır.
Bkz.: Tazı, Age., s. 276.
Vasfan: Vasfan, Mağrip saray literatüründe "uscf" kelimesinin çoğulu olup kralın
özel muhafızlığını yapan kullara denirdi. Bkz.: Tiizı, Age., s. 276

ALTMıŞINCI

BÖLÜM

HÜKÜMDARliMliZliN EMRIYLE
TEKEDDAıDAN FAsıA DÖNÜŞÜM
Tekedda'ya geldiğimde Sicilmasalı Hacı Muhammed b. Sakölesi bir emirname getirdi efendimizden. Müminlerin
emiri, dinin destekçisi, sadece alemleri Yaradan Allah'a güvenen hükümdarımız beni yüce payitahtına çağırıyordu. Fermanı
öptüm, derhal emre uydum.
Yol için 37,33 miskale iki deve satın aldım. Tuvat'a gitmeye karar verdim. l Bu arada yetmiş gecelik yol azığı satın almış
tım. Çünkü Tekedda ile Tuvat arasında hiç buğday bulunmuyor! Ama kumaş karşılığında et, süt ve yağ alınabiliyor.
Yediyüzellidört senesi Şaban ayının onbirinci Perşembe gü2
nü saygın ve nüfuzlu kişilerden Tuvatlı Ca'fer'in de bulunduğu büyük bir kervanla Tekedda'dan çıktım. Tekedda kadısı Fa. kih Muhammed b. Abdullah'da bizim yanımızdaydı. Kafilede
altıyüz civarında köle vardı. Sultan Kerkerl'nin şehirlerinden
olan Kahir'e vardık. Buranın otu boldur. Tacirler orada Berberı
lerden satın aldıkları koyunları kesip etlerini kurutmaktadırlar.
Sonra Tuvathlar bu etleri kendi yörelerine götürüyorlar.
Oradan çıktık, hiçbir evin bulunmadığı susuz, ıssız, vahşi
bir çöle girdik. Bu kupkuru sahrayı üç günde aştık. Daha sonra
yine ıssız ama suyu bulunan başka bir çölde tam onbeş gün seyahat ettik. Böylece öbür ucu ta Mısır'a ulaşan Giit yoluyla Tuvat yolunun kavşak noktasına vardık. 3 Orada demir madeninin
üzerinden akan su sızıkları vardı. Bununla bembeyaz bir elbise
yıkansa hemen döner kahverengimsi siyaha.
On gün daha yolculuk ettikten sonra Hekkar [=Haggar]4
ıd 'in
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memleketine vardık. Hekkar, bir Berber'i kabilesidir. Yüzlerine
peçe takarlar. Onlarda hayır yok! İleri gelenlerden biri bize rastladı; kumaş vesaireoalıncaya kadar kafileyi bırakmadı. Onların
diyarına varışIQ1lz_Ramazan ayına tesadüf etmişti. Hekkarlılar
bu ayda asla yağma ve talan işine koyulmaz, kafilelere saldırı
yapmazlar. Oramn hırsızları Ramazan ayında yolda bulduklarım
bile almazlar! Bu yolun civarında oturan tüm Berber'i kabileleri
bu töreye uyar, böyle hareket ederler.
Hekkar arazisinde bir ay seyahat ettik. Bu toprakların bitkisi kıt, taşı çoktur. Yolları zorludur; aşılması güçtür. Ramazan
bayramında yine bir Berberı şehrine vardık. s Onlar da diğerleri
gibi yüzlerini peçeyle kapatıyorlar. Bize ülkemiz hakkında bazı
bilgiler verdiler. Anlattıklarına göre Evlad-ı Harac6 ile İbn Yağ
mOr7 beraber ayaklanmışlar. Şu anda Tuvat'ın Tesabıt yöresi ndeymişler. Kafiledekiler bu haberi duyunca endişelendiler.
Sonunda BOda'ya ulaşdık. BOda,8 Tuvat'ın en büyük köylerindendir. Arazisi tamamen kum; her yer çorak. Hurması bol
ama kaliteli değiL. Yine de ahali buradaki hurmayı Sicilmasa
hurmasına tercih ediyor. BOda yöresinde tahıl, katı yağ ve zeytinyağı asla bulunmaz. Bu gibi yiyecekler Mağrip şehirlerinden
getirtilir buraya. BOda ahalisi hurma ve çekirgeyle besleniyor!
Orada çekirge bol; herifler çekirgeyi hurma gibi biriktirip yığı
yor, yiyecek olarak saklıyorlar! Bu hayvancıkları güneş doğma
dan avlıyorlar. Çünkü tam o vakitde hava soğuk olduğu için SıÇ
rayıp uçamaz çekirgeler.
BOda'da birkaç gün kaldık. Sonra yine kafileyle yolumuza
reva n olduk.
Zilkade ayının ortalarında Sicilmasa'ya kavuştuk. 9 Zilhiccenin ikisinde de ıo bu şehirden çıktım. Dondurucu bir soğuk vardı. Güzergahımız karla kaplıydı. Ben Buhara, Semerkand, Horasan ve nice Türk ilinde sarp ve karlı yollarda seyahat ettim ama
Ümmü Cüneybe yolundan daha zorlusunu görmedim! Kurban
bayramının gecesinde Daru't-Tam'l1 mıntıkasına ulaştık. Kurban bayramın birinci gününü orada geçirdim.
Ertesi;'gün yola düştüm ve müminlerin emiri efendimizin
onurlandırdığı payitahta, Fas'a vardım. Hak Teala onun yardım
cısı olsun! Müb~rek elini öptüm, kutlu yüzünü görmekle uğur-

landım;

uzun bir yolculuktan sonra onun ihsan kanatları altında
Yüce Rabbimiz, hükümdarımın bana yağdırdığı nice
armağanların, haddi hesabı edilmez nimetlerin mükafatını versin ona! Onun ömrünü uzun etsin de Müslümanlar sevinsin,
bahriyar olsun!
"İlginç Ülkeleri ve Macera Dolu Yolculukları Merak Edenlere Armağan" diye isimlendirdiğimiz seyahatname burada bitti.
Yazıya geçiriş, yediyüzellidört senesinin Zilhicce ayının
üçünde 12 sona erdi. Övgüler olsun Allah'a! Ve selam olsun seçyaşadım.

tiği kullarınal

İbn

Cüzeyy der ki:

ÜstatEbıı Abdullah Muhammed İbn Battııta'yla ilgili kay-

dettiklerimin özeti l3 burada sona erdi. Allah onu yüceltsin! Aklı olan herkes anlamıştır; bu adam çağın gezgini! Biri çıkar da
onun hakkında;
"O, bu dinin [Müslümanların] gezginidir" dese asla abartmış sayılmaz, akıldan uzak bir laf etmiş olmaz! Üstat, nice ülkeyi uzun uzun gezdikten sonra efendimizin bütün hükümdarlardan daha büyük, daha erdemli, daha cömert olduğunu anlamış
tır. Onun misafirleri ağırlama, ilim aşıklarını koruma konusunda
herkesten hevesli olduğunu görmüştür. Bu yüzden saltanat
merkezi olan Fas'ı vatan seçmiştir kendine! Benim gibi biri üstadın yirmibeş sene yolculuktan sonra yurt edindiği şu payitahtı henüz hayatının ilk yıllarında bildi ya; bu nimetten ötürü Yüce Allah'a şükretmelidir. Aslında tam anlamıyla buna şükretmek
mümkün değil!
Yüce Allah bizi müminlerin emiri efendimizin hizmetini
görme nimetinden mahrum kılmasın! Yüce Allah huzur ve merhametinin gölgesini başımızdan eksik etmesinl Kendini ona
adamış garipler topluluğu olarak bize salih kulların ulaşacağı en
büyük hediyeyi versin!
Yüce Rabbimiz! Hükümdanmızı bilgi ve din meziyetleriyle diğer sultanlardan üstün yapmış, keskin zeka ve olgunluk niteliğiyle ayrıcalıklı kılmışsın! Ondan yardım elini çekme, hükümranlığını sağlamlaştıran sebeplerden mahrum etme onu!
Ona ezici zaferin, gün gibi aydınlık fethin yollannı öğret, işaret
lerini göster! Taht, kıyamet gününe dek onun olsun!
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Ey sevgi ve merhamette sonsuz olan Rabbimiz! Kendisi,
devleti ve halkı konusunda hükümdarımızın yüzünü
güldür, bahtını açılcetl
Yüce Allah, peygamberlerin sonuncusu, resullerin önderi
efendimiz Muhammed'i engin rahmetiyle kuşatsın! Alemlerin
Rabbi olan Allah'a hamd olsun!
Bu seyahatniimenin kayda
geçirilme ve tertip işi,
yediyüzelliyedi yılının
Safer aymda
sona erdi. 14
Hak Teilla
bilir
evHitları,

yazanı.

Notlar
1 Tuvat: Büyük Sahra'nın kuzeybatısındadır. Bkz.: Tazı, Age., s. 277.
2 YediyüzelIidört yılı Şaban ayının onbirinci günü; 12 Eylül 1353'e rastlar.
3 Mısır'a giden Gat yoluyla Tuvat yolu arası bir kavşak: Cezayir'in güneydoğu
sundaki en uzak nokta olan Asiu mıntıkası olabilir. Bkz.: Age., s. 277.
4 Hekkar (=Haggar): Bu kelime bir yer ismi değil etnik isimdir. Tuareg erkeklerine
Hegar deniliyordu. Bkz.: Tazı, Age., s. 277.
5 Ramazan bayramı; 30 Ekim 1353'e rastlar.
6 Evlad-ı Harac: Arap asıllı bir kabiledir; Tilimsan yakınında yaşarlar. Konargöçerdirler; Tuvat ile Tilimsan arasında gidip gelirler. Bütün konargöçerler gibi kurulu devletle sorunlar yaşamışlardır. Fas sultanına isyan ettikleri olmuştur. Bkz.: Age., s. 279.
7 İbn Yağınur (= Yağmuroğlu): Bunlar Tilimsan'ı merkez edinmiş Benı Abdülvild
diye bilinen Berbcrl asıllı bir hanedan idi. Fas kralı Ebfi Inan, 753/1352 yılında onları yenerek Tilimsan'ı ele geçirmişti. Bkz.: T1izl, ct-Tarıh, C. 7, 14. Ayrıca bkz.: 2/3.
not.
8 Buda: Edrar Tuvat mıntıkasının 20 km kuzeybatısındaki vahalardır. Burası Mall'ye
giden kafilelerin yola çıkış noktasıydı. Çekirgeye gelince, bazı Arap coğrafyacıları
Marakeş yani Fas mutfağında çekirgenin de yeri olduğunu belirtmişlerdir. Bkz.: Tazı, Age., s. 279.
9 Zilkade ortaları; 12 aralık 1353'e rastlar.
10 Zilhicce'nin ikisi; 29 Aralık 1353'e rastlar.
if·,
'
II Daru't-Taın': Burası Azrfi ile Safrfi arasındaki Tamilat şehri olabilir. Bkz.: Beck.,
Age., s. 977; TiM, .Age., s. 279.
12 Yediyüzellialtı yılının Zilhicce ayının üçü; 9 Aralık 1355'e denk düşer.
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13 İbn Batti'tta'nın kaydettiklerinin "özeti": Bu ifade açıkça §unu gösteriyor ki İbn
BanOta önce bir müsvedde ortaya koymuştur. Katip İbn Cüzeyy mukaddimede
"Fazla dokunmadım ... " dese de araştırmacı ruh, seyyahın kendi elinden çıkan ham
malzemeyi olduğu gibi görmek istiyor.
ı 4 Yediyüzelliyedi yılının Safer ayı; 1356 yılının Şubat ayına denk düşer. Demek ki
Katip İbn Cüzeyy, seyyahımızın 9 Aralık 1355'te kayda geçirip teslim ettiği müsvcddeleri 2,5 ay içinde deri i toplu bir kitap haline getirmiş.
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1258

Moğollar Bağdat'a saldırdı. İslam dünyası

halifesi
Moğol

1259

Müsta'sım

yapan

kökenli tıhanlı hanedanı, İran ve Irak'a egemen oldu.

Kuzey Afrika'da Tunus
liğini

için yeni bir dönem başladı. Abbas!

liderliğinde Meraga'yı idarı başşehir

öldü. Hülagu

civarında Hafsı

ilan etti ve el-Müsta'mir

Mönkge, Çin Kalesi'ni

soyundan gelen Ebu Abdullah halife-

lakabını aldı.

kuşattığı sırada

Çingiz

öldü. Aruk

evladından

Buğa

Büyük Han

büyük han olarak se-

çildi.
1260

Suriye'de kopan Ayn-ı Calut Savaşı'nda
yi alan

Moğolların

yenilmezlik

Mısır

Memlfiklerinden ilk ciddı darbe-

imajı yıkıldı; Kıpçak asıllı

Baybars,

Mısır

Mem-

luklerine sultan oldu.
Kılıçarslan,

1262

4. Rü.kneddln

1264

Orta Asya'da, Çingiz

1265

İlhanlı hükümdarı Hülagu öldü; Abaka, IIhanlı Devleti'nin başına geçti; Hint-

su 'nun

başına

Pakistan alt
Gencşeker

1266

Anadolu Selçuklu Devleti'ne tamamen egemen oldu.

evladından Çağatay Han'ın

torunu Burak,

Çağatay

Ulu-

geçti.

kıtasında

derin izler

bırakan Çiştiyye tarikatı

öncüsü F eridüddın

vefat etti.

Anadolu Selçuklu
Keyhusrev tahta

sultanı

çıktı.

4. Rükneddln

Türk

distan'da hükümdar oldu. 8.

asıllı
Haçlı

Kılıçarslan

bir memluk olan

öldürüldü, 3.
Gıyaseddın

seferi düzenlendi, aneak

Gıyaseddln

Balaban, Hin-

Haçlılar başarısız

lığa uğradılar.

1267

Altın O;da hUkümdarı Berke Han Tiflis'te öldü; yerine Mönkge Timur geçti.

Melik Salih Endonezya'nın Samudra Pasay bölgesinde ilk lsHim devletini kurdu, Merinıler Mağrip'e giren Ispanyolları geri püskürttüler.
1269

Berberı

1270

Mağrip'te Muvahhidı egemenliğine

Arap kökenli Merinller,

ler; Ebu Yakub
Orta Asya'da
ginlik ve

liderliğinde

çağatay hükümdarı

altının kaynağı

1272

~ltın

1273

Mevlana

1274

Büyük bilgin

Orda

hükümdarı

son verdi-

kendi devletlerini kurdular.
Burak zehirlenerek öldü.

olan Mali bölgesinin Müslüman

Nogay Han Müslüman oldu.

Batı

kralı

Afrika'da zen-

Mensa Vali öldü.

Gırnata Emirliğini

kuran

ı.

Muhammed öldü.
Celaleddın Rumı

öldü.

Nasırüddın Tusı

öldü. Kuzey Afrika'da

Merinıler,

Sicilmasa

şeh

rini Zeyyanılerden aldılar. Ingiltere kralı ı. Edvard tarafından düzenlenen 10.
Haçlı

1277

seferi fiyaskoyla

sonuçlandı.

Kıpçak asıllı Memlı1k sultanı
yavuş

Cimri burada

Baybars öldü.

sultanlığını

Karamanlılar Konya'yı

istili! etti, Si-

ilan etti.

1278

Anadolu Selçuklu sultanı 2. Izzeddın Keykavus Saray şehrinde öldü.

1281

Kuzey Afrika'da

Berberı asılı Zeyyanı hanedanı

Osman'ın sultanlığı
Hısn-ı

1282

kabul edildi.

Güneydoğu

lideri

Yağmuresen

Anadolu'da Artuklu

öldü;

oğlu

hanedanının

yıkıldı.

Keyfa kolu

Ilhanlı hükümdarı

Abaka, Hemedan'da öldü; Ahmed Tekudar llhanlı tahtına

geçti.
1284

Tekudar öldürüldü; Ilhanlı tahtına Argun geçti. AnadoluSelçuklu sultanı 3. Gı
yaseddın

1286

Keyhusrev öldü; 2. Mesud tahta geçti.

Hindistan'da Türk

asıllı

Han, Bengal bölgesinde

Delhi

hükümdarı Gıyaseddın

Balaban öldü;

Nasıreddın namıyla bağımsızlığını

ilan etti.

Buğra

Abiş

Ha-

tun'un ölümüyle İran'da yerel bir beylik olan Salgurlu Devleti yıkıldı.
1290

Celaleddın Firuzşah,

Delhi Halae

Sultanlığı'nı

kurdu. Kuzey Afrika'da merke-

Zi Mağrip bögesinın büyük bir kısmı Zeyyanıler tarafından ele geçirildi.

1294

Büyük Han Kubilay öldü.

1295

Moğol emİri

Keyhatu, Hemedan yakınlarınıarında Baydu'nun emriyle öldürül-

dü. Baydu ise Nahçivan'da öldürüldü, Gazan Han llhanlı tahtına oturdu.
1296
1299

Gürcistan kralı 5. David ve Ilhanlı hükümdarı Gazan Müslüman oldu. Anadolu
Selçuklu

sultanı

Moğollar

Suriye'ye

den

2. Mesud tahttan indirildi, 3.
saldırdı.

Alaeddın

Kuzey Afrika'da Meriniler

Keykubad tahta

çıktı.

Tilimsan'ı Zeyyanıler

aldılar.

Rükneddın

Bengal'de Sultan

1302

Anadolu Selçuklu

1304

Gazan öldü, OJcaytu llhanlı tahtına oturdu.

1306

Orta Asya'da

sultanı

3.

öldü,

kardeşi Şemseddın

1301

Alaeddın

Firuz

başa

geçti.

Keykubad öldürüldü, 2. Mesud yine tah-

ta geçirildi.
çağatay

Ulusu'nun

başı

Duva öldü,

oğlu

Kuncuk

başa

geçti.

Merinı hükümdarı

uğradı,

1307

Kuzcy Afrika'da

1308

Anadolu Selçuklu sultanı 2. Mesud öldü; S. Kılıçarslan tahta geçtiyse de kısa bir

bit

başa

Ebu Yakub Yusuf suikasta

Ebu Sa-

geçti.

süre sonra öldü.

çağatay

Ulusu'nda Taliku, Kuncuk'u

safdışı

ne geçirdi. KuzeyAfrika'da Ebu Zeyyan Muhammed öldü,
başa

mu l'vIusa

ederek ipleri eli-

kardeşi

Ebu Ham-

geçti. Merini Devleti'nde Ebu Rebia Süleyman ipleri eline ge-

çirerek Ebu Sabit'i devirdi.
1309-1310 Orta Asya'da Taliku suikasta
safdışı bırakan kardeşi

sonra onu

Rebıa

Kuzey Afrika'da Ebu
Hindistan'da Halae
1313

Kebek güçlendi, ancak
çağatay

Esen Buka,

hanedanından Alaeddın,

bir süre

başına

tarafından

geçti.

devrildi.

Dekken'i fethetti.

Altın

Orda

Keşmir'de

tahtına

oturdu.

Baltistan kökenli

maceracı

Rainchan,

Keşmir

di. Rainchan daha sonra Müslüman olarak Sadreddin
Ebu'I-Cuyuş, yeğeni

1316

Ulusu'nun

Süleyman, Ebu Said Osman

kısa

Tohtu Han, Saray şehrinde öldü; İslama verdiği açık destekle tanınan Uzbek
Han

1314

uğradı,

Deva'sını

devir-

adını aldı. Gırnata

emiri

Sinha

Ebu'I-Viihid İsmail tarafından safdışı bırakıldı.

tıhanlı hükümdarı Oleaytu öldü. Hindistan'da Halae Devleti'nde Hindu asıllı

Melik Kafur ipleri eline geçirdi.
1317
1318

Ebu Said tıhanlı tahtına oturdu.
Esen Buka öldü, Kebek Han çağatay Ulusu'nun başına geçti. S. Kılıçarslan öldü; Anadolu Selçuklu Devleti

1320

yıkıldı.

Hindistan'da Hindu

asıllı

l'viclik Kafur su-

uğradı.

ikasta

Mübarekşah

Hindistan'da Kutbeddin

öldü; böylece Delhi'de Halae

hanedanı

son buldu.
1321

çağatay

Ulusu'nun

1322

çağatay

Ulusu'nun başı Duva Timur, Müslüman olan Tarmaşirin tarafından

devrildi. Bengal'de
Bahadur

Doğu

1324

Bengal'de

1326

Kuzey

başı

Şemseddın

Bengal'in,

Şihabcddin

Batı

Kebek öldü.

öldü; yerine

Anadolu'da

1335

ise

Batı

asıl

kurucusu

Gıyiiseddin

Bengal'in yönetimini ele geçirdi.

oğlu Nasıreddın

Osmanlı Beyliği

Osman Gazi öldü, devletin
fethedip

Firuz öldü, devlet ikiye bölündü;

Şihabeddin

sayılan

geçti.

açıkça

gücünü

Orhan

hisettirmeye
başa

geçti vc

başladı;
Bursa'yı

başşehir yaptı.

1Ihanlı hükümdarı

Ebu Said Han'ın ölümüyle tlhanlı Devleti parçalandı.

Dante, Petrareh, Boceaeeio ve ressam Giotto ile İtalya'da Rönesans başladı.
1336

Timurlenk doğdu. tıhanlı mirası üzerine kurulan Moğol kökenli Cclayir Devleti'nde Emir Hüseyin öldü, Buzurk Hasan
ği'ni topı;aklarına kattılar.
tarafından

barek

devrildi; ordu

Şah" lakabını aldı.

başa

geçti.

Osmanlılar,

Karesi Beyli-

Bengal-Sonargavon'da Tuğluk Devleti'nin valisi ordu
kumandanı bağımsızlığını

iliin ederek Fahreddin Mü-
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1337

Osmanlılar

lznik'i ele geçirdi. Kuzey Afrika'da Meriniler Cezayir şehrini ve ci-

var bölgeleri ele geçirdiler.

Batı

Afrika'da Müslüman Mali

Krallığı,

Mensa Mu-

sa döneminde (1312-1337) en geniş sınırlarına ulaştı. İngilizler ile Fransızlar arasında yüzyıl savaşları başladı.

1339

Keşmir'de

savaşlar

Bu

14S3'e kadar devam edecekti.

Sadreddin öldü, devlet Udyana Diva

geçti. Esen Timur,

çağatay

Tuğluk

bağlı

Devleti'ne

liderliğindeki Hinduların

Ulusu'nun lideri oldu. Bengal'de

Lehnavati valisi Kadir Han suikasta

eline

karışıklık çıktı;

uğradı,

yönetimi

C!e geçiren ordu kumandanı bağımsızlığını ilan ederek Alaeddin Ali Şah lakabı
nı aldı.

1340

İran'da

1341

Altın

yerel bir devlet kuran Muzafferller, Kirman bölgesini egemenlikleri al-

tına aldılar. Doğu

Orda

Anadolu'da Ak Koyunlu

hükümdarı

tin ileri gelenleri tarafından
ni Bek tarafından

1343

çağatay

Beyliği

gücünü hissettirir hale geldi.

Uzbek Han öldü, önee Tini Bek
yakışıksız

safdışı bırakıldı

Ulusu'nda ipler Kazan

başa

geçtiyse de devle-

bulunan hareketlere girişinee kardeşi Ca-

ve Can i Bek tahta oturdu.

Han'ın

eline geçti. Bengal'de Sultan Alaed-

din'in yüksek memuru olan llyas, efendisini öldürerek devleti ele geçirdi.

1345

Endonezya'da Samudra Pasay merkezli İslam devletinin lideri 2. Melik Tahir
öldü. Doğu Hindistan'da llyas yoğun çaba göstererek tekrar tüm Bengal'i birleştirmeyi başardı

1347

ve

Gavr'ı başşehir yaptı.

Kuzey Afrika'da Meriniler Tunus'u ele geçirdiler. Hindistan'da Hasan Gangu
önderliğinde bağımsızlıklarını

ilan eden Behmenller Dekken bölgesinde dev-

let kurdular. Bir sene önee Suriye, Lübnan ve Kuzey
büyük veba Avrupa'ya

1350
1351

kavuran

Kara Koyunlu lar tarih sahnesine çıktı.
Kuzey Afrika'da Merini sultanı Ebu'l-Hasan öldü, Ebu ınan başa geçti. Hindistan'da Sultan Muhammed b.
rupa'da

1352
1353

Afrika'yı kasıp

uzandı.

başlayan

Tuğluk

öldü, yerine Firuz

veba 13S1'de etkisini yitirirken

Şah

ardında

geçti. 1347'de Av-

25 milyon ölü

bıraktı.

Kuzey Afrika'da Merinller Cezayir ve çevresini tekrar ele geçirdiler.
llhanlı Moğolları

tamamen bitti. Osmanlılar Çanakkale üzerinden Avrupa yaka-

sına geçerek Çimpe Kalesi'ni aldılar. İran 'da yerel bir hanedan olan Muzafferi-

ler

Şiraz'ı

alarak

başşehir yaptılar.

1354

İran'da MuzafferHer İsfahan'ı geri aldılar. Gımata emirliğinde Ebu Hallac Yu-

sufun

oğlu

1356
1357
1358

Moğol

kökenli Celayirlilerin

Altın

Orda

5. Muhammed
hükümdarı

başa

geçti.

sultanı

Buzurk Hasan öldü.

Cani Bek öldü; yerine

oğlu

Kulpa Han geçti.

Kuzey Afrika'da Merinı sultanı Ebli İnan suikasta uğradı; Eblibekir Said tahta
oturdu. Hindistan Behmeni Devleti'nin sultanı Hasan Gangu öldü. lran'da Muzafferi Devleti'nin
oturdu.

başı

olan Mübarizüddin Muhammed öldü;

Şah Şucii

tahta

997
1359

Osmanlı hükümdarı Orhan Gazi öldü, Murad başa geçti. tran'da Muzafferi hükümdarı Şah Şud, kardeşi Şah

1361

Osmanlılardan ı.

Mahmud

tarafından safdışı

edildi.

Murad, Trakya'nın bir bölümünü fethetti. Merinilerden Ebu

Salim ıbrahim gücuıiü yitirdi ve EbU Ömer tarafından devridi; Ebu Ömer ise
Ebu Zeyyan t:ıraftndan devrildi.
1362

Altın

Orda'da 20 yıl süren

5. Muhammed
oturdu.
1365

maya
1366

tarafından

Keşmir'de

Osmanlılar

karışıklıklar

dönemi

başladı. Gırnata

devrildi, böylece S.Muhammed ikinci defa tahta

Alaeddin Ali

Şir

öldü, yerine oğlu

art arda düzenledikleri güçlü hüeumlarla

başladılar.

Bizans

Osmanlı'ya bağımlı

Kuzey Afrika'da Merini

emiri Ebu Said.

sultanı

Şihabüddin
Bizans'ı

geçti.

daha çok

sıkıştır

hale geldi.

Ebu Zeyyan suikasta

uğradı,

Ebu Faris Abdü-

laziz tahta oturdu.
1368

Ming

1369-1370

hanedanı

Çin'e egemen oldu.

çağatay Hanlığı'nın

kand'da tahta oturdu.

bütün

topraklarını

ele geçiren Timudenk, Semer-
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INTERNET SITELERI
Başta, İbn Battuta'nın

tüm gezilerini 12 bölüm halinde resim ve sanal kaynaklarla destekleyip sunan
http:Uwww.sfusd.k12.ca.usfschwwwfsch618/Ibn Battuta adresi olmak üzere;
Fas, Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkelerindeki halkların
resim için
http:Ugeogweb.berkelev.edu/Geolmages den;

yaşam tarzı

ile ilgili malfimat ve

İbn Battfita'nın çöl yolculukları için
http:Uwww.manntavlor.comfbattuta.htmlden:
Mısır ve Kahire için
http:Uwww.touregvpt.net den;

Memlfik dönemi Kudüs ve çevresi için
http:Ujeru.huji.ac.il den;
Ortadoğu lsHim yemek kültürü için
http;Uwww.pbm.com/lindahl/cariodoc/islamicdinner.htmlden;
İran ve Tebriz için
http://home.att.net den;

Afganistan için
http:Uwww.lukepowell.comfafghanistan dan;
Semerkand ve çevresi için
h ttp:Ufacu Itv. was hi ngton.edufdwa ughfCAlcitiesfsamarkandfsamark. html den;
Moğol İmparatorluğu'nu

tarihsel gelişimi içinde harita, şema ve sanal kaynak desteğiy
le etraflıca anlatan
http:Uwww.friesian.comfmongol.htm den;
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Çin, Japon ve Hint imparatorluklarını harita,
anlatan
http://www.friesian.com/sangoku.htm den;

şema

ve liste desteğinde

eşzamanlı

olarak

Delhi Türk SultanlığdçİIL
http:Uwww.itihaas.comfmedievelfdelhi-sultanate.html den;
Doğu Afrika sahilleri (=Swahili); Zenzibar, Kilwa, Lamu vs. için
http://baobab.harvard.edufnarratives/islamfEastMos!J.ue.html den;

Malli Imparatorluğu için
http://www.nmafa.si.edufeducfmalif den;
Batı Afrika krallıkları için
http://bbc.co. ukfworldservicefafricaffeaturesfstoryofafrica dan;

Mollie Anne Davis'in, ıbn Battfita'nın kadılığına dair incelemesi için
http:Uwww.ship.edufenglishfwritetheshipfdavis.html den;
Marco Po lo - ıbn Battfita karşılaştırması için
http://www.cla.umn.edufcourses/histlOl1/calendar/explorers den;
ıbn Battfita'dan yüz sene sonra Pasifik'te gezen Çinli Müslüman amiral Zheng He için
http://www.bangorschools.net/hs/SR/Zhenghe.html den;

ıbn Battfita'nın seleflerinden ıbn Cübeyr için
http://www.muslimheritage.com dan faydalandım.
Ayrıca; başta

Sir Richard Francis Burton'ınkiler olmak üzere Doğu, Ortadoğu ve Asya
eski ama çok kıymetli çeviri ve araştırmaları kolayca indirdiğim
http://gutenberg.net
http:Upromo.netlpg
http://www.ibiblio.org{gutenberg adreslerini de buraya katmalıyım.
edebiyatına ilişkin
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abanoz: ıo7, 177,200, 3Il, 541, 601

Abanoz Camii: 358
Abanoz Camii (Cidde): 348
Abbadan: 270,271,272

AbMdan: 300
Abbas b. Abdülınuttalib ve
kabirleri: 190

Ehl-İ

Beyt

Abbiis, Hz.: 176, 177,203,669,747
Abbas Kapısı (Bfrbü'l- Abbas): 204
Abbiis, Şeyh: 576
Abbası: 541, 671, 672
Abbası halifeleri: 67, 204, 208, 320, 354,
529,588,592,612,671
Abbası hilafeti: 220, 316, 321
Abbaslhil'atı: 221, 668
Abbasloğulları: 138, 555
abdiirlar: 751

Abderi: 86
Abdullah b. Abdurrahman b. Behram
Darimı: 330
Abdullah b. Ca'fer b. EbCı Tillib: 190
Abdullah b. Eblibekir Ferhiln Tuzeri: 397
Abdullah b. Muhammed: 837,838
Abdullah b. Muhammed b. Abdullah: 283
Abdullah b. l'vfuhammed b. Ali b. Abdullah b. Abbas: 208
Abdullah b. ivluhammed Hadramı, Vezir:
827,837,838,843,866,867

Abdullah b. Ömer: 188
Abdullah b. Ömer: 208, 230
Abdullah b. Yusuf b. Iviıtr b.
b. lbrahim,Farabrl: 156

*

Se)'ahatııdme

Saıih

b.

Bişr

*

Abdullah b. Zübeyr: 208, 228, 229
Abdullah b. Zülceniiheyn Ca'fer b. Ebu
Tillib: 184
Abdullah, Emir (Heratlı): 706, 717
Abdullah, Emir (Horasanlı Fakih): 291,
292
Abdullah, Kadı: 825
Abdullah Kefif, Şeyh: 140
Abdullah (Mısırlı gezgin): 430
Abdullah Muhammed Mehdı: 199
Abdullah Saffilr: 946
Abdullah (Şafiı fıkıhçısı): 348
Abdullah (Tunuslu): 396
Abdurrahım Beysanı, Kadı: 133
Abdurrahlm Kınavı: 74
Abdurrahım Kınavı, Şeyh: 70, 397
Abdurrahman b. Muhammed b. Ahmed
Beeell: 156
Abdurrahman b. Ömer b. Hattab: 184

Abdurrahman

Beeelı:

Abdurrahman Ebu

165

Taşifin:

ii

Abdurrahman EbCı Taşİfln: 16
Abdurrahman İbnü'l-Cevzı: 979, 986
Abdurrahman Kazvını: 140
Abdurrahman (1\1:111l kadısı): 963
Abdülazız b. Yusuf: 541
AbdülazlZ Erdeviii (Fakih): 293, 669
Abdülazız Makdaşavl (Mogadişulu): 867
Abdülcelll Mağribı: 78
Abdülcvvel b. Şuayb Sencerı Ebu'I-Vakt,
Sufi: 320
Abdülhakem: 50
Abdülhamıd Acemı: 181

rtiemrnde geçen özel ad ve kültürel kavramları içeren bu dizinde, dipnotlarda bulunan madde başları da siyah yazı ile gösterilmiştir.
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Abdü'l-Kays kabilesi: 394
Abdü'l-Muhsin İskenderı: 121
Abdülmü'min b. Ali: 733, 945, 946
Abdülmü'min b. Ali (Muvahhidf Devleti'ni kuran kişi): 951
Abdülmü'min ve İbn Tfimert: 759
Abdülvadıoğulları: 934
Abdülvahid: 22
Abdülvahid (Fakih): 963
Abdülvahid Miknası, Şeyh: 71
Abdülvehhiib: 34
Abdü'ş-Şemsoğulları Kapısı (Bab-ı Benı
Abdi'ş-Şems): 204
Abdüzzahir: 70
Ab-ı Siyah (Karasu): 784
Abıbekher Kalesi: 604
Absumi (Haliç): 504
Absumi: 513
Abtah: 208
Abfiher: 608
Abfiher şehri: 599, 603, 702
Abyar: 45
Abyar şehri: 38, 40, 925
acala (tekerlekli araç anlamında): 465
Acarime Tayfası: 170
Acem: 215,391, 533,534, 576, 712,830
Acem Irakı: 272, 280, 529
Aeem Mahallesi: 265
Aclan: 358
Aclan (Mekke emiri): 213,349
Aclfin: 90, 924
Aclfin: 96
Acfidehen: 610
Aefidehen Şehri (Pakpattan): 604
Açlık Mağarası (Mağaratü'l-Cu'): 149
Adem Peygamber: 834, 849, 924
Adem Peygamber'in ayak izi (Kadem-i
Adem): 831, 848, 853
Aden: 220, 223,356,357,361, 370
Aden: 360
Adet-i ehl-i meşrık üzere okuma: 58
Adiliye Medresesi: 160
Adudüddın Hüseynı: 293
Adudüddın, İmam: 670
Adudüddın Şavankarı: 670
Adfiıı, Hacı: 11
Afgan:576, 701, 720, 721, 773
Afganistan: 576

Afganlı: 578, 718, 719, 720, 781, 787
Afganpur (Afganbfir): 261, 643, 753
Afifüddın Abdullah: 181,691
Afıfüddın Abdullah b. Es'ad Yemenı Şafii:217
Afıfüddın (Fakih): 690
Af1füddın Tfizeri: 427, 465, 526
Afkanbfir (Afganpur): 262
Afrasiyab, Atabek: 275, 277, 279, 325, 921,
936
Afriisiyab (Muzafferüddfn Afrasiyab
b. Yusuf Şah): 304
Afrika: 361, 856
Afrodizyak: 375, 819
Ağaç altında bey'atle igili ayet: 162
Ağlayan ağaç (Ciz'u'n-Nahle): 187
Ahandkan: 930
ahavra (gemi türü): 589, 590
Ahavra ve Tarrıne (Tarfda) tipi gemiler: 597
alu: 403, 404, 405, 406, 407, 409, 411, 412,
416,418
Ahı Çelebi: 416, 417
Ahı Nizameddın (Kastamfinyalı): 442
Ahı Sinan: 1,447
Ahı Şemseddfn: 456
Ahı Taceddfn İbn Kalemşah: 449
Ahılar meselesi: 445
ahır: 713
Ahıyye: 403
Ahkaf: 137,373
Ahkaf: 384
Ahlatlızade: 425
Ahmed, Atabek: 275, 276, 279, 936
Ahmed b. Ayas, Vezir: 255
Ahmed b. Hakkarne: 345
Ahmed b. Hanbel: 148
Ahmed b. İyas, (Sultan Muhammed'in
veziri): 537, 608, 643
Ahmed b. Musa b. Ca'fer b. Muhammed
b. Ali b. Hüseyin b. Ali b. Ebfi Talib:
293
Ahmed b. Ömer Kurtubf (İbnü'l-Mü
zeyyen): 161
Ahmed b. Rumeyse b. Ebfi Nümeyy:
315
Ahmed b. Rümeyse b. Ebu Nümeyy: 213,
313,346
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Ahmed G. Uceyl Yemenı, Şeyh: 353
Ahmed Dıneverı: 282
Ahmed, Emir: 346, 395
Ahmed, Fakih: 413
Ahmcd Kilçük, Şeyh: 26Ô,~417
Ahmed Rifaı: 161 - .~
Ahmed Rifiiı, Şeyh: 145,471
Ahmed Şenilraza, Sultan: 826, 828, 838
Ahmed, Şeyh: 563
Ahmed (Şihabeddın Ahmed Cam '.In torunu): 563
Ahmed Tebrızı, Hacı: 951
Ahmedıler: 261
Ahmediye (tarikat): 413, 425, 427
Ahmer dağı: 198,210
Ahmım şehri: 397
Ahmfm ya da Ihmfm: 74
Ahnfih:52
Ahsen Şah, Sultan: 704, 707, 708, 861
ahududu: 524
Ahu'l-Fercc Zcncanı, Şeyh: 283
Ahzab (Uhud) Harbi: 185
Aişe binti Muhammed b. Müslim Harranı
(Ümmü Muhammed): 156
Aişe Harranı: 165
Aişe, Hz.: 136, 185, 209, 228
ajan cariyeler: 710
ak amber: 659
Ak Camii (el-Camiu'l-Ebyad): 90
Ak Minare (Minare Beyda): 147
ak sandal ağacı: 668
Akabe cemresi: 235
Akabe-i ıskender (İskender yokuşu): 852
Akabetü Eyle: 168,926
Akabetü's-Savan: 168
Akabetü'ş-Şeytan (Şeytan Yokuşu): 248
Akabetü'ş-Şeytan

(Şeytan

Yokuşu)

ve Vakısa: 249
akçe: 742
Akdiim (Ayaklar) Mescidi: 146,924
akdarı: 986
akdarı (anlı): 370, 372, 466, 797, 819, 955,
959,962,981
akıncılar: 254
Akık vadisi: 192
Akıka: 531
Akıl b. Ebfi Tiilib: 184
Akkii: 90, 91, 397

Akka: 96
Atrfs: 99
aklı ilimIer: 56, 935
Akmar (Emir Salih): 178
Akr köyü: 334
Akra' dağı: 123
Akra' dağı: .129
akrep: 981
akrep burcu: 69
Akrfiha (Hisar): 723
Akruha (Hisar) şehri: 725
Aksara (Aksaray): 450
Aksaray (Aksara): 56, 388, 414
Aksarayı: 4 i 4
Aksfir: 70, 71,397
Akşehir: 406
Akşehirli seyyah Muhammed Celaleddın: 240
Akuş Efram Cerkesı: 127
Alabür (Alapur): 784
Alabfir (Alapur) Emiri: 773, 774
Alil.cddln: 285, 630, 631, 734
Alaeddın Ali: 345
Alaeddfn Ali b. İsmail Künevi: 159
Alaeddın Ali b. Şemseddın, Emir: 336
Alileddın Ali b. Yusuf b. Muhammed b.
Abd ullah Şafii: 156
Alileddın Ası, Hoca: 464
Alileddın Avacl: 812
Alil.cddln b. Baha: 121
Alileddın b. Canim: 153
Alaeddın b. Hilal, Emir (Divan müfettişi): 345
Alaeddın b. Küyük (Köyükoğlu Alaeddfn) ve İbn Kuyük (İbn Köyük)
ailesi: 445
Alileddın, Emir: 328
Alaeddın Ertena Bek: 45 ı
Alileddın Ereena Bek: 415, 416
AI1\cddın Halacl: 673
Alileddın İbnü'l-Esır, Şeyh: 264
Alfreddın Kastamfinı, Fakih: 410
Alaeddın (Kcykubat) Rilmı, Sultan: 402,
442
Alileddın, Konyalı Şeyh: 141,922
Alaeddın Kürdl: 115
Alileddın Mısrı (Sıkatü'!-mülk): 658
Alaeddin Moğoltay Cemali: 33, 62
Ak(k)uş
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Aliieddın
AHleddın

Muhammed, Emir: 327
Muhammed, Hacı: 438

AMeddın

Muhammed

Şah

Halacı:

648
AI1ieddın ıvIuhammed Şah

Halad, Sultan:
612,630,632,633,634,639,687,713,
772
AI1ieddın I\Iultanl: 608
Alaeddın Nılı: 616
Alileddın oğlu Şihilbeddın: 633
Alaeddın (Sultan Celaleddın 'in damadı):
629
AI1ieddın Sultan Öyukı, Hacı (Fakih): 431
Alaeddın, Şeyh: 6 i 7
AI1icddın Tarmaşırın, Sultan: 530, 53 I,
671
AIaeddın (Teşrifatçı): 466
AI1icddın Udeyc1: 856
Alaeddın Udeycf: 865
Alaeddın'in ekonomik tedbirleri: 649
Alanya (Alaiye=Alaya): 400, 402
Alilpur (Alilbur) Emiri: 773, 774
Alilülmülk Horasanı, Fasıhuddın, Fakih:
589
Alilülmülk Hudilvendzilde (Tirmiz emiri
Şerif): 539, 591

Alaya (Alaiye Alanya) limanı ve kalesi: 444
Alaya (Alaiye=Alanya): 400, 402
Alaya sultanı İbn Karaman Yusuf (?)
Bek:445
Alemuddın Ebu Saıd Sencer b. Abdullah Cavll ya da Cavelı: 79
Alemüddın b. Salim: 78
Alcmüddın Ebfi Muhammed: 155
Alcmüddın (Şeyh

Feridüddın'in oğlu):

604
ales (buğday çeşidi): 371
Alfons (Aımnş): 941
Ali Ağyfil Tadell: 982
Ali, Ahı: 412
Ali b. Ebfi Talib: 282, 319, 394,412,564,
904

Ali b. EbCı Talib ve Necer: 257
Ali b. Eblibekir b. Abdullah Kalanisı Asgar: 155
Ali b. Erzak (Erzen), Emir: 479
Ali b. Habıb Tunfihı: 14

Ali b. Huer Emevı (Gırnatatı
187
Ali b. idris: 377
Ali b. Isa: 372

derviş):

186,

Ali b. MahlCıfb. Nilhıd Zeynüddın: 63
Ali b. Mansfir: 525
Ali b. Musa Rıda: 254, 319
Ali b. Sehl: 305
Ali b. Sehl, Şeyh: 280,281,282
Ali b. Yusuf: 227
Ali Bek (Şehir emiri): 438
Ali, Emir: 415, 697
Ali, fakih: 793, 829
Ali, Hacı: 834, 951
Ali, Hilcib (Tebrizli Havilce Emir): 696
Ali Haydarı, Şeyh: 695, 696, 721
Ali, Hz.: 25, 66, 103, 120, 145, 146, 184,
186,192,228,250,252,253,259,264,
265,286,311,362,366,383,920
Ali Kclekı: 827
Ali (Peygamber): 463
Ali Rıza b. Musa: 293, 564
Ali Şah: 716, 869
Ali Şah CeyIan: 291
Ali Şah Ker: 725
Ali Şah, Vezir: 328
Ali, Şerif: 565, 753
Ali, Tebrizli: 697
Ali Zeynelabidın b. Hüseyin: 564
Ali Zfidı, MerrakcşIi: 963
Alişah b. Celaleddın Ktcl: 389
Aliyyün Veliyyullah: 257
Alkaşı kelimesi: 490
allli (alluea, can crik): 527
Allu denen meyve (erik): 547
Almalık: 525,528, 536, 539, 540
Almalık: 550
Almaıık ve çağatay ulusu: 552
Almalık ya da Almalığ şehri: 546
Almari (Mcriye): 949
Altair: 74
altamga: 533
altın: 4, 5, ii, 12, 35, 93, 121, 130, 131,
134,135,136,154,177,183,187,220,
229,236,252,253,255,256,289,292,
293,313,356,364,367,374,377,421,
422,424,425,469,470,474,476,477,
478,482,483,484,485,501,506,515,
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521,522,523,533,541,595,616,623,
ambar: 828
632,637,644,653,656,657,659,660,
ambcr: 317, 328, 659, 836, 855
661,662,667,668,669,673,674,678,
Ameari' (Amjhera): 610
680,704,706,718,720; 727;746, 748, , Amcarı (Amjhcra) şehri: 605
799,823,833,~0,~)4, 863,868,878,
Ameveyh (lVIuhammed b. Abdullah):
879,894,896,903,912,919,922,938,
283
955,956,957,966,969,970,973,976,
Amıdülmülk (Imadeddın Scmnan'i'nin
981,982,983
oğlu): 742
Amik ovası (Amk): 115
altın bilezik: 731, 824
altın dinar: 12, 35, 949
Amir b. Zücyb (Halı hükümdarı Benı Kinanc kabilesinden): 351
Altın dökme adeti: 686
Amiral: 828
altın halka: 793, 883
Amjhera (Amcarı) şehri: 605
altın ibrik: 660
Amk (Amik ovası): 115
altın işleme: 419
altın işlemeli pamuk elbiseler: 408
Amk ya da Umk: 126
Ammar b. Yilsir: 101,286
altın kadch: 727
Amr b. As: 48, 52
altın kanabir (kumbara \Oalgı): 967
Amr b. As Camii: 57
altın kap: 728, 913
Amr b. Avfoğulları: 174
altın kaplama mahfaza: 73 i
Amudü's-Sevarı: 21
altın kaşık: 422, 522
AmCidü's-Sevarı: 32
altın koltuk: 659
Anadolu: 42, 56, 252, 253, 260, 325, 387,
altın kubbc: 474
388,400,404,405,406,408,410,411,
altın kurdcıa: 969
413,414,416,438,439,442,443,471,
altın kuş: 967
504, 758
altın leğen: 759
Anadolu'da esrar kullanımıyla ilgili
altın levha: 474
bir ayrıntı: 460
altın madeni: 753, 977
anason: 964
altın mıh: 667
anbil (mango): 363, 599, 764, 879, 890
altın mızrak: 969
Altın Ordu (Altın Orda) Devleti ve
Anbar şehri: 911, 921
Anbe ağacı (Manga): 608
Muhammed Uzbek Han: 492
altın plaka: 889, 966
Anberı: 832
Anhilwara (Nehrvilla): 666, 680, 719
altın pul: 665
anka kuşu: 106
altın sadak: 969
Anlı: 984
altın savaş plUağı: 758
anll (akdarı): 370, 372, 466, 797, 819,955,
altın serpuş: 967
959,962,981
altın sini: 478
Antakya: i 14, 115,402
altın suyu: 948, 966
Antakya: 125
altın tabak: 895
Antalya: 402, 404, 405
altın taht: 660, 727
Antalya Beyligi ve Sultan Hızır Bek:
altın tas: 422, 727
446
altın tozu: 366
altın yaldız: 736, 782
Antepli Derviş: 923
araba: 463, 464, 465, 466, 467, 468, 470,
Altınoluk: 238
472,473,475,476,477,480,481,482,
Altınoluk (KutsalOluk): 201,225
483,485,486,488,497,498,499,515,
Altuntaş: 518
517,519,770
Amasya: 417
Arafar: 233, 234, 324
Amasya: 451
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Arap: 47, 49, 95, 117, 220, 377, 382, 383,
391,393,394,395,396,431,433,436,
463,471,479,677,678,679,680,716,
737, 746, 814, 830, 871
Arap Irakı: 272, 325
Arap kabilesi: 71, 350, 394
Arap Suru (Sfiru'l-Arab): 943
Arap yazısı: 801
Arapça: 362, 364, 396, 403, 406, 409, 416,
432,433,434,435,439,465,469,471,
479,485,503,508,531,568,671,681,
736,738,741,745,889,909
Arefe: 145, 198, 226, 657
arguCı (yargucı, yargıç): 523
Arguciye: 1,546
Argun b. Nevruz b. Argun (İlhanh
valisi): 571
Argun Devadilr: 54, 109, 234
Argun Deviidar: 61, 113
Argfin Şah, Einir: 147,559,922,923
Argun Şiih Niisırf: 163
Argfinoğlu: 234
Arife: 873
Arış: 77
ark: 419
Arkale, Dımaşklı: 132
Arkale Hassiin b. Numeyr Kelbı: 157
armut: 599, 601
arpa:371,440,466,470,484,520,602,603
arpa ekmeği: 351
arpa içkisi: 748
Arslan b. Ya'kub Tükmiinf (Bozdoğan): 161
Arslan Velı: 145
Arşın: 60
arşın: 868
Artuklu Mansuroğlu Melik Siilih: 342
Artuklu Mardin sultanı, Mansur Giizf
Kara Arslanoğlu: 342
Arun Buğa: 594, 726, 734
Arfis vadisi: 246
arz-ı daşt: 741
As (üsetler): 544
asa: 508,653,660,661, 851
Asafb. Berhıyii: 514
asi: 666, 695
Asf nehri: 103
asıde (kavut): 962

Asıla halkı: 941, 953
Asilii şehri: 951
Askalan: 89, 90
Askaliin'ın harap olınası: 95
asker kulu: 512
aslan: 566, 775, 861, 934
aslan heykelJeri: 422
aslan resmi: 736
asma: 373
asma çardakları: 424
Astanbul: 513
Astanbul (İstanbul): 504, 507
Amahan (Hacı Tarhan) şehri: 485, 486,
517,518
Asvan:44,963
Asyiiabiid: 650
Asyabad: 640
Asyut: 69, 180, 397
Asyut: 74
aşçı: 678
Aşerc-i Mübeşşere: 103
aşevi: 365
aşhane: 799
aşir: 49
aşireiler: 751
aşşarın tayfası (özel aşireiler): 863
Aşfire günü: 428, 429, 752, 937
Aşure günü: 456
at: 220, 313, 370, 377, 392, 407, 410, 414,
415,416,417,420,421,424,425,426,
427,431,434,438,440,441,463,464,
465,466,467,468,469,470,471,472,
473,475,476,479,480,482,483,484,
486,497,499,501,502,504,506,508,
519,520,522,523,524,535,537,558,
559,560,562,563,566,567,578,585,
586,592,604,639,654,655,658,672,
673,674,679,680,682,684,693,697,
699,703,710,71 1,712,713,714,716,
717,718,720,721,723,733,734,736,
737,738,751,755,757,758,770,789,
795,813,815,834,835,856,860,872,
880,882,886,888,914,966,967,975,
976,980,983
at değneği (eeld-i feres) tatlısı: 747
at derisi: 515
at emiri mirahor (Emir-i Hayl): 639
at eti: 469
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at kervanı: 470
at pazarı: 439
at sürüleri: 470
at ticareti: 469
At tieareti ve "ikdfş"
atlıir; 490
Ata Evliya, Şeyh: 5~ Atabek: 273, 275, 276, 277,279,383,416,
9II, 921, 936
Atabek Yusuf Şah: 303

türli

Atıl:

60

Atkalanca kasabası: 854
atlas: 220, 655, 657, 679, 680, 900
atlı: 497,501,502,515,536,703,711,712,
719
atlı kılavuz: 433
atlı savaşçı: 483
Atrablus: 18
Atrablus (Trablusgarb): 15,94,95, 122
Atris (Melik Nasır'ın valilerinden): 95
Atruş: 439
attar: 155
attarlar çarşısı: 506
Attas (bitki): 885
Attas vadisi: 170
atvak: 375
atvan (Hint cevizi balı): 842
Atvanı kasabası: 71, 397
Ava: 257
Avd (Ayodha) şehri: 709, 714
Avd (Ayodha) şehri: 724
avize: 405
Avu şehri: 763
ayakkabı: 966
Ayaklar (Akdiitn) Mescidi: 146,924
Ayasluk (Ayasluğ): 454
Ayasluk (Selçuk): 412, 424, 427
Ayasofya (Aya Sfifiya): 505
Aydemfir Nasırı: 346
aygır: 834, 919
Ayn-ı Rasad (Kizlek Köprü): 341
Ayn-ı Zerka ( Mavi Göze): 174
Ayntiib (Antep): 923
Aynu'd-Oem': 949
Aynü'I-Bakar: 90
Aynülmülk: 696, 709, 710, 712, 713, 714,
715,716,755, 756
Aynülmülk b. Mahir: 724
Aynü'r-Rasad: 3'36
~

Ayodha (Avd)
ayrıkotu: 767

şehri:

709, 714

Ayrı Şakarvatı: 846,847, 848,850
ayva: 500, 542, 932
Ayvan-ı Kisra: 291
Ayzab: 25, 70, 72,95,396, 397, 926
Ayzab: 75, 399
Azagnegan: 930
Azak: 490
Azak Beyi: 468, 469
Azak şehri: 468, 474
A'zam Melik, Emir: 779
Azerbaycan: 286
azık: 421, 530, 667, 676, 690, 822, 834
Aziz Hammar, Melik: 719, 752, 753, 754
Aziziin, Şeyh: 543

Baalbek: 124, 130
Baalbek: 129
Baalbek kumaşı: 12
Baalbekı (şcrbet türü): 124
Baba Hfızı: 852
Biiba Saltfik (Baba Saltuk): 498, 5 i 5
Baba SaltUk (Sarı Saltuk): 510
Biibil Şüşterı: 4 i i
Baba Şüşterf hakkında Evliya Çelebi'nİn kayıtları:

448

Baba Tilhir: 852
Baba yolu: 853
babafingo: 834
Bab-ı Benı Abdi'ş-Şcms (Abdü'ş-Şcmso
ğulları Kapısı):

204
Mahzfim (MahzOmoğuııarı
Kapısı): 204
Bab-ı Benı Şeybe: 204
Bab-ı Bcrid (ulak kapısı): 139, 153
Bab-ı Cilbiyc: 144, 145
Bab-ı CcyrOn: 138
Bab-ı Oekkakın (Uncular Kapısı): 205
Bab-ı Ecyad (Ecyad Kapısı): 205
Bab-ı Ecyiidı'I-Asgar (Küçük Ecyad Kapısı): 204
Bab-ı F cradıs: 144
Bab-ı Hadıd: 140
Bab-ı Harem: 727
Bab-ı Natfilniyyın (hclvacılar kapısı): 139
Bab-ı Saat (saatler kapısı): 139
Bab-ı Sağir: 144
Biib-ı

Benı
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Bab-ı Şarkıyye:

bağırsak:

Bab-ı

Bağlan:

145
Ziyade: 138
Biibü'l- Abbas (Abbas Kapısı): 204
Biibü'l-Ahdar: 20
Biibü'l-Bahr: 20
Biibü'l-Ezc semti: 286
Biibü'l-Hasan: 284
Biibü'l-Hazvere: 205
Babü'l-Mesfcl: 198
Babü'I-MuaJla: 198
B1ibü'I-Umre: 198,205
Biibü'I-Ychad (Yahudi Kapısı): 907
Babü'n-Ncbl (Peygambcr Kapısı): 204
B1ibü'n-Ncdve: 205
B1ibü'r-Reşld: 20
Biibü'r-Ribat (Ribat Kapısı): 205
Babü's-Saf1i (Sara Kapısı): 204, 207
Biibü's-Sarf: 680
Biibü's-Serv: 279
Babü's-Sidrc: 20, 205
Babü'ş-Şubeyke: 198
Biibü 'z-Z1ihir: 198
badem: 124,403,595,932,947
badem kayısısı: 101
badhenç: 420
bağ: 403,406,408, 410, 414, 415, 417,418,
424,433,442,500,527,542,543,563,
565
Bağdadı, Şerif: 788
Bağdat: 67, 148, 155, 220, 244, 247, 259,
272,273,286,293,316,317,318,319,
320,321,322,325,326,327,328,334,
340,343,425,529,565,672,676,677,
799,921,953
Bağdat: 329
Bağdat çarşıları: 953
Bağdat Hatun: 333
Bağdat Hatun (Emir Çoban'ın kızı): 324,
325
Bağdat köprüsü: 519
Bağdat mescideri: 791
Bağdat şeyhleri: 747
Bağdat'ın batı yakası: 330
Bağdat'ın doğu yakası: 330
Bağdadılar: 286, 321
Bağdat-Mekke arası vakıflar: 249
Bağdat'tan Abbası hilaferinin siliniş
yılı: 331

528
566

Bağlan:

575

bağlılık

sözü (biat): 862
Bağliye: 114

Bağliye:
Bahadır

125

Abdullah, Emir: 121
Bahudur b. Abdullah Bedrı: 128
Bahadur BGra: 699, 701, 869
Bahadur Han: 321
Bahadur Hieazı: 62
Bahadur, Hicazlı: 54
Bahiidur, Melik: 863
Bahiieddln:667, 700, 701
Bah1icddln b. Akıl: 56
Bahiicddın b. Felckı: 747
Bah1icddın b. Ganim: 94
Bahiieddın EbG Zekeriyya Multiinı,
Şeyh: 272, 694
Bahiicddın, Hacı (Kadı Sadruzzaman):
857,862
Bah1icddın Hotenı: 275
Bah1icddln Ibnü'l-Fclckı: 666
Bahaeddın Mult1inl: 737
Bahaeddın Taberı: 241
Bahaeddın Taberı (Kabe hatibi): 71
Bahaeddın Zekeriya: 587, 638, 702
Bahaeddın Zekeriya: 650
baharat: 421, 523, 587, 595, 831
baharı: 437
Bahaülmülk: 291, 737
bahçe: 284, 321, 337, 391, 394, 403, 406,
408,411,412,413,414,418,419,424,
426,428,431,442,471,498,500,507,
508,527,540,541,542,543,563,565,
566,568,676,813,821,832,873,881
bahçe bitkileri: 807
bahçe çiçeği: 832
bahirı: 437
Bahreyn: 399
Bahreyn: 266,325,393,394,805
Bahr-i A'zam (Büyük Deniz, Hint okyanusu): 356
Bahr-i Faris (Fars denizi): 267
Bahr-i Faris ve Körfez: 269
Bahr-i Kiihil: 887
Bahr-i Kahil (Pasifik): 892
bahriye nazırı (sahibu'l-bahr): 879

HJ25
Bahru'I-Muhıt

(Okyanus): ·142
fakih: 888
Bahşı kelimesi: 892
Bahtiyar: 701
hain (sunı gölet): 767, 800~-·
Bakara Süresi: 33
bakır: 93, 371, 4Ô5, 662, 669, 834, 982
bakır kap: 93, 405, 822
bakır kepçe: 793
bakır leğen: 827
bakır madeni: 418, 981, 982
bakır sini: 793
bakır tabak: 793
bakırcılar çarşısı: 138
Bakı Kabristanı: 184
Bakı Kapısı: 184
Bakı Mezarlığı: 189
Bakı Mezarlığı: 926
bakirc: 506, 507, 508, 825
Bakıu'I-Garkad: 184
bakkam (kızılağaç): 809, 847
Bakkanor (Filkenevr): 356, 797, 798, 816,
866
bakla: 464, 602, 771, 961
bakla unu: 962
bal: 375, 387,439,819,830,932,959,961,
979
bal mumu: 885
Balaban: 613, 624, 625, 626, 627, 642
Balaban oğlu Nasırcddın: 626
Balabanoğlu Han Şehfd Mahmüd
(Muhammed): 648
Balban Muhsinf: 46
Balem (Palcm) Kapısı: 613
balık: 40, 42, 72, 260, 270, 271, 349, 361,
363,366,370,377,379,382,387,502,
587,819,822,830,831,835,842,849,
853,856,878,879,980
balık başı: 388
balık iskeleti: 388
Balık iskeletinin ev yapımında kullanımı: 398
balık kemiği: 377, 378
balık yemekleri: 794
balıkçı küfesi: 947
balıkçılar: 910 ,
balıkçılık: 356, 377, 380
bahşı (bakşı)

Balıkesir (Ballkesrı):.428

Balıkesir

ve Demür Han: 456
Biil1bur (Balipur): 818
Balipur (Ballbur): 818
balişt: 896, 903
~ Balişt: 891, 915
bal lı şıra: 484
Baıllbür (Palipur): 843
balta: 25
balyoz: 423
bambu (hayzuran): 806, 839, 881
Bamiyan: 529
bando (meratib): 658, 788, 835
bardak: 889
barka (bargah): 483,485, 659,660
Barselor (Ebuserur): 797
Barsısa kasrı: 16
Barüd: 496
Bilrud (barıcı): 484
Biisedcv (Fakencvr hükümdarı): 797
Basra: 268
Basra: 56, 259, 261, 264, 265, 266, 267,
270,274,299,318,335,387,920,955
Basra Kapısı Mahallesi: 319
Basra Nahiv (Gramer) mektebi: 1,
268
baston: 769
basvanan: 905
baş suyu: 673
Başay: 911
Başay (Paşa) kelimesi: 915
Başbalık (Bişbalığ): 539, 913
Başdevıdar (Başkatip) Mclik Nükbiye:
703
başlık: 679
başmabeyinci (Emir-i Hacib): 661
başmabeyineilik: 61
Başşehrin DihIf'den Devletabad'a
nakli: 698
Baştek: 62
Bataih beldesi: 471
Batha vadisi: 173
Batı Afrika Nil'i: 985
batman: 292, 710, 723, 749, 751, 752
Batn-I Merr: 194, 198,244,245
Batn-ı Merr: 195
Batn-ı Ume vadisi: 234
Battaıa (Puttalam): 864
Battala (Puttalam) şehri: 846, 855
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baviilişt (yastık):

Baybars

Bedreddfn Cenkelf İbnü'l-Baba: 62

881
168

Bedreddın

Şeşnikır:

Baybars

Şeşnikfr

Mansurf: 170

Baybarsiyye: 168
Baydara, Emir: 497, 499
Bayezfd Bistamf: 574
Biiyezıdı: 678, 720
bayırturpu: 768
biiyil (halhıı!): 824
bayrak: 395, 410, 482, 590, 632, 655, 658,
744, 840, 905, 907
bayraklı çadır: 473
Bayram adası: 790
bayram alayı: 410
bayram günleri: 873, 878, 969, 970
Bayram, Melik: 641
bayram namazı: 13, 657, 658, 969
Bayram oğlu Muhammed: 775

Bayram (Piram)

adası:

802

bayramiye: 758

Bayramiye cinsi kumaş: 762
Bayvam Kutlu: 915
Bayvam KutlG şehri: 906
Baz Eşheb (Bozdoğan): 145
Becal lsa Kapısı: 613
Becalisa: 772
beeensiir: 822
Bedle: 229
Bedahşiin: 734
Bedahşan (Belahşan):

760

Bediiun (Bedvan) şehri: 604
Bedaun Kapısı: 613
Bedehşiin: 555, 568, 752, 753, 772
Bedelı: 731

Bedelf: 1, 759
bedevı:

16, 72, 77, 78, 230, 247, 681, 927
Bedir: 192, 193, 245
Bedr: 194
Bedr, Habeşli: 774
BedrakGt şehri: 706, 709, 716
Bedreddın: 154
Bedreddın Abdullah (Menfiflü): 56
Bedreddın Ali Sahavı: 141
Bedreddın A'ree: 518
Bedreddın Askaliinı: 114
Bedreddın b. Bilb: 54
Bedreddın b. Cemaa, İmam: 55
Bedreddın b. Zehre: 111

Bedreddın

Devlet Şiih, rvIelik: 704
Fassiil: 594, 726 .

Bedreddfn Hasan b. Muhammed b.
Zehre:, 113, 732, 1331
Bedreddın Hüseynı,

Seyyid Şerif (Mısır
56
Bedreddin Kıviimı, İmam: 480, 482
Bedreddin Ma'berı: 798
Bedreddın, Melik: 863
Bedreddın Meydiinı, Fakih Viiiz: 531
Bedreddın Nakkas, Şeyh: 351, 352, 518
Bedreddın Silhatı HGriinl (Gazze'nin başkadısı): 78
Bedreddin, Sultan: 414
Bedviin (Bediiun) şehri: 604
Behleviin (Pehlivan) Mahmud: 289
Behlcviin (Pehlivan) Muhammed Huvayh: 343
BehlGI Şôli: 298
Behnese: 66
Nakıbü'I-Eşraf'ı):

Behnese: 73
Behriim, Gazne meliki: 674
Behriim Hiin: 658, 699
Behram Han: 874
BehriimeGr (Behramgor): 734, 772
Behriiyie şehri: 715
Behrayie şehri: 724
Behremiin: 850
Behreman denen yakut: 864
BehrGz (Bahriye nazırının yardımcısı): 879
Bekiir: 591
bekiir üzümü: 431

Bekfu-/Bakfu- (Bhakhar): 597
Bekiirlar Kalesi (Hısn-ı Uzziib): 185
bekaya divanı: 689
Bekkar (Bakar): 572
Bekkiir beldesi: 563

Bektümur ile Emir Ahmed'in katline
dair tarihi kaynaklar: 399
BektümGr Siikı: 395, 396
Belahş: 568
Belahşan (Bedehşan:
Belahşan

301

nehri (Gökçe Su): 273
Belahşı: 555
Bclbeys: 77, 109
Beldah vadisi: 168
Beldetü'I-Hanazlr (domuz diyarı): 408
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Belensiye (Valensiya): 13
Belera kasabası: 731
Belh: 119, 529, 536, 555, 557, 558
Belh Camii hakkında_,J~eyhakl'nin
kaydettikleri: 569
Belh Mescidi: 555
Belh şehri: 569
Belliil Diyev (Ballala III): 865
BellaIdiyev: 859
Belleş (Yelez): 948, 951
Belleş (Velez) şehri: 951
benat (kızlar): 476, 478
benbi: 967, 970, 973
Benhf: 985
Bene Ab (Peneap: 580
Bencab (Pencap): 578,583, 586
Bendilc (Bengale): 626, 627, 674, 816,
823,827,829,833,834,866,868,869,
873, 876, 878
Benehir (Penç hir): 567
Benehir (Pençir): 575
Benefi: 972
bender: 822, 828, 841, 879
Bender: 844
Bender Selavat: 849
Bender Selavat (Şilam): 864
Benetanh İzzeddın: 778
Bengiil sultanı Fahreddin (Fahreddfn
Mübarekşah): 874
Bengala'daki (Eski Bangladeş) fıyat
ların çağdaş dille karşılığı: 874
Bengale (Bencalc): 626, 627, 674, 816,
823,827,829,833,834,866,868,869,
873,876,878
Benı Esed (Esedoğulları) kabilesi: 260
Benı Fudayl: 68
Benı Hafs (Hafsoğullarından): 13
Beni Hanife kabilesi: 395
Benı Hara: 350
Benı Haram Mahallesi: 264
Beni Hayyfin (Hayyfinoğulları): 214
Benı Kahil kabilesi: 396
Benı Kinane kabilesi: 350, 351
Benı Riyah: 951
Beni Seffaf kabilesi: 393
Beni Şeybe Kapısı: 196,213,345
Benı Şeybe (ŞeYIJeoğulları) kabilesi: 200,
232, 235
---

Beni Ümeyye Camii: 134, 136
Beni Zeyyan (Zeyyanoğulları): II
Benfi Salim: 78
~Beraat: 79
Berabi (tapınaklar): 52
Berahime (Brahmanlar): 783
berat: 739
Berbat: 699
Berbere: 361, 362
Berbere ahalisi: 368
Berbere denen Bizans parası: 543
Berberi kabileleri: 980, 983, 989
Berberi şehri: 989
Berberiler: 498, 988
berbire: 515
Bercin (Peçin): 448
Bereın (Peçin) kasabası: 412
Berdame: 958, 980, 981
Berdame: 984
Berehnekar: 876, 878, 879
Berehnekar ve hu konu ile ilgili tartışmalar: 890
BereIles: 41
Bereydfi (Braidu): 818
Bereydu (Falidu?): 843
Bergama: 427
Bergama: 456
Bergama hükümdarı Yahşi Han ve
Karesioğulları: 456
Berid Sistemi: 584
berkala: 896
Berkllia kelimesi: 915
berkı: 879
bemı (hurma cinsi): 397
Bemil (Bomu): 986
Berrü't-Türkiyye el-Ma'rilf bi Biladi'r-Rum (Türkiye): 444
Berşilne: 266
Berşil.ne (Purşana): 268
Bervan (Nerwar): 784
Berven (Perviln) şehri: 568
Berven (Perven): 575
Berzah adası: 42
Besati: 874
besbilse: 885
besdercd: 824
Besehi: 731
Besilla: 932
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Bessil: 920
Beş Dağ Kaplıcalan:
Beşily dağı:

Beşay dağı

568
ve Ata

473
Evliya'nın mezarı:

575
Beşay Uğlı (Beşayoğlu):

Beşdağ (Bişdağ):
Beşir,

536, 538
473, 482, 568

Melik: 757
54 ,
Betyils: 108, 109
Beyana (Beyane): 783
Beyane (Beyilna) şehri: 657, 763, 764
Beyane şehri: 664
Beyaz filin mitolojik ehemmiyetİ: 864
Beydil tepesi: 209
Beyder: 964
Bcyelun (E1Iiın) Hatun: 430, 431, 474,
478,484,485,486,497,498,499,500,
501,502,503,515,522
Beyelun Hatun (Muhammed Uzbek'in hatunu): 493
Beyelun Hatun (Nilüfer Hatun): 457
Beyhak: 559
Beyrun: 844
beyrun (ton balığı): 819
Beyrut: 92
Beyrut: 97
Beysus: 445
beysus (bakırdan yapılmış şamdan türü):
405,418
Beyt ııahiye: 164
BeyteIchm: 82, 83, 504, 508
Beytelehm kasabası: 87
Beyt-i Aeuz (kocakan evi): 852
Beyt-i Haram: 70,196,232
Beyt-i Lihye: 150
Beyt-i Makdis (Kudüs): 80, 83, 147, 179,
397,504,508,509,924,926
Bey tu Ilah: 151
beytüImill: 779
Beytülmal Vekilliği: 99
beyzildcler: 277
Bıcakd (Bıçakeı) Ahmed, Ahı: 416, 468
bıçak: 405, 484, 503, 658, 705, 708, 715,
828,852,886,887
Bıkaü'I-Bezvil çöl: 193
bıyık: 517
biat (bağlılık sözü): 862
Beştek:

Bibil: 66
biber: 363, 374, 599, 794, 797, 798, 800,
878,890
Biber ülkesi: 889
Blbı Meryem: 382
Bfbf Meryem: 386
Bicaye: 11, 12, 187,678
Bieaye: 17
Bienevr şehri: 753
Bihzild: 718
Bikaa'l-Azız: 92
Bikau'l-Azfz: 97
Bikau'l-Bezva: 195
Bilad-ı Garbiyye kadılığı: 38
Bilild-ı İbn Ya'kilb: 350
Bilal b. Rabah Habeşi: 160
Bilill Habeşi: 144,442
Bilru-ı Habeşi Kabri: 459
Bilbeys: 397
Bilbeys: 78
Bildiri kilğıdı: 662
biIezik: 731,824,850
Bilfikı (Ebu'l-Berekilt Muhammed b. ıb
rahim SüIcmi): 949
Bııiln (Beyeliln) Hatun: 430, 431, 474,
478,484,485,486,497,498,499,500,
501,502,503,515,522
Bimilristan-ı Kalavun: 58
Bimaristan-ı Nuri: 98
binek: 377, 412, 414, 416, 419, 422, 427,
435,436,467,497,502,658,661,672,
673,674,680,717,720,834,880,886
binek hayvanı: 370, 390, 414, 499, 563
binit: 658, 834
Bintü't-Tinnısı: 23
Bir fersah: 31
Bi'r İbrahim (İbrahim Kuyusu): 89
Birgi: 453
Birgi beyinin çıktığı yayla: 453
Birgi (Birki): 418, 419, 420, 423, 424, 425
Birgi Sarayı: 1,454
Birgi sultanı Aydınoğlu Mehmed ve
devletİ: 453
Bi'r-i Arıs: 185
Bi'r-i Aris ve Peygamberinıizin Yüzüğü: 191
Bi'r-i Budaa: 185
Bi'r-i Meııaha: 312
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Bi'r-i Rilme (Rum göleti): 185
Birinci Kudüs ziyaretiyle ilgili tereddütler: 95
Birke-i Muazzam: 171
Birketü'I-Habeş: 978
Birketü Zize: 166
Birketü'I-Huleys: 193
Birketü'I-Muazzam: 169
Birki (Birgi): 418, 419, 420, 423, 424, 425
Bistam: 566
Bistam: 574
Bistami, Şeyh: 608
Bişdağ ve buradaki kaplıcalar: 491
Bişri, Fakih: 906
Bişr-i Hafi: 321
Bişr-i Hafi: 332
bit: 956
Biyiide (Piyade): 639
Bizans: 498,499, 515
Bizans hliklimdarı: 486, 507, 931
Bizans sarayı: 499
Bizans'ta 1330'lu yıllar: 514
Bizans'tan mimar getirilişi: 188
boğa: 768,963
bohça: 881
Bol u (I3ô1i): 436, 437
boncuk: 821
borani (burhani): 467
borazan: 504
Borlu (Safranbolu): 438
Borlu (Safranbolu): 458
Bornu: 982
Bornu cariyelerinin güzelliği: 987
boru: 365, 376, 410, 501, 653, 658, 680,
744, 778, 794, 805, 807, 815, 835, 905,
907, 967
bostan: 130,406,414,415,417,517,530,
673
bot: 822, 829
Boynuzlu l\Iinare (Kurun Minaresi): 248
boza (buza): 467, 469
Bozdoğan (Baz Eşheb): 145
bozkır: 477
Bozonoğlu(Buzunuğl1): 535, 536, 539
böğlirrlen: 374, 797
börek: 961
börülce (Lubya): 610, 984
brahman: 605, 783,"792; 801, 848, 854

Brahmaputra: 59
Braidu (Bereydu): 818
Broaeh (Buludra): 719,720,721
!>uea (üstü kapalı özel bir tahmevan türü):
731,919
Bueat: 75
Budit kabilesi: 72, 349, 350, 396
BueUt kabilesi: 399
Buda: 991
Buda ahalisi: 989
Budfartan (Pudupattana): 800, 801, 816
Budfattan: 804
budhane (büdehane): 614, 791
buğday: 69, 440, 520, 591, 603, 629, 685,
710, 723, 729, 749, 773, 779,894, 981,
982, 983, 988
Buğra, Melik: 658
Buğras: 114, 115
Buğras Kalesi: 125
buğtak: 472, 476
Buhara: 119, 186, 281, 471, 526, 527,
529, 530, 536, 539, 541, 594, 625,
734, 989
Buhara: 548
Buhara bostanı (karpuzu): 524
Buhara dervişleri: 624
Buhari, İmam: 155
Buharf okutma adeti: 63
Buhari Şerif: 55
Buhayra: 37
Buhayra eyaleti: 35
Buhayrarü Tinnis: 40
Buhayt: 372
buhur: 659
buhurdan: 659, 660
bukağı: 687, 714
bukşa (bohça): 832, 880
Bukşa (Bohça) kelimesi: 845, 891
bulanıaç: 964
Bulgar: 481
Bulgar şehri: 480, 481, 482
Bulgar şehri: 1,494
Bulı (Bolu): 458
Buludra (Broaeh): 719, 720, 721
Buludra (Broaeh/Broça): 725
Bune: 18
Bune şehri: 12
Burabra: 707
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Bilrcbilra: 770, 771
Burebüra (Burepur): 784
burç: 468, 721
burçak: 587, 932
Burdur: 406
Burgalf (Bulgar Türklerine özgü) çizme: 543
Burgali (Bulgari): 515
burgu: 443,
Burhaneddin: 24, 543,594,670, 726, 734,
873
Burhaneddin A'rae, Şeyh: 24, 586, 604
Burhaneddin b. Abdülaziz: 71
Burhaneddin b. Abdülhak: 56
Burhaneddin b. Firkah: 141
Burhaneddin (Başkadı vekili): 56
Burhaneddin Ca'beri, Hatip: 82
Burhaneddin İbnü'l-Barkah: 669
Burhaneddın İbrahim b. Ali: 63
Burhaneddın İbrahim b~ Ömer Ca'berı: 86, 732, 1332
Burhaneddin İbrahim Endelüsi: 71
Burhaneddin İbrahim Mısri: 218
Burhaneddin, Kadı: 339
Burhaneddin, Kazerilnlu: 901
Burhaneddin, Mısırlı: 123
Burhaneddın Musuli, İmam: 339
Burhaneddin, Safakuslu: 56
Burhaneddin Sagarcı, Şeyh: 670, 872, 911
Burhaneddın, Şeyh: 24, 901; 916
burhani (borani): 467
Burhani (Mantı): 489
Bürl balığı: 45
Bilri (balık): 40, 42
Burkil: 200
Burkui, Şeyh: 772
Burna takılan hızma (Nath): 803
Burs köyü: 148
Bursa: 428, 430
Buruntayh Bey, Emir: 536, 566, 568
Busra: 166
Busra (Eski Şam): 170
bustuva (deniz boneuğu): 823, 842, 868
Bilş şehri: 66
Buşene: 156,560
Büşene: 571
Buşkal: 792
buva cevizi (misk cevizi): 885

bilza (boza): 467
Bilzun: 535,536,538,539
Bilzunuğli (Bozonoğlu): 535, 536, 539
büdehane (budhane): 791
Bühre, Havace: 789
Büliyana: 927
Bürüllüs: 40, 41
Bürüllüs (Burlus ya da Burullus): 45
bürümcek elbise: 758
Büşşare yöresi: 961
büyü: 878
Büyük Ecyad Kapısı (Bab-ı Ecyadı'l-Ekber): 205
Büyük Emir Kurtay: 915
Büyük kilise: 505, 506
Büyük kilise (Ayasofya) ve çevresinde yer alan dinı amaçlı hizmet kurumlarının tasviri: 513
Büyük Minare (Kutubminfir) ve yarım kalmış öteki minareye dair tarihi kayıtlar: 619
Büyük Sütun (Heftgüş): 619
eadılık: 785
Cafer b. Ali Razi: 80
Ca'fer b. Ebil Mansur: 233
Ca'fer b. Muhammed (Messufeli): 981
Ca'fer, Halife: 246
Ca'fer-i Sadık: 319, 564, 566
caker (tekne türü): 789
Calansi: 789, 790
Calesti, Vezir: 855
Calıkı, Emir: 170
Call:985
cam: 405
eam kadeh: 662
cam kaseler: 595
eam süsler: 979
Cam şehri: 560, 563, 564, 688
Cam şehri: 572 .
Cam, Şeyh (Horasanh): 688
Camiu'l-Kebir: 542
Cilmiü's-Sahih: 530
camiln (eugeriia jambolana) meyvesi: 366,
819,879
Canilra dağları: 939
Canave kabilesi: 366
candariye (özel muhafız alayı):912

1031
cangıl:

858
Bek: 475, 477, 480, 484
Canı Bek (Cani bek) ve Tenı Bek
(Teni Bek): 494
Carh (Çarh): 568
carİye: 372, 374, 388,'395;-408, 426, 428,
431, 437, 465, 472, 473, 475, 476,
477, 478, 497, 501, 519, 530, 531,
540, 563, 567, 660, 661, 673, 680,
682, 694, 710, 711, 731, 732, 755,
757, 758, 780, 782, 792, 793, 794,
807, 808, 809, 816, 819, 824, 832,
838, 839, 850, 855, 856, 858, 861,
868, 878, 881, 890, 899, 913, 918,
962,969,972,975,976,979,982
Carilk, Ahı: 415
CamIlah Ebu'I-Kasım Mahmud b. Ömer
Zemahşeri: 521
casus: 912
Cata: 973
Ciiva adası: 891
Cava (Cava): 659, 805, 816, 876, 879, 884,
885, 918
Cava Hükümdarı: 880, 916, 931, 935
Cava sultanı Melik Zahir: 891
Cavcav (Gavgav): 823, 982
Caveava (Gavgav): 987
Caveli, Emİr: 78
Cavf: 664
dvi (koku cİnsi): 659
Cavna (Tuğluk'un oğlu): 639, 652
Cebel halkı: 944
Cebel mıntıkası: 945
Cebele şehri: 118, 121,397
Cebel-i Fetih (Cebel-İ Tarık): 951
CebeI-i Fetih (Cebel-i Tarık): 941, 943,
944,946,953
Cebel-i Lübnan: 123, 124
Cebel-İ Lübnan: 129
Cebel-İ Mukattam: 58
Cebel-i Tarık (Cebel-İ Fetih): 941, 943,
944,946,953
Cebel-i Tayr: 210
Cebelü'ş-Şeytan: 185
Ceber Kavan kasabası: 854
Cebele: 128
~.
Cebrail: 51, 80
Cedid: 396
Canı

Cehennem vadİsi: 85
Celaleddin: 392, 528, 696, 704, 717, 718,
827,841,873
Celaleddın Abdullah Maliki: 121
CeliHeddın Afgani, Kadı: 695
Celaleddın Ahsen Şah: 704, 856, 857, 861
Celaleddın Ahsen Şah ve isyanı: 724
Celaleddin b. Selahaddın Salih: 299
Celaleddın Ebil Haşim KMı Şeyh: 296
Celaleddin, Emir: 291, 717
Celaleddın Erzincanı: 402
Celaleddın Firilz Şah Halaci: 220, 628
Celaleddın Imadı, Mevlana: 521
Celaleddın İbnü'I-Feleki Tevrizi: 291
Celaleddin, Kadı: 122,402, 564, 667, 718,
719, 720, 721, 722, 723, 781, 789
Celaleddin Klei: 760
Celaleddın Kkı, Melik (İmadülmülk):
389,592,734
Celaleddın (Lar Sultanı): 392
Celaleddın, Mevlana: 413
Celaleddin Muhammed b. Abdurrahman
Kazvın i: 140
Celaleddın Muhammed b. Abdurrahman Kazvinı: 159
Celaleddin Muhammed b. Ahmed Akşehrı, Şeyh: 206
CeliHeddın (Ömer): 827
Celaleddın Ömer BengaIf: 844
Celaleddin Sencer b. Huvarezmşah (Harizmşah): 521, 528
Celaleddin, Sultan: 528,629,677,857
Celaleddin, Şeyh: 413, 870, 871,873,908
Celaleddin'in isyanı: 685
Celiilf: 784
Celalı şehri: 764
Celaliye: 413
eeld-i feres (at değneği) tatIısı: 124,747
Celd-İ feres (Mülebben) tatlısı: 760
cellatbaşı: 696, 697
Cellill, Şeyh: 720
Cem' (Toplanma yeri): 233
Cemal Lilk: 390, 391
Cemal Luk hakkında tarihi kaynak:
398
Cemaleddin: 144, 154
Cemaleddin Akuş Eşreff: 62
Cemaleddin Ali b. Ebi'I-Mansilr: 107
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Cemaleddın

Asyiltl (Kerek Kalesi kadısı):
180
Cemal ed dın b. Cümle (Başkadı): 143
Cemaleddın b. Fakıh: 253
Cemaleddın b. Sedıd, Kadı: 7l
Cemaleddın b. Şeeere: 116
Cemaleddın Ebu'l-Mehasin Yusuf b. Zekı Abdurrahman b. Yusuf Mizzı Kelbı: 156 .
Cemalcddın Efendi: 43
Cemaleddın, Fakih: 678
Cemaleddın (Hadlce'nin kocası): 827
Cemaleddin Hasan İbn Mutahhar
Hılli: 307
Cemaleddın, hatip: 827
Cemaleddın Hinavrı, Sultan: 814, 815,
866
Cemaleddın Huvayziiı, Şeyh: 56, 299
Cemaleddın İbnü'l-Lilkı: 265
Ccmaleddın Kazvını: 141
Cemalcddın (Kcrek naibi): 54
Cemaleddın Mağribı (Gırnatalı doktor fakih): 187, 780
Cemaleddın Matarı (başmüezzin): 181
Cemaleddın Mislatl (Malikı başkadısı):
922
Cemalcddın Mizzı: 669
Cemaleddın Muhammed b. Abdurrahman Kazvını (Şafii kadısı): 141
Cemaleddın Muhammed b. Hasan: 793
Cemaleddın Muhammed (Hinavrh Sultan): 791
Cemaleddin Muhammed İsnevi: 74
Cemaleddın Mutahhar: 285
Cemaleddın Say~, Şeyh: 42
Cemaleddin Savi (ya Savaki): 46
Cemaleddın Sencerı, Vczir: 828, 832, 833,
836,837,843,866
Cemaleddın Sincarı: 339
Ccmaleddın, Sultan: 793, 794, 816
Cemalcddın Şerışı, Kadı: 95
Cemalcddın, Şeyh: 42
Cemalcddın Yusuf b. Zekı Kclbı Mizzı:
150
Cemiiıı (emir): 29, 54
Cemckiin: 920
Cemcl Vak'ası: 267
Cemil ve Büseyne (efsanevı aşıklar): 247

Cemkan yöresi: 287
Cemmaz ve akrabaları: 369
eemrcler (taşlanan yerler): 235
Cenadil (çağlayanlar) bölgesi: 963
Cenanı şehri: 586, 587
cenaze defni: 730
cenaze tütsüsü: 25
Cenbil: 773
Cendirı (Çendri, Çendirı, Cendyerı ):
636, 718, 778
Cendyeri (Çendiri): 725, 785
Cenevizli: 400, 463, 468
Cennet: 520, 558, 689
Cenova: 426, 505
Ceravn: 387, 388, 390
Cerbe: 22, 927
Cerıd ahalisi: 214
Cerkes (Çcrkez): 517
Cermiyiin (Germiyan): 408, 409
Cermiyan tuifesi (Germiyanoğulları):
446
Cevad, Şehziide: 440
Cevaz (pasaport): 79
Cevher (hizmetkar): 274
ceviz: 284, 287, 374, 375, 376, 431, 439,
595,599,601,796,819,822,829,835,
842, 879
ecviz ağacı: 420, 421, 558, 791
Cevşen mahalli: 109
cevz: 431
Cevze: 735
eevzetü't-tlb (koku cevizi): 885
Ceyhun: 51, 474, 520, 527, 529, 536, 542,
555
Ceyhun: 59
Ceyhun nehri: 545
ceylan: 349, 350,396,443,708,861,870
CeyrOn: 133, 139
Ceyrun: 157
Cezayir şehri: 11
Cezıre bölgesi: 943
Cezlre Hadra: 257
Cezıre-i Garbiye: 945
Cczıre-i İbn Ömer: 336
Cezıre-i Osman: 829
Cezire-i İbn Ömer (Cizre): 341
Ceziretü't-Tayr (Kuşadası): 385
Cezıretü't-TuyOr (Kuş adası): 378
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ehetty:915
Cıııık:

132, 134

Cıllık:

157

Cüdde (Cidde): 25, 69, 70, 198,346,347,
348,351,396,926

Cüdde (Cidde): 358

cıvalı

ip: 956
Cible: 353
Clcii Aga: 521, 524
Cidde (Cüdde): 25, 69,70,198,346,347,
348,351,396,926
Cidye şehri: 703
Cihan Buharı: 679
Cihan Bunbul, Melik: 719
Cihanpenah: 612

-Cüheyne: 350, 396
Cül (Gül) Kapısı: 613

Cüneyd b. Muhammed

Bağdiidı:

305

Cüneyd-i Bağdadı: 281
cüzam: 778
Cüzerat (Gücerat): 666, 680, 719

Cüzz (Cuzz) cinsi kumaş: 762
çadır (şatur):

cinler: 26, 80, 922, 957
Cireis: 335, 502, 507, 508

12, 44, 420, 465, 468, 469,
473,475,476,483,484,485,500,501,
530,532,563,567,657,659,660,666,
667,668,669,702,711,714,721,730,
732,857,862,882,914,967,969
çadır şehir: 473

Cireis'in kabri: 341

çağatay Hanlığı

Cihiinpeniih: 618
Cilve günü: 918

Cimri hikiiyeleri: 686

ciyiid (küheylan): 470
cizye: 408, 758, 773, 809
Cocl (KoviI): 694, 764, 770
côz: 431
Cııban (Çoban Emırü'l-Ümera): 118, 276,
288,322,323,324,921
Cııdı dağı: 337
Cuhfe: 193

Cuk! tayfası (Yogiler): 784
cııkı

(yogi): 775, 776, 777, 778, 791, 792,
809,848,851,854,861
Cula (şairler): 970
Cumna (Cıın) nehri: 52, 624, 689, 773,
777,869

Cumun i Cemun (Eugenia Jambolana): 609, 891
Cun: 59
Cun ırmağı (Cumna): 874
Cuneyb

kaynağı:

397

Cunk: 810

ve Aliieddfn Tarma(Maveraünnehr sultanı): 551

çağlayanlar

(Cenadil) bölgesi: 963
616, 680
çalgılar: 967
Çalil Han: 323, 324
çan: 502
çanak: 366
çanak çömlekler: 948
çapm: 389,534, 714
çardak: 373, 419,483,506, 902
Çarh (Carh): 568, 576
çalgıcılar:

Çarh

kasabası:

575

çarhıye

(hafif top veya arbalet): 806
çarmıh: 506
çarşaf: 72, 377
çarşı: ıo7, 296, 312, 352, 354, 403, 406,
408,409,418,428,435,437,441,464,
473,485,504,505,517,519,520,527,
530,542,565,684,688,723,823,828,
850,901,902,9ıo

cu nk (Çin gemisi): 806, 807, 808, 809,
814,876,884,885,887,888,898,900,
916, 919

Cunk türü geminin

şırin

gittiği

Ciiva: 890

Curfattan: 799, 800, 816

Curlattan: 803
cübbe: 56, 282, 364, 379, 392, 503, 532,
757,765,766,"882,895,908,967,969,
983
Cübbü'l-flran (fare kuyusu): 781

Çarşı Aslanı

(Esedü'l-Esvak): 706
715
çarşı hakimleri: 938
çavuş (şavuş): 849
çayır: 470
çedik: 378, 777
çekirge: 971, 989
Çendirı (Cendyeri): 636, 778, 779
çerağd: 405
Çerkez (Cerkes): 471, 517
çarşı esnafı:

çevgen (top) oyunu: 677
çeyiz: 93
çıban: 420, 537
çıra: 855
çıradanıık: 418
çiçek: 853
çiçek esansları: 660
Çin: 20, 24, 52, 298, 414, 425, 477, 482,
523,524,525,527,528,531,535,536,
539,640,723,758,759, 773, 799, 801,
805,806,807,812,814,816,819,823,
829,853,870,872,876,884,886,894,
895,896,897,898,899,900,906,907,
908,911,913,916,921,955
Çin altınları: 879
Çin denizi: 298
Çin gemileri: 799, 801, 806

Çin halkı tabiri: 915
Çin
Çin

Hıta Hükümdarı:
hükümdarı:

911
474, 758, 789, 814, 888,

895
Çin
Çin

ırmağı:
işi

921
porselen: 901

Çin seyahatine

ilişkin

Dilda Emir Ali: 439
499
Dagım: 71
daknO:979
dalgıç: 394
damatlık: 679
Damganh Gıyaseddın (Ma'ber yöresinin
hakimi): 778
damla (nıkrıs) hastalığı: 478, 480, 522
dana (eti): 498
dans takımı: 660
dansöz: 660, 678
dansöz hatunlar: 782
Danyal Acemı, Şeyh: 206
Danyal, Şeyh: 346, 392
dar: 828, 830
Dara şehri: 338
dadı kadın:

Daranı

itirazlar: 761

Çin şehirleri: 898, 900, 902, 911
Çin tacirleri: 376, 807, 814
Çin tavukları: 895
Çince: 909, 910
Çingiz (Tinkız): 527, 528, 535, 542, 555,
557, 568, 895, 913
çini: 419, 422

Çin'in büyük Kaanı
915
Çin'in fethi: 549

Çöı bedevlieri: 356
çöl haydutları: 15
çul: 526
Çul (ŞOI, Sul, Şôl) kabilesi: 298

Toğan

Temur:

Çinliler: 477, 763, 888, 895, 896, 897, 898,
899,905,906,908,913,914
çit: 668
çitli otağ: 537
çivi: 374, 668, 806, 808
çizme: 515
Çoban (COban) (Emlrü'l-Ümera): 118,
276,288,322,323,324,921
çorap: 515
çorba:49, 467, 959
çovtrı: 732

Çovtrf (Çovdheri): 759
çöl: 390, 391, 396, 519, 578
Çöı Arapları: 12, 390, 679, 682

(DerabI) cinsi tuz: 398

daranı

(tuz cinsi): 387
m.rayya köyü: 146
darı: 350,370,372,587,602,979,981, 982
Dar-ı Sera (sarayev): 653
Darimı: 320
dark (kalkan, savunma): 806
darphane: 896

Daru'n-Nedve: 238
Diiru'n-Nedve (Karar Evi): 198,205
Daru't-Talebe: 363

Daru't-Tam': 991
Daru't-Tam': 989
Darü'l- Adı: 143
Darü'l-Acele: 205, 206
Diirü'I-Emır: 907
Diirü'I-Emn (Huzur Vurdu): 624
Diirülhiliife: 612, 615, 673
darülmclik (hükümdar konağı): 591
Darü's-Saadc: 94
Darü's-Seliim (Esenlik ve 'Barış Vurdu):
316
Darü's-Sınaa: 943
Darü's-Siyade (Seyyidler Konağı): 416
Darü'ş-Şarabı: 206
davar: 411,562,819,868
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Davarık: 203
Dave: 584
Dave: 596
Davud: 26, 367
Davud b. Ali: 569
Davud b. Ali (BeIh -valisi?: 555
Davud b. Süleyman (Kuıva hükümdan): 369
Davud (Kutbulmülk'ün oğ!u): 713, 714
Davud Peygamber: 176
Davud, Sultan: 838
Davud Tai: 282, 283, 321
Davud Tm: 332
davul: 94, 233, 254, 255, 294, 313, 326,
327,364,365,371,376,395,410,482,
501,504,588,590,605,632,642,653,
658,680,715,744,794,805,807,815,
835,873,905,907,913,966,967,969
Debiliye: 114
değirmen: 564
değirmenci: 729
değnek: 49, 475, 477, 679, 835, 837
Dehfattan (Dharmapattam): 800, 816
Dehfattan: 804
Dehkan: 593
Delas: 66
Delhi (Dihli): 186, 187, 221, 255, 261,
292,335,524,583,592,601,607,608,
612,613,614,615,616,617,620,621,
626,627,628,629,630,632,634,636,
639,640,641,642,643,653,672,673,
674,677,683,685,688,689,690,697,
698,703,704,705,708,709,712,717,
718, 723, 726, 728, 732, 737, 738, 748,
751, 753, 754, 756, 757, 772, 773, 774,
776,779,824,830,856,857,861,862,
863,868,881,905,906,919
Delhi Türk Sultanlığı: 645
delta:485
Demdir: 463
Demenhur: 35, 925
Demenhur: 37
demir: 92, 376, 423, 443, 655, 828
demir çivi: 823
demİr halka: 29
demir kap: 426
demir kazık: 85J
demir levha: 692

demir madeni: 988
demir tozu: 778, 861
Demirhan (Hanü'l-Hadid): 334
~ Demurhan: 428
Demürtaş oğlu Hasan Havace (Hoca): 325
deniz beyleri: 911
deniz boneuğu: 823, 833, 834, 835, 842
Deniz Virdi: 25
deniz yolu: 396, 471, 869
Denizaslanı: 378
denizciler: 898, 918
Denize belvermiş dağ: 459
Denizli (Dofiuzlu, Domuzlu, Dunguzla):
408
Denizli (Ladik) Sultanı: 410
DenizIi suItanı Yenene {Yınanç: 447
Dcogir (Duvaykir): 255, 629, 721, 780,
781
dergah: 412,413,415,416,417,418,437,
441, 442
deri: 482, 502, 661,723, 781,878
deri torba: 393
derici: 405
Dervaze-i Balem (Palem Kapısı): 728, 729
Dervaze-i Cebel: 852
Dervaze-i Disbul: 273
derviş: 42, 49, 54, 71, 120, 123, 124, 219,
223,224,259,261,272,273,281,295,
298,339,351,738,757,771,789,797,
831,876,903,907,923,925
Deşt-i Kafcak (Deşt-i Kıpçak): 52, 462,
463,477,498
Deşt-i Kafcak (Deşt-i Kıpçak) ve Kıpçaklar: 487
Deşt-i Rum: 284
Deşt-i Rum ve Kaşgay Türkleri: 306
dev: 825
Devadar terimi: 61
devadeviye: 743, 751
Devair burnu (Rc's-i Devair): 349, 396,
397
deviit: 912
devaviye: 748
deve: 48, 57, 71, 169, 348, 352,361, 377,
397,465,466,477,497,519,526,530,
535,566,578,585,654,657,658,722,
733,744,745,746,955,958,975,977,
980,982,983,988
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deve derisi: 955
deve eti: 955
deve kemiği: 377
deve sütü: 72, 396
deve tüyü: 791
devekuşu: 350,396, 895
Deveycir: 258
Deveyeir (Deagir): 255
Devlesc, Emir: 879, 881
devlet (d illet denen oturak): 834, 848, 856
Devlet Şah: 565
Devletabad (Deogir): 786
Devietabad (Kataka): 255, 256, 584, 592,
629,631,634,657,688,693,697,698,
705,706,707,719,720,721, 741, 751,
755, 772, 780, 781, 782
Devletşah, Melik: 704, 706, 745, 746
Deyr-i Farils: 123
Deyr-i Farus: 129
Deyrü't-Tln: 66
Dhar (Zıhar) şehri: 704, 779, 780
Dharmapattam (Dehfattan): 800, 816
Dlıat: 893
Dımaşk: 84, 90, 92, 93, 94, 109, 110, 1ll,
II 8, 124, 130, 13 1, 132, 133, 134, 13 7,
138, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 147,
148,149, ISO, 151, 152, 153, 155, 156,
166,274,284,293,337,349,363,439,
504,526,533,565,669,771,894,905,
922, 923
Dımaşk: 157
Dımaşk Hoea: 322, 323, 921
Dımaşk Hoea: 333
Dımaşk Meseidi: 373
Dımaşklı Şeyhziide: 670
Dımaşklılar: 134, 142, 146, 147, 153, 154,
922
Dımaşktıların Faslıları sevmesi: 164
Dımaşk'ta Cumartesi günleri: 158
Dımaşk'taki büyük vebii: 163
Dımaşku'ş-Şam: 130
Dıraht-ı Reviin (yürüyen ağaç): 854
Dıraht-ı Şehiide (şehadet ağaeı): 800
Dıyaeddın Ebu'n-Necıb Sühreverdı: 282
Dıyaf Medresesi: 253
Dıyaülmülk b. Şemsülmiilk: 708
.Dibiilbilr (Dibalpur): 639
Dibiilbar (Dipalpur): 650

Dicle: 51, 267, 316, 319, 322, 334, 335
Dihll Ciimü (Kuvvetü'ı.tsliim Ciimii):
619
Dihıı (Delhi): 186, 187, 221, 255, 261,
292,335,524,583,592,601,607,608,
612,613,614,615,616,617,620,621,
626,627,628,629,630,632,634,636,
639,640,641,642,643,653,672,673,
674,677,683,685,688,689,690,697,
698,703,704,705,708,709,712,717,
718, 723, 726, 728, 732, 737, 738, 748,
751,753,754,756,757,772,773,774,
776,779,824,830,856,857,861,862,
863,868,881,905,906,919
Dilıü ratlı: 874
Dilıırnin alınışıyla ilgili tarilı: 645
Dildıneve kasabası: 854
Dilhı: 615
Dilşad: 36, 325,770,921
Dilşiid Hatun: 333
Dimyar: 41, 42, 43, 44, 48, 402, 924, 925
Dimyat: 46
dinar: 11, 12,35,48,53,77, 136, 169, 185,
187,222,255,256,289,291,293,297,
298,299,356,469,470,481,482,486,
515,519,520,523,524,525,534,538,
541,542,563,585,588,592,617,729,
731,734,735,736,737,738,739,740,
746, 748, 749, 750, 754, 755, 772, 792,
850,862,863,868,873,896,903,906,
911,919,922,938,962
DInar, Melik: 325
Dinever (Dundra): 865
Dınever (Dundra) şehri: 854
Dınever putu: 854, 855
Dineverı Esved (Siyah) diye bilinen Şeyh
Ahmed: 283
Dıncverı Zayiyesi: 275
dirhcm: 22, 35, 44, 49, 66, 515, 723, 729,
731,734,863,868,896,919,922,924,
931,932,947,962
dıs (kamış): 366
Dis türü sedir: 369
divan-ı berıd (istihbarat kurulu): 912
divan-ı gavs (yardım ve destek kurulu): 912
divan-ı işraf (denetleme kurulu): 739, 912
divan-ı mustahree (vergi takip kurulu):
689,912
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divan-ı

nazar (son tetkik kurulu): 739
vizaret (vezirler meclisi): 739, 912
Diyarbekir: 276, 325, 328, 789
Doğan (emir): 29
Doğru posta ve nakil güzergiihı: 78
Doğu Mrika sahilalmlisi ve Zeyla:
368
domuz diyarı (Beldetü'I-Hanazır): 408
domuz eti: 500, 895
donanma: 390, 939
Donkola: 985
Donkola: 963
Dofiuzlu (Denizli, Domuzlu, Dilngilzla):
408
Dönemin Semerkand'ı: 553
Dönemin Sumatra sultanı: 929
döşek: 407,420, 478,502,681
döşeme: 415, 831
dildgeran (dülgeran): 910
Dilga, Tercüman: 963, 965, 966, 967, 969,
970, 972
Dugaym kabilesi: 397
dilkı (düğ): 467, 476, 498, 519
Dükf (Düğ) kelimesi: 489, 510
dillet (devlet denen oturak): 834, 848, 856
Dunb: 798
Dundra (Dınever) şehri: 854
DilngOzIa (Dofiuzlu, Domuzlu, Denizli):
408
DungOzll (kumaş türü): 408
Dunkul (Kuka hükümdarı): 790
dunkura: 834
dusut: 124
dut: 563
Duva Timur oğlu Bfizfin ve Tarmaşf..
rfn:552
Duvaykfr: 648
Duvaykır (Deogir): 629, 721, 780, 781
Dfizah est pur ni'met: 874
Düeeyl (Küçük Dicle) çayı: 334
düğ (dOkI): 467, 476, 498, 519
düğün alayı: 680
Düğün merasimi: 844
düğün yemeği: 678, 679, 752
düğün ziyafeti: 213
dühn suyu: 467"
Dühün: 490
Dükiilı: 976
divan-ı

Dülcı Tatarı, Emir: 699
dülgeriin (dildgeran): 910
Dümıntiiş b. Cfiban yahut Çobanoğlu
Timurtaş: 333
Dümurtaş (Emir Çoban'ın oğlu): 118,324
Dündilr Bek: 406
Dünya Harun: 322, 338

Ebiiruhm: 568
EbO Abbas: 927
Ebil Abdullah: 6, 11,12,948
Ebil Abdullah Ahmed b. Hanbel, İmam:
321
Ebil Abdullah b. Abdulmelik (Kadl'l Cemaa): 948
Ebu Abdullah b. Asım: 950
Ebil Abdullah b. Ataullah, Fakih: 345
Ebu Abdullah b. Hafif, Şeyh: 294, 849,
852,854
EbO Abdullah b. Hariln: 928
EbO Abdullah b. İbrahim, Şerif: 257
Ebil Abdullah b. Kemad: 13
EbO Abdullah b. Muhammed: II
Ebu Abdullah b. Reş!d, Hatip: 529
Ebil Abdullah b. Yasın (başvezir): 22
Ebil Abdullah Buharı: 530
Ebu Abdullah c1-Mürşid!, Şeyh: 34
EbO Abdullah Fas!, Şeyh: 23
Ebu Abdullah Garnatı: 181
Ebu Abdullah (Halil adıyla ünlcnen Üsrat): 215
Ebil Abdullah Hüseyin: 296
EbO Abdullah İbn Hafif: 283
EbO Abdullah Miilik b. Enes: 174, 184
Ebil Abdullah ]\[uhammed: S, 180, 214,
372
Ebil Abdullah Muhammed b. Abdulmelik Evsı: 953
Ebil Abdullah Muhammed b. Abdurrahman: 205, 926
EbO Abdullah Muhammed b. Cabir Endelüsi: 339
Ebil Abdullah Muhammed b. Ebu Temım: 15
Ebfi Abdullah Muhammed b. Ebu'lKasım: 258
EbO Abdullah Muhammed b. FerhOn:
180
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Ebu Abdullah Muhammed b. Galib Rusafi Balensı: 945
Ebu Abdullah Muhammed b. ıbrahim
Beyyanı, Hatip (müderris Fakih): 949
Ebu Abdullah Muhammed b. ıdris Şafii,
ımam: 50
Ebu Abdullah Muhammed b. ısmail: 156
Ebu Abdullah Muhammed b. Kemaluddfn lbnü'l-Adfm:, 113, 752,
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Ebu Abdullah Muhammed b. Mahruk:
950
. Ebu Abdullah Muhammed b. Muhammed, Şeyh: 181
Ebu Abdullah Muhammed b. Müsbit
Garnati: 85
Ebu Abdullah Muhammed b. Sabbağ,
ımam: 928
Ebu Abdullah Muhammed b. Seyyidi'nNas: 11
Ebu Abdullah Muhammed Ensarı: 13
Ebu Abdullah Muhammed Garnatf:

189
Ebu Abdullah Muhammed Hüseyni, Şe
rif (KerbeHllı): 257
Ebu Abdullah Muhammed ıbnü'l-Kadi
Ebu'I-Abbas
ıbnü'I-Kadi'I-Hatib
Ebi'I-Kasım Cüravı, Fakih: 345
Ebu Abdullah Muhammed ısmail Buhari:
527
Ebu Abdullah Muhammed Nefzavi: 11
Ebu Abdullah Muhammed, Şeyh (Maliki
imamı): 212
Ebu Abdullah (müfessir Fakih): 11
Ebu Abdullah Mürsi, Fakih: 345
Ebu Abdullah Mürşidf: 784
Ebu Abdullah Mürşidı, Şeyh: 35, 770
Ebu Abdullah Nefzavı, Kadı: 12
Ebu Abdullah Razi: 41
Ebu Abdullah Sahili (hatip): 948
Ebu Abdullah Satti, imam: 928
Ebu Abdullah Semerkandi, Hacı: 951
Ebu Abdullah Şafii, İmam: 48, 296
Ebu Abdullah Tancall: 948
Ebu Abdullah ÜbülIi, imam: 928
Ebu Abdullah Zübeydı: 11, 12
Ebu Abdullah Züvavi, Şeyh (Mağripli):
11,206

Ebu Abdurrahman b. Mustafa (Erzurumlu): 85
Ebu Ahmed: 562
Ebu Ahmed Çiştl, Şeyh: 562
Ebu Ali Belensi, Fakih: 345
Ebu Ali Hasan: 85
Ebu Ali Ömer: 950
Ebu Ali Ömer b. Abdürrefi', Kadı: 928
Ebu Ali Ömer b. Ali b. Kaddah Hevarı: 13
Ebu Ali Ömer, Şeyh: 950
Ebu Ali Zebidı: 352
Ebu Bekir b. Nokta: 41
Ebu Ca'fer Ahmed b. Rıdvan b. Abdülazım Cüzamı: 948, 950
Ebu Ca'fer Mansur Abdullah (Abbası halifesi): 178, 199, 208, 229, 319
Ebu Derda: 146
Ebu DülefMuhammed, Şeyh: 391, 392
Ebu Eyyub Ensari: 174, 175, 185
Ebu Eyyub Ensarf: 188
Ebu Gurre b. Salim b. Mühenna b. Cem·
maz b. Şıha Hüseynı Medenı: 253,
254,255,256
Ebu Hafs (Müderris): 971,983
Ebu Hafs Necmeddfn Ömer Neseffve
kitabı: 554
Ebu Hafs Ömer Nesefi: 542
Ebu Hamid Gazali: 564
Ebu Hamid Gazlli: 572
Ebu Hanıfe, ımam-ı A'zam: 321, 402,
558,592
Ebu Hassun Zeyyan b. Emdiyun Alevi:
928
Ebu Haşim Abdülmelik Zebidi: 373
Ebu Hayyan ESlruddfn Muhammed
b. Yusuf Ende1usı Garnat1 ve
Türk Dili: 64
Ebu Hureyre: 80
Ebu Hüseyin ıbn Cübeyr: 105
Ebu İbrahim ıshak Canatl, Kadı: 981,
982,983
Ebu İmran ısa Semerkandi: 320
Ebu ınan Hris: 4, 6, 54, 55, 565, 926, 931,
944
Ebuİnan Faris: 8
Ebu İsa Muhammed b. ısa b. Sure, ımam:
542
Ebu ıshak: 290, 291, 538, 920
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EbO Ishak b. Muhammed Şah IneO (Mclik Fadıl): 288, 289
EbO Ishak Bek (Dündar Bek oğlu): 406
EbO Ishak (EkrıdOr hükümdarı): 408
EbO Ishak Ibrahim b. Y~hyi 345 .

EbO Kuneyne: 797
EbO Leheb: 209,437
EbO Malik, Emir: 943

Ebu Muhammed b. Müslim, Fakih: 345
Ebu Muhammed b. Nebhan, Sultan: 383
Ebu Muhammed Bendekan (MessMeli):
955,960
EbO Muhammed Bişri, Fakih: 955
EbO Muhammed Darimı: 320
EbO Muhammed Dimyatl: 41
EbO Muhammed Ibnü'I-Kabile: 345
EbO Muhammed Kasım b. Muhammed
b. Yusuf Birzali Işbm Dımaşkı: 155
Ebu Muhammed Ruşatı: 41
EbO Muhammed Ruveym: 283
EbO Muhammed San'anı, Şeyh: 352
EbO Muhammed Seravı: 183
EbG Muhammed Yafiı: 926
EbO Muhammed Züeünderı, Fakih: 953
Ebu Müslim: 701
Ebu Müslim Havlani: 146

EbU Medyen: 161

Ebfi Müslim Havlanı: 162

EbO Medyen, Şeyh: 145,930
EbO Mehdı Isa b. HarzOz Miknası, Şeyh:
182, 183
EbO Mehdi Isa b. Süleyman b. MansOr,
Emir: 953
EbO Mervan: 927
EbO Muhamed burnu (Re's-i EbO Muhammed): 396
EbO Muhammed Abdullah: 180
EbO Muhammed Abduııah b. Abdurrahman Darimi: 320
EbO Muhammed Abdullah b. Ahmed b.
Haviye b. Yusuf b. Eymen Serahsı:
156
EbO Muhammed Abdullah el-Haseni,
Şerif: 70
Ebu Muhammed Abdullah Hadarı, Fakih: 345
EbO Muhammed Abdullah Ifrıkı: 212
Ebu Muhammed Abdullah Serahsı: 320
EbO Muhammed Abdulvahhab b. Ali b.
Nasr Malikı Bağdadi (Kadı): 317
EbO Muhammed Abdulvahhab b. Ali
(Malakkalı Hatip): 947
EbO Muhammed Abdülvehhab: 50
EbO Muhammed b. EbObekir Isa, Şeyh:
372
EbO Muhammed b. Ferhan: 834
Ebu Muhammed b. Ferhun, Şeyh: 926

Ebu Nümeyy b. EbO Sa'd b. Ali b. Katade Hasenı: 213, 219, 226, 799
Ebu Nüvvas: 337
Ebu Ömer b. Ebu'l-Velıd Ibnü'l-Hace etTudbi: 140

Ebuİshak İbrahim Kazerunı: 308

EbO Ishak Ibrahim Ribi'i (Hatip): 13
Ebuİshak Kazerfinı:

310, 915

EbO Ishak KazerOni, Şeyh: 288, 297, 298,
299,805,901
EbO Ishak Sahilı, Şair: 973, 978
EbO Ishak, Sultan: 283, 287, 291, 293,
294,325,538,667
EbO Kubeys: 197, 198,205,209,232

Ebfi Kubeys

dağı:

236

Ebu Ömer Medresesi: 163
Ebu Ömer Osman b. Abdülvahid Tenaleftl: 928
EbO Saıd: 118, 206, 236, 244, 254, 276,
285,288,289,291,313,321,322,323,
324,325,326,328,336,346,354,563,
657,670,750,921,927
EbO Said Feree b. Kasım (Hatip): 949

Ebfi Said Osman (73111331): 16
Ebu Saıd'in babası Ebu Yusuf
Ya'kfib (667/1286): 16
EbO Sitte, Şeyh Cuma: 797
EbO Süfyan: 138, 144
EbO Süleyman Daranı: 146

Ebu Süleyman

Daranı:

162

Ebu Şahmc: 184
Ebu Talib b. Ebi'n-Nu'm b. Hasan b. Ali
b. Beyaneddin Mukriı Salihı: 155
Ebu Temmam Habib b. Evs: 316

Ebfi Turab Asker b. Hüseyin
bı: 551
EbO Turab Nahşebi, Şeyh: 530
EbO Ubade Buhturl: 108
Ebu Ubeyd: 20

Nahşe-

EbO Ubeyde b. Cerrah: 90, 135
EbU Ubeyde b. Cerrah: 96
EbO Yahya: 13
EbO Yahya Abdurrahim b. Nubatc (Hatip): III
EbO Yahya (lfrikıyye (Kuzey Afrika) sultanı): 11
EbO Yahya, Sultan: 14
EbO Ya'kOb: 93, 94
Ebil Ya'kOb b. Abdurrezzak: 348
Ebil Ya'kOb SOs'i: 14
Ebil Ya'kilb Yusuf: 92, 219
Ebil Yezid Biseami, Şeyh: 566
Ebil Yusuf b. Abdülhak: 9, 927
EbO Yusuf (Emirü'I-Müslim'in): 245
EbO Yusuf oğlu Ebil Said: 9
EbO Zckeriyya b. Ya'kilb: 22
EbO Zekeriyya Yahya b. Sirae Rundi
(Rondalı): 941
EbO Zekeriyyil Yahya b. Sultan Ebu İs
hak İbrahim b. Sultan EbO Zekeriyya
Yahya b. Abdülyahid b. Ebil Hafs: 13
Ebu Zekeriyya Yahya b. Süleyman Askeri: 928
Ebil Zeyd Abdurrahman: 214, 353, 391
EbO Zeyd Abdurrahman Ibnü'I-Kad'i
Ebu'I-Abbas b. HalOf: 345
EbO Zcyyiln b. Vudrar: 931
Ebu Zür'a T1ihir b. l'vluhammed b. Tahir
Mukaddesi: 296
Ebübekir: 173, 266, 944
Ebubekir Ahmed b. Hasan Haraşı, Kadı:
296
Ebubekir Ahmed Sanavberı: 113,
334,946
Ebübekir (ArgOnoğlu): 234
Eblibekir b. Şeyh Ömer: 362
Eblibekir b. Ya' kAb: 975, 977
EbAbekir SanaYberi: 108
Eblibekir (Faslı): 462
Eblibekir Han (Sultan Aliicddın'in Oğlu):
632,633,635
Ebubckir, Hatip: 466
EbObekir, Hz.: 174, 175, 185, 206, 210,
211,267,285,383
Eblibekir Ibnü'I-]'vlübarek Zübeydı: 296
Eblibekir J\luhammed b. Ahmed b. Şi brin Scbti: 949
Eblibekir Muhammed b. Mes'Od: 320

EbObekir (Şafii hatibi): 464, 465
EbAbekir, Şeyh: 372
EbObekir Şibli: 321
Ebubekir Şiblı: 332
EbObckir Şirazi: 218
Eblibekr Acemı, Şeyh: 66
EbObekre (ermiş): 920
Ebu'd-Derda Umeyr Hazred: 162
Ebu'I-Abbas: 70,182,184,220,221,296,
345,372,373,592,667,672,976
Ebu'I-Abbas Ahmed b. Muhammcd b.
MerzOk: 181
Ebu'I-Abbas Ahmed Endclüsi: 212
Ebu'I-Abbas Ahmed Rifai: 260,417
Ebu'I-Abbas b. Abdüzz1lhir, Şcyh: 69
Ebu 'I-Abbas b. nfOt: 345
Ebu'I-Abbas b. Ya'küb Asamm: 296
Ebu'I-Abbas Ebyani: 352
Ebu'I-Abbas F1isi: 183
Ebu 'I-Abbas Cumari: 219
Ebu'I-Abbas Haccar: 156
Ebu'I-Abbas J\lürsi: 25
Ebu'I-Abbas Nih1iycndi: 283
Ebu'I-Abbas Rifili: 260, 261
Ebu 'I-Ala Maarri: 102, 108
Ebu'l-Ala Maarri': 104, 113
Ebu'l-Bcrekat Belffkı (SilffkI): 952
Ebu'I-Berekat Berberi: 825, 826
Ebu'I-Berekat (Kadi'l-kudat (kadılar kadısı): 529
Ebu'I-Berekat Muhammcd: 13
Ebu'I-Berekat Muhammed b. Ihrahim
Sülemi Bilfiki: 949
Ebu'I-Fadail Hasan b. Muhammed b. Hasan Saganı: 296
Ebu'I-Fadl Abbas: 176
Ebu'I-Feth b. Veki: 40
Ebu'I-Feth Kuşacim: 109
Ebu'l-Pcth Kuşaeim:, 113,360.970
Ebu'I-Fity1in b. HabbOs: 108
Ebu'l-Pityiin b. Hayyus: 113,473, 1081
Ebu'I-Hacdlc AksOri: 71, 397
Ebu'l-Haeeiie Yusuf b. Abdurrahım:
74
Ebu'I-Haccac Yusuf b. Sultan Ebu'I-Velid ısmail b. Fercc b. ısmail b. Yusuf
b. Nasr: 949
Ebu'I-Hafs, Kadı: 523
Ebu'I-Hafs Ömer: 521
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Ebu'l-Hasan: 12, 25, 353, 927, 928, 941,

943,953,964,968
Ebu'l-Hasan Abbadı, Seyyid (Iraklı): 738
Ebu'l-Hasan Abdurrahman b. Muhammed Ibnü'I-I'vıuzaffer-6:~-Muhammed
b. Davud b. Ahmedlı. Muaz b. Sehl
Ibnü'l-Hakem Davudı: 155
Ebu'l-Hasan Abdurrahman Davudı,
İmam: 320
Ebu'l-Hasan Aksarilyı, Şeyh: 388
Ebu'l-Hasan Ali b. Ahmed b. Mahruk:
950
Ebu'I-Hasan Ali b. Fergus Tilimsanı: 219
Ebu'I-Hasan Ali b. Musa b. Saıd Ansı
(Gırnatalı): 109, 133, 134, 141
Ebu'I-Hasan Ali b. Musa Garnatf Ansı: 113
Ebu'I-Hasan Ali b. Rızkuııah Eneerı: 218,
219
Ebu'I-Hasan Ali b. Süleyman Riyahı: 951
Ebu'l-Hasan Biyarı: 345
Ebu'I-Hasan Şilzili, Şeyh: 25, 70, 71,397
Ebu'I-Hasan Harkanı: 566
Ebu'I-Hasan Mekki b. l\fuhammed b.
l\fansCır b. Alill Urdi: 296
Ebu'I-Hasan Muhammed b. Ahmed b.
Ömer b. Hüseyin Halef Katiı: 155
Ebu'I-Hasan Nilmisı, Hacı: 928
Ebu'l-Hasan, Seyyid: 814
Ebu'l-Hasan Şazili: 32,399
Ebu'l-Hasan Zeylaı, Fakih: 353, 354
Ebu'ı-tshak ıbrahim (Hatip Hacı): 946
Ebu'I-Kasım: 950
Ebu'I-Kasım b. BennCın l\!illiki (Tunuslu
Fakih): 40
Ebu'I-Kasım b. Rıdvan: 968
Ebu'I-Kasım Cüneyd: 282, 283, 321
Ebu'I-Kasım Muhammed b. Ahmed b.
Muhammed Hüseynı Sebti (Kadı'l
cemaa Şerif): 949
Ebu'I-Kasım Muhammed b. Muhammed
Ibnü'I-Fakıh Schl b. Millik Ezdi, Vezir: 182
Ebu'I-Kasım Muhammed b. Yahya b.
BattCıta: 946
Ebu'I-Kasım (Mürsiyeli): 906
Ebu'I-Mevilhib (armağan babası): 366
Ebu'l-Mevahib Hasan b. Süleyman
(Kuıva hükUmdart): 369

Ebu'I-Muzaffer Hasan: 366
Ebu'I-Mücahid: 652
Ebu'I-Münecca Abduııah b. Ömer Huzaı
Leysı Bağdildi:

155

~Ebu'I-Vahş Sebu' b. HalefEsedı: 157
Ebu'I-Vahş

Sebu' b. Halef

Esedı, Şair:

132
Ebu'I-Velıd ısmail, Şeyh:

353, 354

Ebu'n-Necat: 35
Ebu'n-Necib: 283
Ebu'r-Rebı Abbası:

220
Süleyman Askerı: 951
Ebu'r-Rebi Süleyman b. Davud Askerı,
Şeyh: 946
Ebuserur (Barselor): 797
EbuserCir (Barselor) şehri: 803
Ebusır: 925
Ebu's-Sabr EyyCıb Fahhar: 345
Ebu't-Tayyib (Kadı EbCı Abduııah Nefzavl'nin oğlu): ıı, 12
Ebv1lb limanı: 352
Ecdcr l\lclik: 706
Ecfur: 247
Eeyild: 212
Eeyild Kapısı (Bilb-ı Eeyild): 205
Ecyildü'I-Asgar: 198,210
Eeyildü'I-Ekber: 198,210
ed-Devletü't-Türkiyye: 76
Edffi: 75
Edffı şehri: 70, 71,397
Edhem, Hz.: 119, 120
Efharuddın (Fahruddin) Kadı: 910
Eflatun, Filozof: 427
Eflatun mu Galinos mu?: 456
efrac: 468
Efram (Humus emiri): 71, 117, 118
Eğridir (Ekridur): 406,408
Eğridir sultanı EbCi İshak Bek ve Hamıdoğulları: 446
ch I-i alıbar (istihbarat memurları): 657
Ehl-i Beyt: 4, 28
Ehl-i Cilmiayn: 312
elıl-i dıhlet: 913
Ehl-İ Sünnet: 280, 286, 287, 402, 521, 559,
560
Ehramlar: 52, 53
Eizze: 585
ekildış: 469
ekarim: 782
Ebu'r-Rebı'
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ekmek: 24, 49, 123, 260, 270, 271, 376,
379, 391, 397, 400, 402, 410, 436,
439, 441, 466, 467, 479, 502, 522,
661, 676, 723, 731, 752, 771, 922,
923, 965
ekmekçi: 771
Ekrad (Kürtler): 312
EkrıdGr (Eğridir): 406,408
Ekrldur (Eğridir): 446
Elbıre: 950
elbise: 48, 49,115,378,381,388,389,392,
396,404,407,408,411,414,415,417,
419,422,424,425,426,428,437,438,
441,444,469,472,476,477,479,484,
486,500,501,504,509,515,524,525,
527,534,557,562,563,675,677,679,
681,683,697,704,714,720,732,758,
770,823,830,834,866,872,878,882,
886,896,914,966
Elcekatay (llçigiday): 551
EI-Cezfra'nın muhasara edilişi: 951
Elçekaday (llçigaday): 531
elçi: 38, 562, 671, 672, 758, 968
eldiven: 759
Elhamma: 948, 951
El-lksır: 97
elma: 363,436, SOO, 599, 961
elmas: 969
El-Müsfır: 86
eman (güvenlik belgesi): 722, 816, 846
Emevı halifesi: 177
Emın (Abbas i halifesi): 320
Emir Baht Horasan!, Şerefülmülk: 291,
292,696,717,718,721,735,736,737,
738
Emir Bektemur yahut Büktumur: 61
Emir Bük TümGr ( Bey Timur Melik Nasır'ın sakisi): 54
Emir Cuban (Çoban): 302
Emir Çoban: 333
Emir Dümurtaş (Timurtaş) Çobanoğ
lu: 128
Emir Gıyaseddfn Muhammed b. Hace
Reşıd: 333
Emir Hasan Buzurg (Şeyh Hasan
CelayirO: 303
Emir Mesleme (Halife Abdülmelik'in
oğlu): 511

Emir Musa

Burhaneddın

b. Karaman
Musa Paşa): 357
Emir Muzaffer Şah ve Muzafferiyye
Devleti: 308
Emir Rumeyse b. Ebu Nümeyy: 358
Emir Salar: 170
Emir Seyfeddin Gada: 242
Emir Suveyte (Sutay: 303
Emir Utayfa b. Muhammed Hasenı:
358
Emir Vunar Samirı başkanlığındaki
Racput isyanı: 597
Emir-i Candar Aydemür Seyfeddfn
Nasıri: 358
Emir-i Candar (Özel muhafız birliği başı):
326,346,355,371,377,920
Emir-i dad: 760
emir-i dad makamı: 736
Emir-i Hiicib (başmabeyinei): 661
Emir-i Hayl (at emiri mirahor): 639
Emir-i Mcclis: 661
Emir-i Muin ya da Emırülhacc: 65
Emir-i TGman (tümen beyi): 483, 913
emirname: 120, 417, 502, 739, 748, 837,
842,916,988
Emıru'r-ruh (ruhu yöneten): 480
Emırü'l-cescd: 480
Emırü'l-Hacc: 166
Emirü'l-pcrdedariye (özel kapıcıların baŞı): 681
Emırü'l-Ümera (başvali): 116, 121, 288,
908
EmrGhii: 753, 754
Emvarı konağı: 778
enar (meyve): 602
Ender: 567
Ender (Enderab): 575
Endülüs: 13, 22, 155, 266, 271, 430, 471,
527,938,941,943,944,947,961
Enes b. Malik: 267, 920
Enes b. Malik: 268
enginar: 884
Enkur: 609
enkGr (meyve): 601
en-Nesru't-Tair: 74
Ensar: 176, 179, 184
Erak ağacı (Salvadore Persical: 241
Eriik vadisi: 234
(Karamanoğlu

erbaın:

814
Erdebilli: 669
Erıha: 147
Eriha: 162
erik: 436, 500, 527, 894, 961
erişte: 467
Erişte: 489
Ermeni: 114, 115,418
Erment: 70, 71, 397
Erment: 74
Ermiş Arslan: 145
Ertena Bek: 325, 414, 415, 416, 418
erzak:396,685, 723,848,857, 859, 868
Erzencan (Erzincan): 452
Erzenciinı (kumaş cinsi): 418
ErzerrCım (Erzurum): 452
Erzincan (Erzenciin): 417,418
Erzurum (Erze'r-Rum): 85, 417, 418
Erzurum-Birgi arasındaki büyük kopukluk: 453
Erzurum'da savaşan Türkmen grupları: 452
Es'ad b. Zürare: 175
esans: 472, 847, 856, 879, 884,885
Esbağ b. Ferec: 50
Esedoğullan (Benı Esed) kabilesi: 260
Esedüddln Keyhüsrev farİsı: 860
Esedüddln Rümeyse, Şerif: 213, 226
Esedü'l-Esvak (Çarşı Aslanı): 706
Esefi şehri: 224
Esendemür Güreı: 99
esir: 396, 660, 774, 982
Es1rüddın Ebu Hayyan Muhammed (Gırnatalı): 56
Eski Tinnıs: 45
Eski Delhi (DihIf): 618
Eski Moğol cenaze adetleri: 915
Eski Türklerde yemek kültürü ve tatlı: 489
esrar: 443
eşek: 563, 754, 975
eşek eti: 383
Eşheb b. Abdülazız: 50
eşkıya: 220, 383, 390, 391, 404, 409, 559,
578,689,719,720,765
Eşmünfi'r-Rumman: 46
Eşmünü'r-Rumm&n beldesi: 44
Eşref, Melik: 116 ".
.
p

eş-Şifa

bi Ta'rff-i Hukfiki'l-Mustafa:
189
et: 363, 382, 397, 441, 466,484,519,542,
716, 718,729, 751, 752, 776,819,823,
830,831,849,857,931,932,976,982,
988
Etteym (Oteym): 843
Etteym (Urimu): 818,829
Evhadüddln Sincarı: 902, 903, 904
Evherl: 253, 608, 712, 744, 745, 754
Evliid-ı Faİz (faİz oğulları): 313
Evliid-ı Hariic: 989
Evlad-ı Har/ic: 991
Evlild-ı Hibe (lzzeddln Hibe sülalesinden): 351, 352
Evlild-ı Kilhil (Kahiloğulları): 350
Evliid-ı Kubek (Köpekoğulları): 29
Evlild-ı Rahık (Rahlk oğulları): 313
eyer: 657, 673, 678, 717, 734, 736, 755,
758, 983
eyer tahtası: 501
Eyyiim-ı Bld: 793
Eyyam-ı Bıd (Beyaz günler): 803
Eyyfib: 148
Eyyfib SabrıPaşa: 171
Eyyfibı hanedanı: 169
Ezd b. Gavs kabilesi: 383
Ezher Camii: 56
Ezrakl: 198, 2LL
Fadail-i Dımaşk: 137
Fadail-i Dımaşk: 158
Fadıl, Fakih: 279
Fadıl, Mevliina: 279
Fadlullah (Aynülmülk'ün kardeşi): 710
Fadlullah Rıdavl, Mevlanil: 521
Fahreddln b. Miskın (Şafiı alimlerinden):
35
Fahreddın Bek ve medresesi: 459
Fahreddın Bek Zaviyesi: 441
Fahreddın, Hatİp: 34
F ahreddın Kıbn: 62
Fahreddln Kıbrı, Kadı: 54, 55, 143, 346,
907
Fahreddın Nüveyrı Milliki: 68
Fahreddın Osman, Kadı: 805
Fahreddin Rıgl, Kadı: 22,23
Fahreddin, Sultan: 869, 870, 873

Fahreddın,Şeyh: 814
Faiz oğulları (Evlad-ı Filiz): 313
Fakenevr (Bakkanor): 356, 797, 798, 816,
866
Fakenevr (Bakkanar): 803
fakih: 11,34,217,221,278,279,345,353,
355,377,410,411,413,466,475,518,
522,531,561,562,589,592,678,752,
778,780,793,799,800,801,825,906,
953,955,980
Fakih:5,38,40,55,56, 144, 183,293,353,
407,428,431,561,662,668,690,732,
747,764,778,829,922,933,935,948,
959, 963, 964, 966, 971, 979
fakkGs (hıyar türü): 980
fal: 823
Filmeldari': 828, 831
fandayar kalG: 828
Fandrayna (Panderani) şehri: 356, 801,
805,808,816
F andrayna (Panderani): 804
fanuslar: 232
Fariib (Otrar): 528, 531
Farabr: 156
fare: 781
F are yiyen: 686
Faris: 244, 252, 286, 289, 294, 325, 387,
393,665,670,799,805
FariskGr beldesi: 44, 925
lo' ars: 470, 482
Fars denizi: 222, 267, 272
Fars kabileleri: 298
Fars tüccarları: 270
Farsça: 379, 382, 413, 432, 469, 529, 733,
749,750,765,832,847,909
Farsça şiir: 915
FarGs Manastırı: 123
Fas: 4, 54, 78,336,430,565,602,685,690,
723,825,931,939,955,990
Fas altını: 748, 868
Fas hükümdarı: 72, 92, 474
Fas ratlı: 729, 750
Fas tarihinde Aşura: 940
Faslı: 16, 151,372,462,826
Fatıma: 146, 174, 827
Fatıma binti Esed: 190
Fatıma binti Esed (Hz. Ali'nin annesi):
184
Fatıma Binti'I-Adl Tiiceddın: 320

Fatıma, Hz.: 83, 185, 206, 226
Fiitimi'ler: 89
Fattan: 857,860,861, 863, 864
Fayd: 249
Fayd bölgesi: 247
Fayd Kalesi: 246
mziiniye: 375
Fedaıler: 118
Felekiye Medresesi: 760
Felekiye okulu: 734
Felsefe: 56
fenem: 850
fener: 20, 40, 230, 387
fener muhafızı: 21
Fenıke: 439, 500
Fenike şehri: 512
ferace: 471, 816, 835, 872, 873
Feradıs Kapısı: 149
Ferariye kelimesi: 985
ferariye tayfası: 969
Ferba: 958
Fcrba Hüseyin: 958
Ferba kelimesi: 984
Ferbil l\faga: 976
Ferba Musa: 978
Ferba Siileyman: 979, 980
Ferdhane: 891
ferdhane (küçük oda): 880
Fergan değil Ferahan: 333
Fergana şehri: 696, 772
Feridüddi'n Bediiuni', Şeyh: 604
Feridüddın (ermiş): 24
Feridüddın Mes'lid Gene-İ Şeker Bedaunı: 610
ferman: 540, 698, 703, 718, 719, 827, 828,
912
ferraşın: 743, 748
ferraşlar: 751
Feth b. Sa'd Mlisuıı: 342
Feth Musuıı, Derviş: 339
Fethabild: 529
Fethuddi'n b. Dakıki'I-I'd (Hatip): 71
Fethullah Bey: 678, 681
Fethullah, Melik: 680
Fetih TekrGrl, Şeyh: 42
fetva: 14, 56
fevfel: 221, 363, 374, 595, 661, 662, 729,
800,801,835,842,876,878,879,919
Fevfel: 598

fevvare (fıskıye): 139
Feyrfiz: 536
Feyrfizan: 280
Feyrıızan:

305
Feyyad b. Mühenna: 249
Feyyad (Emir MilhcTınaiJ. İsa'nın oğlu):
247
Feyyal (fil eğiticisi): 705
Feyyfim hatipliği: 141
fıçı: 77
fındık: 675
Fırat (Furat): 51, 106,248,259,267,312,
313
fırın: 689
fırıncı: 676, 678, 923
fıskıye (fevvare): 139, 503
fıstık: 124, 560, 595
fıtık hastalığı: 371
fıtra: 732
Fidaviyc: 116
fidye: 816, 938
fil: 221, 294, 586, 614, 635, 655, 657, 658,
660,661,668,699,701,705,710,712,
713,715,716,732,734,743,744,751,
775,780,849,850,878,882,884,885,
886,889,896,918,919,975,976
fil hcykeli: 775
til kulağı (kulkas): 800
fil sürücüsü heykcli: 775
Fil ve Hindistan ordusunda filin yeri:
664
Fildişi: 107,367,967
Filistin: 90
Filistin seyahatiyle ilgili kuşkular: 86
Filistin şehirleri: 399
Filistin tarihi hakkında ayrıntılı ve yeni verilerle desteklenmiş en geniş
ansiklopedik kaynak: 86
firaşlık (hizmetlik değil yataklık) cariye:
868
Firavun: 47
Firdcvs: 47
Firfiz: 733, 913, 914, 916
Firfiz, Bcdehşanlı: 772
Firfiz Hfinde: 678
Firuz, Mclik: 588,"654, 658, 685, 712
fistan: 501
fitil: 405
fitnayek: 828

fityan (hizmetçi
912

delikanlılar):

Fiyatların yüksekliği

ve

404, 475,

kıtlık:

761

,Foça: 427
Fovva şehri: 35

Fovva yahut Favva: 37
Franklar: 42, 84
Fransız: 505
Frenk (Avrupalı): 426, 505
Frenk şehirleri: 90
Fudiile b. Ubeyd: 146
Fudfıle b. Ubeyd: 162
fuka: 595, 662, 748, 881
Fukka: 664
Fukka (fuka) denen meşrubat: 598
Fukka: 761
fOn1: 962, 963
Furat (Fırat): SI, 106, 248, 259, 267, 312,
313
Fustat şehri: 52
fülüs: 932
füsayfisi1: 135
Fütllvvet ve silsile: 449
Gabes: 18
Gada, Emir: 220, 629,678,679,680, 681,
682, 712, 715, 719
Gadamcsliler: 980
Gad1ru'I-Hımmıs: 939
Galata: 505, 507

Galata: 513
Galile (Celiie): 1, 97
galiye krcmi: 820
Gfıliye kremi: 844
Gamid: 229
Gandhar (Kandhar): 789
ganimet: 856
Ganj (Kenk): 52, 584, 606, 627, 689, 709,
714,755,756,868
Gao (Kavkav): 976, 980, 981
garip (yabancı): 665
Garnata (Gırnata): 948, 949, 950, 951, 961
gart1: 961, 963,965
Garti': 984
Gassane köyü (Zebid): 353
gaşiye: 660, 734
Gar: 988
Gavgav (Cavcav, Kavkav): 823, 962, 982
Gavr vadisi: 90
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Gavru'ş-Şam:

82, 560
gayda: 590
Gayretü'n-Nisa kitabı: 155
Gazalı, (Ebu Hamid): 564
Gazı Çelebi: 442, 443
Gazne: 536, 568, 576, 585, 613, 620, 674,
681, 712, 716
Gazne: 579
Gazne Kapısı: 613
Gazneli Kemaleddın (kadılar kadısı): 684,
741
Gazne1i Mahmud b. Sibuktekin (Sübek Tikin): 579
Gazze: 78,80,85,397,924,925
geçit merasimi: 908
Gelinlere çeyiz hazırlayan vakıflar:
164
gemi: 42, 44, 48, 69, 72, 91, 121, 123,361,
362,365,366,370,371,374,377,378,
379,380,382,389,396,400,426,443,
462,463,464,520,655,667,678,715,
716, 722, 759, 787, 789, 790, 792, 798,
800,805,807,808,812,815,818,820,
822,823,824,825,827,830,834,840,
841,842,846,847,848,855,856,857,
861,864,866,867,869,873,878,879,
885,887,898,901,905,908,909,910,
916,927,939,941,945,947,975,976
Gemileri gasbeden kral: 128
gerdanlıle 501, 824
Gerede (Keredey-i Bôm: 436, 437
gergedan (Kerkedden): 586, 716
gergef: 478
Germiyan (Cermiyan): 408, 409
Geyve: 431
Gezi tekneleri: 908
Gırnata (Garnata): 3, 56, 101, 109, 140,
181,182,186,257,678,948,949,950,
951,961
Gtrnata'da oturan Doğulu bilginler:
952
Gıyaseddın: 324, 541, 559, 672, 673, 674,
675,676,677,680,699,862,863,869
Gıyaseddın (Abbası halifesi Müntansır'ın
oğlu): 612
Gıyaseddin Bahadur Bura: 628, 642, 699,
869
Gıyaseddin Balaban: 647

Gıyaseddın

Balaban, Sultan: 220, 614,
623,624,869
Gıyaseddın Buhadur Buğra: 874
Gıyaseddın Damganı: 856
Gıyaseddın, Emir: 671
Gıyliseddın Gurı (Herat sultanı): 323,
538,558
Gıyliseddın, Hudlivendzade: 734, 735,
742
Gıyaseddın Muhammed: 671, 672
Gıyaseddın Muhammed Abbası, Emir:
221
Gıyaseddın Muhammed b. Abdülkadir,
Emir: 541
Gıyaseddın Muhammed b. Abdülkahir b.
Yusufb. Abdülazız, Emir: 671
Gıyaseddın Muhammed b. Havace (Hace) Reşıd, Emir: 322
Gıyaseddın, Sultan: 626, 857, 859, 860,
861,862,863
Gıyaseddfn Tuğluk Şah: 650
Gıyaseddın Tuğluk Şah (Hint ve Sint
Hükümdarı): 255, 638, 652, 869
Gıyaseddın Tuğluk'un kabri: 651
giysi: 428, 440, 557, 660, 672, 674, 679,
720,831,867,868,872,873,878,881,
882,885,889
Gobir (Kubar) şehri: 914, 982
gök cisimleri: 52
Göksuyu (Maissema) Oğulları: 259
Göktaşı: 423
göl: 406, 407, 428, 430.
gölet: 366, 378, 387, 526, 558, 615, 821,
853
gölgelik: 364, 501, 502, 504, 702, 808, 835
Gölhisar (Kulhisar): 407, 408
gömlek: 364, 824
gömüt: 555
göynek: 436
Göynük (Keynuk): 433
gözde: 807
Göze: 387, 403, 563
gurab (tekne türü): 790
Gurab türü tekne: 802
guraba (yabancılar): 665
Guriler: 560
Gilrların aslı meselesi: 571
Gııta: 157
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Gııta

(çukurbostan): 131,905

Gııtekah-ı Arifiin (erenlerin dalış yeri):

Gwalyor ( Keyalir, Kaliyıır): 633, 634, 635,
706, 773, 774, 775

852
gübre: 463
, Habank (Havang Tila) şehri: 873
Gücerat (Cüzerat): 666, 680, 719
Habank (Havang Tila) şehri: 875
Habeş: 348, 355, 774
gül: 853
Gül (Cül) Kapısı: 613
Habeşli gençler: 180
gül şerbeti: 221
Habeşli Şeyh Yiikut: 32
Gülistan (Kulistan): 832
Habib Acemi: 267, 283, 920
gülsuyu: 252, 264, 363, 409, 429, 660, 730,
Habib Neccar: 114
820,830,867,889
Habib Neccar: 125
gülşebboy (kuışebbu): 730
Habil: 148
gümrük divan katipleri: 898
hac: 25, 53, 57, 387, 388, 396, 681, 820,
gümüş: 4, 50, 114,252,279,374,421,422,
926
hac kervanı: 14, 168
424,425,474,476,477,478,483,484,
485,497,501,521,522,541,588,595,
hac ziyareti: 709
Hiicc (Hacı) Ruğtay (Uruktay): 929
616,653,656,660,661,662,669,673,
Haccac b. Yusuf: 586, 587
755,824,863,868,894,896,955,966,
Haccac Zalim: 208
969
Hacer b. Muhammed: 11
gümüş dinar: 868
gümüş dirhem: 868, 922
Hacer, Hz.: 201
gümüş halhallar: 746
Hacer-i Esved (Kara Taş): 182, 196, 199,
gümüş ibrik: 660
201,202,203,210,225,226,227,230
gümüş kanabir: 967
Hacer-İ Esved'e dair malumat: 238
Hacerü'z-ZuyOt: 185
gümüş kap: 425, 913
gümüş kaplı savaş pıtrağı: 758
Hacı b. Seyyid Sultan Celaleddin, Emir:
856
gümüş kaşık: 422
gümüş kurdela: 969
Hacı Hurd, Şeyh: 558
gümüş külçe: 497
Hacı Mısri: 323
Hacı Tarhan (Astrahan): 543
gümüş Ieğen: 759
gümüş levha: 506
Hacı Tarhan (Astrahan) şehri: 485, 486,
gümüş madeni: 417
517, 518
hacib: 533, 607, 654, 655, 656, 657, 659,
gümüş mızrak: 969
660,662,696,727,728,730,734,735,
gümüş ok sadağı: 755
gümüş plaka: 565, 966
882
gümüş sadak: 969
Hacib, Emir: 656, 685, 733
gümüşşamdan: 565
hiicib-i kıssa: 742
gümüş tabak: 414, 895
Hacir: 246
Hacr: 394
gümüş tas: 422, 486
gümüş yelpaze: 969
HacOn: 208, 228
Hacuraho (Kacerra): 778
Gümüşhane (Kümiş): 417
güneşe tapan Türkler: 907
haç: 506, 509
Güneydoğu Afrika halkları: 75
haça taparlar: 943, 945
Haçlı orduları: 9
günlük ağacı: 884
had cezası: 144,561
günlük (bitki):884
Hadak (Melik Nasır'ın kadın hocası): 346
Gürle (Kürle): 430
Hadba (Kambur) kalesi (Musul): 335
güvercin: 29, 2QO, 211,}80, 522, 868
Hadde: 347
güverte:806
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Hadde: 358
Haddummeti (Heledummeti): 818
Hadi (Abbasi halifesi): 320
Hadice binti Huveylid (Hz. Hatice): 206,
208, 226
Hadicc (Maldiv hükümdarı): 299, 827,
828,866
hadis: 51, 274, 293, 295, 296, 320, 352,
354,421',935
hadis bilgini: 85, 924
Hadis dehası Fatıma bintü'l-Adl Vasıtiye: 330
hadis ilimieri: 41, 131, 140, 155
Hildis limanı: 352
Hadise: 921
Hadra: 138,921
Hadra Kapısı: 250
Hadrabf ya da Hadrubf Kabilesi: 75
Hadramut (Hadramevt): 370, 827
Hadrebi (Bucilr kabilesinin reisi): 72
Hafiice kabilesi: 259, 311
hafız: 49, 50, 56, 274, 296, 327,730,751
Hafsa, Hz.: 177
Hafsiler: 18
Hafsoğulları (Beni Hafs): 13
Haggar (Hekkar): 988, 989
hakk-ı bendcr: 798
Halilcün, Emir: 705, 706
Halafihan: 278
halat: 374, 822, 855, 887
halayık: 474
Halep: LOS, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
114, 115, 116, 117, 186,923,924
Halep: 111
Halep Kalesi: 105, 106, 338
Halep sultanı Nüreddin Zengf: 97
Halep'ten akan nehir: 112
halhal: 501, 746, 747, 824, 850
halı: 40, 364, 404, 405, 414, 483, 503, 521,
677,678,680,684,732,828,937,961
Hali: 359
Hali Sultanı: 351
Hali ülkesi: 350
Haliç: 504
Halid b. Velid: 100
Halid b. Velid: 95,135,138,198,273
Hillidi: 106
Halid!: 112

Halife b. Atıyye b. Halife Kurtubi: 32
Halife Cilmii: 320
Halife Hakim Ebu'l-Abbas ve Memlüklerde Abbasi hilafetinin işlevi:
242
Halife Mehdi b. Ebü Ca'fer Mansür
Abbas!: 238
Halife, Şeyh: 24
Halfl: 504, 533, 539, 540, 926
Halil Ibrahim kasabası: 80
Half! Kasabası: 86
Halil Mabedi: 82
Halil, Sultan: 558
Halil (Sultan IlIsür'un yani Yasavur'un
oğlu): 538
Hal1l şehri: 925
Halime: 266
Halfme Sa'diye: 268
Halime Sa'diye: 920
Hama: 101, 107,526,923
Hama: 103
hamal: 356, 357, 731, 743, 795, 835
hamam: 49, 68, 94,101,278,320,335,403,
408,409,411,413,416,418,428,542,
689,922,948
Hamdani emirleri: 105
Hamdaniler: 112
Hamdanoğulları: 107
Hamma: 952
Hamza b. Abdülmuttalib: 85, 185
Hamza, Kadı: 476, 480, 482
han: 898, 899
Han Şehid (Balaban'ın oğlu): 626
Hanbfılık: 60
Hanbillık (Pekin): 52, 872, 894, 900, 911,
913
Hanbeli: 55, 56, 111, 137, 140, 142, 144,
216,231,286,924
hancı: 899
hançer: 409, 562, 655, 859
Handak: 191
Handeme dağı: 237
Hanefi: 55, 56, 111, 137, 140, 141, 144,216,
225,231,438,443,467,484,737,924
hancndeler: 322
Hangzhou (Hansii): 52, 758, 872, 873,900,
906,910,911,913,916
Hiin-ı Hanan: 637, 638, 640

Haniku: 911
hankah:48, 152, 168
Hankah ya da hangah: 58
Hansa: 60
Hansa (Hangzhou): 52,758, 872; 873, 900,
906,910,911, Q.13,..916
Hansa şehri: 915
hansaviye: 910
Hansı: 607, 707, 723
Hansf: 611
Hanü'I-Hadıd (Demirhan): 334
hapishane: 681
hara: 504
haraç: 557, 782, 911
Harafiş: 54, 923
Harafiş: 61
Harafış tayfası: 929
Haram (Yasaklı) bölgeler: 209, 233
Harbavı, Şeyhzade: 346
Harbende ya da Oleaytu: 127
Harca: 370
hareırah: 507
hardal: 767, 884,962
Harem Kapısı: 680
Harem-i Şerif: 173, 181, 200, 203, 210,
232,346,347
Harici: 402
Harici mezhebi: 382, 383, 962
harıra: 602
Harfra: 609
Haris b. Mudad Cürhümı: 207
Harltadilr: 707, 739
Harizm: 71, 291, 292, 519
Harizm bölgesi ve bu bölgenin idarı
merkezi Ürgenç: 544
Harizm (Huvarezm): 234, 474, 518, 519,
520,521,522,524,525,526,527,528
harkah (kubbc şeklinde bir çadır): 420,
530,532
harpuşte: 61
Harraka: 908
Harranlı: 256
harras: 728
Harrazi: 926
HarrOb: 90
HarrOba: 77 v
Harubende: 322
Harun Bek: 522

Harun Reşfd: 573
HarOn Reşid, Halife: 206, 233, 565
Haryab (hükümdar): 793
Has H1icib (özel mabeyinci, başnedim):
654,656,685
Hasii: 394
Hasan b. Ebi'I-Hasan Basrı: 267,282,283,
920
Hasan b. Zeyd: 178
Hasan Halife: 559
Hasan Haviice (Hoca; Demürtaş oğlu):
325
Hasan, Hz.: 25, 184, 192, 193, 208, 214,
227, 293
Hasan, Mağripli: 223
Hasan, NiihOda: 791
Hasan (Rafız\): 559, 560
Hasan, Şerif (Harranlı): 256
Hasan, Şeyh: 276,313,325,531, 532,921
Hasan, Vezir: 840
Hasan Vezzan: 799
Hasan-ı Basrf: 269
Hasbunallah: 761, 784
hasek: 565
hashacibler (özel mabeyinciler): 882
Hashas: 208
hasır: 35, 728, 822
Hasıb: 73
Hasib (köle): 67, 68
Hasib (Mısır valisi): 67
Hasik limanı: 377
Hdsik limanı ve seyyahın yola koyuluş tarihi: 385
hastane (miiristan): 48, 94, ıo7, 319, 320,
902
Hastürk, Emir: 347
Haşimı soyu: 173
haşiş (haşhaş, Cannabis Sativa, kenevir
otu, esrar): 402, 443
hiişiye: 751
Hat1m: 202, 225
Hatım: 239
hatip: 13,34,70,71,82, lll, 180,466,522,
529,659,662,703,732,793,797,799,
821,827,863,867,920,924,946,964,
965,966,967,969,973,983
Hatip Abdurrahım İbn Nubate:, 113,
376,984
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hatmiyyın (hatimciler): 751
Hattilb Afganı: 773, 781
hatt-ı hurd: 739, 742
HiltQniyye dergahı: 140
Havace Cihan (Hace Cihan): 543, 608, 643,
644, 657, 666, 670, 683, 700, 702, 704,
705,712,713,726,737,741,780,863
Havike (Hace) Bühre (Bohra): 802
Havance (I\hônçe): 803
havance (khwançe, hônçe): 793
Havang Tila (Habank) şehri: 873
havariler: 506
Havamak: 259
Havarnak ve Nu'man b. Münzİr: 262
havlu: 746, 752
havra: 815
havuz: 419,422, 424, 606, 644,661, 807
Havva, Hz.: 848, 853
hayat (evin giriş bölümü): 675
Haydar (Ferganalı): 772
Haydarı, Şeyh: 695
Haydarıler: 261, 565
Haydariye: 263
Haydariye: 413, 565,753,790
Haydariye taifesi: 802
haydut: 605, 695, 708, 719
haydutbaşı: 559
Hayf Mescidi: 235
hayvan derisi: 723, 980
HayyQnoğulları (Benı HayyQn): 214
hayzuran (bambu): 806, 839, 849, 881
Hayzuran Körfezi: 852
hazine görevlisi: 748
haznedar: 55
Hazrec kabilesi: 13, 146
Hecer şehri: 394
HeftcQş: 614
Hekimbaşı: 520
Hekkdr (Hagar): 991
hela (istirahat) çadırı: 666
Heledummeti (Haddummeti): 818
Heledummati (Haddumati): 843
Heledütteniı bölgesi: 827
helva: 124, 273, 327, 413, 441, 522, 746,
747,748,752,787,831,856
helvacılar kapısı (Bab-ı Natfaniyyın): 139
Hemedan: 118, 325, 671
Henavi: 772
hendek: 430

hendkerı: 828
Herat: 155, 325, 529, 539, 557, 558, 560,
561,562,563,589,697,706,717,747,
759
Herat: 569
Herat Sultanı: 538, 540, 558, 561
Herevı (Nizameddın Mahmud b. Muhammed b. Ömer HerevI): 296
Herkatu Kalesi: 856
Hermes: 52
Hermetik düşünce: 60
Heştnagar (Şaşıngar): 578
heybe: 720
heykel: 422, 775
Heyseman: 248
Hezar EmrQha: 261, 752, 753
Hezdr Emrfiha: 761
Hezar ÜstQn: 654, 726, 736, 742
Hezdr Üstün: 759
Hezarmıhı: 306
hezarmıh: 282
Hıcr: 169, 201, 202, 231
Hıcr ve Bi'rü'l-Hıcr ( Hıcr Kuyusu):

172
Hıcr

ve Metru: 239
379, 420
Hıdır Bek: 405, 425
Hıdır Bek (Aydınoğlu Mehmed'in oğlu Hızır Bey): 455
Hıdır (Şafii kadısı): 464
Hıdırellez: 271
Hıdır-İlyas (Hızır-İlyas): 271, 388, 442,
468, 790
Hıdmenin (selamın): 838
Hıdmet: 598
Hıldler (Halacıler): 648
Hıll (Yasaksız) bölgeler: 209, 233
Hılle: 148, 254, 266, 273, 312, 313, 318,
334,437,920
Hılle: 315
Hıristiyan: 54, 83, 85, 89, 94, 123, 135,
137,147,400,426,430,433,443,463,
497,505,508,509,517,538,700,897,
907,921,941,943,963,967
Hıristiyan adaları: 930
Hıristiyan esirler: 829
Hıristiyan Kıpçaklar ve bu münasebetle Kuman Sözlüğü'nün hikayesi: 487
Hıdır:
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Hıristiyan

tüccarlar: 29, 170, 403
507
Hırka almak: 88
hırka giyme töresi: 412
hırsızlar: 220, 298
hısn (kale, korunak):.J76Hısn-ı Uzzab (Bekarlar Kalesi): 185
Hısn-ı Gurab (Karga Kalesi): 166
Hısnu'l-Ekriid (Kürt Kalesi): 95
Hısnu'l-Ekriid (Kürt Kalesi): 99
hışt: 656
hırka:

Hıta:

915

Hıta kumaşları:

528
(Kuzey Çin): 52, 527, 528, 539, 670,
886,896,910,911,913
hıyam: 857
Hıyar (Emir Mühenna b. İsa'nın oğlu):
247
Hıyar (yahut Hayyar) b. Mühenna:
249
Hızır: 134, 149,388
Hızır Acemı: 218
Hızır Han (Sultan Alaeddın'in Oğlu): 632,
633,634,635
Hızır, Hintli: 380
Hızır, Hz.: 335, 502, 507
Hızır Kaynağı: 853
Hızır Mağarası: 853, 854
Hızır-llyas (Hıdır-llyas): 271, 388, 442,
468, 790
Hızkıyel (Hezekyel): 569
Hızkıyel Peygamber: 558
Hibetullah b. Felekı Tirmizı, Emir: 734,
736, 737
Hibetullah b. Mühenna: 677
Hibetullah (Celaleddın'in kardeşi): 291
Hicaz: 12, 23, 25, 54, 66, 141, 145, 146,
168,219,274,279,285,324,328,363,
367,387,421,443,466,757,928
hicivci: 122
Hicret: 8
hilal: 40, 807, 829
hil'at: 154, 187, 220, 221, 223, 254, 291,
347,395,483,504,526,638,656,666,
707, 716, 720, 731, 733, 736, 737, 738,
739,857,862,863,872
Hılı: 799, 816
Hi1f (Eli): 803
Hllu: 763
Hıta

Himalaya (Karacll) dağları: 261, 703, 753,
758
Himyerı: 372
,Hinavr: 356, 791,792,793,794,814,815,
816,829,830,866
Hinavr (Honavar): 803
Hindbut: 732
Hindfcerı (Hadegeri): 845
Hindistan: 20, 36, 220, 221,223,370,371,
374,376,382,414,470,482,503,523,
525,531,535,536,538,540,542,560,
561,562,563,564,565,566,567,568,
576,578,584,585,586,588,592,594,
601,602,604,608,620,621,629,630,
632,665,671,675,677,711,728,729,
730,731,732,733,748,765,798,805,
847,857,885,889,894,895,898,900,
905,916,922,951
Hindistan ödü (ud-i hindl): 884, 885
Hindistan Türk sultanları: 242
hindistancevizi (nargil; nareil): 374, 375,
605,730,791,796,797,800,819,821,
822, 830, 831, 879
Hindistan'da bir Diyarbekirli: 802
Hindu: 633, 636, 637, 638, 640, 655, 666,
690,710,743,764,765,782,796,854,
876
Hindu, Emir: 564
Hinduhıyr: 566
Hinduhıyr yolu konusunda seyyaha
yapuan itirazlar: 574
Hindukuş: 567
Hindukuş dağları (Doğudaki Kafkasya): 575
Hint: 24, 25, 52, 186, 220, 222, 255, 256,
261,272,287,291,292,293,294,295,
298,299,335,338,355,356,371,373,
374,376,379,387,396,397,476,485,
497,523,524,527,530,538,541,543,
563,564,567,578,584,599,603,608,
640,652,654,657,659,662,665,667,
668,677,678,680,683,685,693,695,
721,723,728,730,732,738,741, 743,
749, 751, 752, 772, 776, 782, 783, 789,
799,801,805,814,819,823,850,900,
901, 910
Hint adaları: 876
Hint altını: 922
Hint cevizi: 822, 829, 835, 842, 879
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Hint cevizi balı (atvan): 842
Hint cOkıleri: 792
Hint denizi: 370, 382
Hint dinarı: 588
Hint eşekleri: 754
Hint eşkıyası: 220
Hint fukarası: 640
Hint hekimleri: 375
hint hurma!;ı (temr-i hi ndI): 863
Hint hükümdarı: 223, 474, 536, 537, 538,
543,563,585,588,594,604,612,667,
671,681,682,684,710,720,723,734,
758,789,790,841,870,883,901,906,
910,911,928,931,933,935
Hint kamışı: 731
Hint korsanı: 820
Hint köyü: 769
Hint malları: 667
Hint menni (batmanı): 308
Hint meyvesi: 363
Hint nehri: 52, 254
Hintokyanusu: 356, 393,868
Hint ordusu: 537
Hint ödü: 879
HintCpadişahı: 220, 222, 253
Hint payitahtı: 292
H int ratlı: 729
Hint sultanı: 38, 220, 222, 255, 291, 292,
293,470,670,677,679,704,839
Hint sultanının Ma'ber'e seferi: 785
Hint töresi: 741
Hint tüccarları: 270
Hint urukları: 773
Hint ülkesine düşen açlık: 725
Hint ve Sint'e düşen büyük kıtlık:
686
Hintli: 154,350,356, 375, 376, 380, 497,
503,542,584,603,606,700,709,713,
727,734,754,768,799,868,895,912,
914,959
hır: 567
Hira: 240
Hidl dağı: 182,210
Hlt: 921
Hıvakı yani Hiveli: 547
Hiveli: 526
Hizb-i Bahr: 32
Hizb-i Bahr duası: 25, 70

hizmetçi: 657, 715, 729, 742, 754, 759,
782,902,972,973,975,982
Ho: 74
hakkabaz: 909, 910
Hond-i Akm: 223
Horasan: 93, 236, 244, 252, 253, 254, 286,
291,321,323,325,387,413,441,522,
523,528,529,536,538,555,558,559,
560,562,563,564,565,584,585,593,
594,613,620,657,665,688,697,710,
712,716,723,734,738,910,939,989
Horasan meyveleri: 733
Horasanı, Şeyhzade: 291, 464
Horasanıı: 285, 291, 657, 688, 701, 705,
711,712,849,868,951
Horfekkan (Huvarfekkiln): 383
Hor-i Buzne i Hôr Buzne: 864
Hôr-i BOzne körfezi: 851
horoz: 895
Hoten: 528
Hoten: 549
hotoz: 472, 476, 508
HO şehri: 70, 397
Hububat: 270, 602, 603, 819
Hubz-i müşerrek: 597
HOd Peygamber: 137,373
Hud Peygamber'in kabri: 384
HOd, Şeyh: 692, 693, 694
Hudabcnde, Sultan: 321, 322, 323, 338
Hudavendzade: 539, 540, 578, 594, 595,
683, 729, 734, 735, 736, 742, 745, 754
Hulays: 193,245
Hulays: 195
Hulull adası: 867
Humaysera: 25, 71, 397
Humma: 755
Hummus Ahdar (Yeşil Nohut): 54
Humud: 370
Humus: 95, 101, 102, 116, 117,923, 924,
948
Humus ya da Hıms: 99
HuncObal (Hunçupal): 287, 390, 391, 392,
920
Hunde (Honde; Muhammed Uzbek'in
kızı): 234
HOnd-ı Alem (Cihan hükümdarı): 594,
735, 744, 863
huneyşetüIcünne: 587
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Huramkah (hürremgah) kelimesi:
649
Huriin: 166
Hur-ı Yiikut (Yakut körfC7jl: 849
Hur-i Hayzuriin: 295
Hfir-i Hayzuriin: 5'09hurma: 21, 24, 40, 71, 72, 145, 219, 351,
374,375,379,382,387,394,397,484,
533,746,752,772,773,819,828,955,
989
hurma ağacı: 83, 192, 193, 194,264,353,
375,394,818,959,974
hurma bahçeleri: 169, 192, 193, 248, 313,
352, 382
hurma balı: 379
Hurneseb Harun: 707, 708
hurramka (hürremgah): 634
HurOf-i Mukattaa: 32
Husameddın Mahmud, Kadı: 272
Husrav Han: 636, 637, 638, 639, 640, 641
Husravabad Nehri: 592, 593
Husrav Han-ı Hindı: 649
Husravabad ırmağı: 597
Huşene (Huşeng) b. r..fclik Kemal Kurk:
607, 706, 707
huşkar:

729

hutbe: 699, 863,972
Huvarezm bostanı: 524
Huvarezm (Harizm): 234, 281, 324,412,
474,518,519,520,521,522,524,525,
526,527,528,894
Huvarezm (Harizm) kelimesinin
okunuşu ve telaffuzu: 544
Huvarezmı (Harizmı), fakih: 411
Huvarezmşahlar (Harizmşahlar) ve
Celaleddin ile babası Sencer: 550
Huvarfekkan (Horfekkan): 383
Huveyza: 56, 299, 920
Huveyza (Ahvaz): 310
Hüeeetüddll1, Kadı: 265
hücre: 507, 689
Hüdayb: 261
Hüdeyye: 170
Hüdeyye: 172
Hükümdar Haryab: 803
Hükümdar Kuvayl: 803
Hüliivun (Hülagu) (Tatar TinkIz'in oğlu):
588'
'.

Hülüll1 adası: 874
Hümamüddın, l'vlevlana: 521
Hürmüz: 222, 287, 325, 370, 371, 382, 383,
387,388,389,578,667,814,920
Hürmüz adası: 388, 667
Hürmüz: C, M, 398
Hürmüz (Mugistan) şehri: 387
Hürmüz yolu: 287
Hürmüzlü gemiciler: 808
Hüsameddll1: 94, 115
Hüsiimeddın, Emir: 115
Hüsameddın Maşatı (Harizm hatibi): 71,
522
Hüsameddın, Şeyh: 534
Hüsameddın Yagı, lmam: 531,532,534
Hüseyin: 559, 560
Hüseyin b. Ali: 89
Hüseyin b. Ali Emirü'l-ınüminın b. Ebu
Talib: 564
Hüseyin, Emir: 289
Hüseyin, fakih: 800, 801
Hiiseyin Gıyaseddın GOrl (Herat sultanı):
323, 325, 538
Hüseyin GOrl: 559
Hüseyin, Hacı (Horasanıı): 951
Hüseyin, Hatip: 799
Hüseyin, Hz.: 50, 83, 138, 146, 183,208,
273,312,313,539
Hüseyin, Mclik: 560, 561, 563
Hüseyin Muizzüddfn b. Gıyaseddin
GOri (Herat emiri Gıyaseddin
Kert'in oğlu) ve Kert hanedanı:
570
Hüseyin Selhlt: 797
Hüseyin, Sultan: 539,540, 561
Hüseyin, Şerif: 414, 415
Hüseyin, Şeyh (Eınırü'I-Ümera COban;
Çoban oğlu): 288
Hüzeyl Mahallesi: 264
Hz. Hüseyin'in başı: 59
Hz. İbrahim'in yıldızlar: 1,164
Hz. İsa'nın kabri ve Kumame Kilisesi:
88
Hz. Osman'ın Mush-;Uı ve ilgili ayet:

268
Ihınıın (Ahmıın):

Ikil: 14

69, 70
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ıkta:

713, 779, 912, 913, 945
179
ınanı: 980
Irak: 36, 38, 106, 116, 148, 215, 233, 244,
254,255,259,264,272,280,311,317,
318,320,339,346,354,367,406,413,
414,415,416,417,421,441,443,471,
474,482,504,522,529,531,541,559,
560,563,. 587, 657, 670, 713, 738, 812,
897,921
Irak camı: 405
Irak casusları: 77
Irak hükümdarı: 117,226,236, 276, 285,
289,321,326,391,412,417,418,527,
670,921,931
Irak kasabası: 468
Irak kaseleri: 521
Irak kervanı: 236, 244
Irak Köşesi: 199, 200, 202, 203
Irak medreseleri: 939
Irak Nakıbü'l-eşrafı: 254
lrakayn: 252, 286, 321, 387,416,439,517,
533,565
Iraklı: 254, 260, 525,564, 738, 812
Irak'taki İlhanlı hükümdarı Kazan'ın
(Gazan Han) kabri: 761
Iraku'l-Acem: 118, 253
Iraku'l-Acem ve Irak-ı Arab: 127
Iraku'l-Arab: 118
Isbahan (ısfahan): 280, 920
Isbahanı, Şeyhzade: 788
ıspahiye (sİpahİyan): 910, 912
Istamı (Stefani? Astelefos?) ırmağı: 500
Itas ya da Attas: 172
Itır Pazarı: 328
Izar: 259
Izar: 262
ılgın ağacı:

ibadetgah: 507
lbadıye mezhebi: 386, 984
ıMdiye

kolu (Haric1 mezhebinin): 383, 962
185
ıbn Abdürrezzak, Kadı: 443
ıbn Adı: 956
İbn Akil Bahaeddfn Abdullah b. Abdurrahman Halebı: 64
İbn Battuta: 5, 6, 9, 131, 134, 145, 245,
271,273,282,283,318,437,529,583,
756,852
İblİs:

İbn
İbn

Battilta ve deniz "vird"i: 386
Battilta'da Türk ülkesi (Anadolu)
ve Türk Devleti (Mısır MemlCıkle
ri) terimleri: 444
İbn Battilta'nın Afrika seyahatı: 983
İbn Battilta'nın Dihn'ye dönmeyi istemiş iken korkup denize açılması:
929
İbn BattCıta'nın ilk haccının tarih olarak karşılığı: 236
İbn Battilta'nın itikafa girip "erbaın"
çıkarmasının hikmeti: 817
İbn Battilta'nın Kavlem'e (Kuylon)
varış vakti: 874
İbn Battilta'nın kaydettiklerinin "özeti:992
İbn Battilta'nın Maldivler'e varış vakti:845
İbn Battilta'nın şairliği (manzumeciliği): 760
İbn Battilta'nın yahut İbn Cüzeyy'in
en çok yararlandığı yazarve eserler: 86
İbn Battilta'ya Umman hakkında itiraz:386
İbn Bedda: 958
ıbn Burhan (Mısırlı): 363
İbn Cübeyr: 111, 157,614, 1217
İbn Cübeyr Ebu Hüseyin (Seyyah): 105,
130, 131,316
ıbn Cüzeyy: 3, 9, 13, 14, 15,21,22,40,47,
101,102,106,108,110,131,132,144,
145,211,244,266,267,270,273,282,
316,337,338,437,529,897,933,934,
935,943,946,947,949,950,953,961,
968,990
ıbn Ebi'r-Reca Melik Müc1r: 763
İbn Gammaz: 13
İbn Habıbe: 11
ıbn Hacc Bilfikı: 13
İbn Hamdan: 105
İbn Kalemşah: 412, 413
İbn Kenziddın: 963
İbn Kofl: 42
İbn Köyük (Alaeddın): 402
İbn Köyük (Köyükoğlu) Taceddfn:
357
İbn Kuray'at Tanc1, Hacı: 930
ıbn Melikşah: 710

İbn

Müeyyed: 122

İbn Mülcem: 314
İbn

Mülcem: 311, 312, 383
Münecdi Medresesi: 148
İbn Münecca Medresesi?i63
İbn Nuhate Şihab.ı.ıddln Ebubekir İb
nü'I-MuhaddisParfikf:, 113, 768,
1386
İbn Nu'miin, Şeyh: 44
İbn Ömer Medresesi: 148
İbn Revaha: 29
İbn Rfimı, Fakih: 140
İbn Seraya Hım (Irak şairi): 338
İbn Seyyidi'n-Nas: 12
İbn Sirih: 269
İbn Şeyh Abdurrahman İsfirayinı: 293
İbn Şeyh Abdurrahman İsfırayim: 308
İbn Şeyhi'l-Cam Şeyh Şihabeddın: 682
İbn Şeyhi'l-Leben: 973
İbn Şıhna Haccar: 155
İbn Tacülarifin: 694, 764
İbn Teymiyye: 116, 142, 143
İbn Teymiyye: 160, 685
İbn Tıfedeln: 928
ıbn Übb (Hatip): 949
İbn Vudrar Ebfi Zeyyan: 940
ıbn Yağmur: 989
İbn Yağmfir (Yağmuroğlu): 991
İbn Ya'kfib: 350
İbn Zlrl: 956
İbnü'l-Amıd: 43
İbnü'l-Cevzı: 979, 986
İbnü'l-Fakih: 964, 965
İbnü'I-HaI111: 345
İbnü'l-Kavlemı: 667, 668, 719, 722, 723
İbnü'l-Lihyanf: 32
İbnü'l-Münır, Şair: 133
İbnü'r-Rfgf: 32
İbnü's-Seviimeli: 848
İbnü'ş-Şarabşı: 658
İbnü'ş-Şarabşf: 664
İbnü'ş-Şıhna Ahmed Ebu'l-Abbas
Haccar: 164
İbrahim: 26, 708
İbrahim b. Abdullah b. Ebfi Ömer Makdisı: 156
İbrahim b. Edlfem: 128, 569
İbrahim b. Edhem: 93, 118, 120, 124, 397,
557,558
İbn

İbrahim

b. Hüseyin b. Ali b. Abdurrefl Ri14
İbrahim b. Resfilullah ve mezarlara su
dökme geleneği: 190
İbrahim Bek: 411, 442, 443, 444
İbrahim Bek'in annesinin cenaze merasimi ve yuğ: 461
ıbrahim Beneı, Melik: 713, 715
ıbrahim Cumahı: 120
İbrahim Kapısı: 196, 199, 205, 206
İbrahim, Konyalı: 730, 951
. İbrahim Kuyusu (Bi'r İbrahim): 89
İbrahim makamı: 196,202,203,204,214,
225,227,231,232
İbrahim Makamı: 239
İbrahim, Melik: 713
İbrahim, Niihfida: 789, 842, 855
İbrahim Peygamber: 80, 82, 83, 106, 107,
148, 150, 196, 197,205,210, 229,311,
397,925
ıbrahim soyu: 5
İbrahim (Sultan Mahmud b. Subek Tikın'in (Sebuk Tekin) oğlu): 620
İbrahim Şah (Emir Sunayta; Sutay oğlu):
325
İbrahim Şah İbn Sunayta (Emir Sutay
Tatar! Noyan oğİu İbrahim): 333
İbrahim Şahbender: 810
İbrahim Şahbender (Bahreynli): 805
İbrahim, Şerif: 707, 708, 709
ıbrahim, Şeyh: 779, 930
İbrahim'in (as) azabın gecikmesi için
dua etmesi: 86
İbrahim1: 116
İbrahimı Zayiyesi: 95
ibrik: 35, 49, 378, 656, 727, 758,769
icazet 282
İçinde mabet bulunan küçük ada (Anjidiv): 802
içki: 472, 485, 705,913
içyağı: 405
İdrls (hükümdar): 982
İdrls Peygamber: 52, 311
İdrisf'nin böıge halkının evliliğiyle ilgili
değerlendirmeleri: 891
İfada Tavafı: 235
İfrlkıyye: 17
İfrikıyye (Kuzey Afrika): 11, 14, 22, 66,
214,938
bi'ı:

o •••
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ifrit: 826
ihram: 12, 124, 820
İhram: 18
İhram ve İhrama girme yerleri: 194
İhramü'l-Kabe: 233
İhtiyaruddın Urhan Bek (Orhan Bey): 430
İhtiyaruddın Urhan Bek (Orhan Gazi) ve devri: 456
İki Ahmediye: 262
İki puta dair bilgiler: 619
İkisinin başına: 686
ikizler burcu: 4
iksir: 93
ikta: 665, 673
İlçigaday (Elçekaday): 531
İlhanlı: 414, 527
İlhanlı mirasını paylaşan hükümdarlar: 333
İlısfir (Yasavur), Sultan: 538
ilm-i yakın: 933
İlyas: 134
İlyas Bek (kale kumandanı): 411
İlyas Bek (Tavas Kalesi'nin kumandam): 448
İlyas, Nilhfida: 722, 787
İmadeddın: 543, 594, 692, 702, 726, 734,
742
İmadeddın, Melikülmülfik (Semnanh):
755
İmadeddın Nabulusı: 85
İmadeddın Semnanı: 669, 742
İmadeddın, Semnanh (Mclikü'l-mülfik):
679
İmadcddın, Şeyh: 702
İmadüddın İsmail Kaysaranı: 164
İmadüddın Kaysaranı: 153
İmadüddın Kindı: 35
İmadüddın Kindı (dilbilim üstadanndan): 22
Imadülmülk: 256, 660, 661, 693,694,734,
745
İmam Ahmed b. Hanbel: 331
İmam Ali Rıza b. Musa Kazım ve
kabrİ: 573
İmam Ali Rıza'nın kardeşi Ahmed b.
Musa: 308
İmam Buharı: 547
İmam Ebü İsa Muhamed Tirmizı: 554

İmam Musa Kazım: 330
İmam Şafiı Türbesi: 59
İmameddın Şonkarı (Şavankar!), Kadı:

389
İmam-ı A'zam (Ulu İmam) Ebü Ha-

nife Nu'man b. Sabit: 331
Hanefi: 140
lmamüddın Havranı: 141
lmamü'n-Nahv: 265
İmparatorun sarayı: 513
inci: 6, 382, 394, 476, 501, 657, 659, 670,
675,677,679,694,697,720,727,734,
739,759,847,848,854,855,866
inci avı: 390, 393
inci dalgıçları: 393
inci işleme: 758
inci tespih: 389
incir: 91,198,219,442,524,558,601,947,
948
inek:498,638, 718, 754,868,870,871,963
inek sütü: 981, 983
insan eti yiyen zenciler: 976
ip: 393, 470, 481, 662, 714,717,819,822,
823,839,855
ipek: 133, 364, 371, 405, 428, 468, 476,
501,515,522,563,566,655,657,658,
659,660,661,668,669,728,731,744,
793,794,835,878,881,883,896,918,
967,977
ipek elbise: 48, 422, 476, 477, 484, 501,
896, 966
ipek gölgelikler: 909
ipek havlu: 746
ipek ilikler: 675
ipek ip: 717
ipek iplik: 662
ipek kumaş: 221, 355,425,483,521,533,
680,730,734,758,832,867,886,889
ipek (nahh): 425, 476, 501, 566
ipek örtü: 483, 657, 661, 881, 883
ipek perde: 565, 731, 889
ipek pcştamal: 364
ipek püskül: 966
ipek sancak: 969
ipek sırmalı hil'at: 736
ipek yatak: 522
ipek yaygı: 468
ipekböeeği: 896
lmamüddın
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iplik: 374
387,390, 393,421,441, 523, 798,805
İran dervişleri: 388
İran hükümdarı: 897
İran Kisrası: 898
hanlı: 288, 471, 591 İsa: 148,479,480
İsa b. Hasan b. Ebı MindIl: 944
lsa b. Ta'ta (Hatip): 920
lsa Bedevı: 116
lsa Berberı, Kadı: 941
İsa Bey, Emir: 473, 479
İsa Peygamber: 82, 83, 85, 147, 149,506
İsa (Tülük Tümür Bey'in kardeşi): 465
İsa, Vezir Kadı: 831
İsa (Yemenli fakih): 825, 830
İsa'nın beşiği (Mehd-i lsa): 504
İsfahan: 253, 280, 281, 283, 286, 288, 289,
325,404,416,524,894
İsfahan ve dönemin mezhep kavgaları: 305
İsfahanh Mağarası: 852
İshak, Havike (Hoca): 789
İshak Peygamber: 80, 82
is hal: 863
iskemle: 475, 484, 506, 533
İskender, Büyük: 412
İskender Mağarası: 853
İskender yokuşu (Akabe-i İskender): 852
İskenderl: 22
İskenderiye: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29,
34,44,48,52,324,402,586,604,719,
925,928,978
İskenderiye bilginleri: 22
İskenderiye Feneri: 21
İskenderiye Feneri: 30
ıskenderiye kadılığı: 23, 35
İskenderiye Limanı: 20
İskenderiye surları: 21
İsmail Afganl: 578
İsmail b. Nasır: 242
İsmail Efendi, Fakih: 793
İsmail Efganı (şeyh): 579
ısmail, Melik (Mısır hükümdarı): 222
İsmail Peygamber: 201
J
İsmaiıı fedallcri: l18
ısmailI kalesi: 115
Ismaiıııer: 116
İran:

İsmailiye:

116

İsmailiye ve Fidaviye: 126
İsna: 71, 397
Jsna Aşeriyye İmamiyye (Şii
İmam): 312
İsna ya da Esna: 75
İsd

Oniki

gecesi: 80
90, 135, 426,471, 474,479,486,
497,499,501,502,503,504,505,506,
507,508,509,515,522
İstanbul'a yakın olup ismi hatırlanmayan büyük şehir: 512
istar: 690
istihare: 11
İstihare: 17
istihbarat: 710, 912
istirahat (hcla) çadırı: 666
isyan: 787, 789
İsyaneı Celaleddın Ahsen Şah: 865
isyancılar: 696, 748
işkefe (kuru yufka): 752
işkence: 29
lt Küçücük Harun: 475, 477, 479, 480,
482,483,484
ltikilf: 837
İtil: 60
ltil nehri: 52, 485, 517,520
İtil nehri: 496, 545
lyvallilten: 955, 957, 958, 959, 960, 961,
962, 971, 981
İyvallaten (Valata): 984
lyzee:275,277,279,326
lzar (Berberl asılh Tekedda hükümdarı):
983
izin kiiğıdı: 77
lzmir (Yezmır): 425, 426
İznik (Yeznık): 430, 431
İzzeddln: 55
İzzeddın A'zam lVIelik: 779
İzzeddın b. Bedreddın b. Cemila: 924,
926
İzzeddın b. l\lüsellem (Hanbeli kadısı):
'142
lzzeddln b. Uşmuneyn: 40
İzzeddfn Bedreddm İbn Cemaa ailesi:
929
İzzeddın Benetiinı, A'zam l'vlelik: 764,
778
İstanbul:
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ıZzeddın
ıZzeddın

(bilgin): 471
Çelebi, Ahı: 442

ıZzeddın Dımaşkı (Hanbeıııere

bakan):

924
ıZzeddın Feriştil., Kadı:

419

lzzeddın,

Hatip: 924
ıZzeddın Hibe: 351
İzzeddın İbn Hatibi'l-Uşmuneyn'in
asıl adı;

45

İzzeddın Kalanisı:
ıZzeddın Meııhi:

164

38

ıZzeddın (Mısır başkadısı):

ıZzeddın Rifaı, Şeyh:

924
417, 425

İzzeddm Üsiime b. Munkız: 96
ıZzeddın Üstadü'd-dar Akmarı: 78
ıZzeddın Vasıtı:
ıZzeddın

180, 218
Zübeyr! (Fakih): 764, 778

Judge: 760
Kaan: 901, 904, 908, 909, 911, 912, 913,
914
kaba (kaban): 405
kabak: 932,959,961,962,967
kaban: 881
kaban (kaba): 405
kabban (terazi): 735
Kabcak (Kıpçak): 222
Kabe: 36, 71,179,196,197,198,199,200,
201,202,203,204,205,206,210,214,
215,217,218,225,226,227,228,229,
230,232,233,234,235,236,440,441
Kabe Kapısı: 200, 202, 204
Kiibe'nin ayağa kalkış yeri olmasıyla
ilgili iiyet (Maide Suresi 97. ayet):
243
Kabera: 962
Kabe'yle ilgili malumat: 238
Kabil (Kabul): 576, 578
Kabis: 15, 927
Kabis: 18
kabul avlusu: 908
kabul çadın: 666
kabul dairesi: 697, 830
Kabul (Kabil): 576, 578
Kabul (Kiibil): 579
Kabula, Melik-i Kebır: 221, 655, 658, 674,
675,682,737,743

Ka'bu'l-Ahbiir: 161
Kabule (Hintli şeyh): 350
Ka'bü'l-Ahbar: 144
Kacerra (Hacuraho): 778
Kaeerra (Haeuraho): 785
kadeh:478,727
Kadem-i Adem (Adem Peygamber'in
ayak izi): 831, 848, 853
kademü'l-fil (fil ayağı): 371
Kaderı: 402
Kadı Emir Seyyid: 882
Kadı İzzedın Ferişta (İbn Melek) ve
soyu: 453
Kadı Lokması (Lukaymatülkadf): 761
kadılar kadısı (Kadi'l-kudat): 44, 355,529,
621,652,684,735,741,744
kadılık belgesi: 23
Kadı Fiidıl Abdurrahfm Beysanı: 157
Kadı Han (Sadr-ı Cihan): 636, 637, 690
Kadılyad: 183
Kiidflyiid b. Musa b. Iyad: 189
Kadı Kıremı (Kınmh Kadı): 94
kadife: 881,937
Kadlhan Sadr-ı Cihan: 650
Kiidi'l-kudat: 99
Kadi'l-kudat (kadılar kadısı): 44, 355, 529,
621,652,657,684,735,741,744
Kiidi'l-kudat (Kadılarkadısı) Şeyhulisliim Bedreddi'n Muhammed: 63
Kadir (Abbasi halifesi): 320
Kadir gecesi: 966
Kadisiye: 248, 250
Kiidisiye: 249
Kadmus kalesi: 116
Kafasu'l-Ma (su kafesi): 136
Kafcak bozkın (Deşt-i Kıpçak): 52
Kafcak (Kıpçak): 463, 477, 517
kafes: 655
kafesli pencere: 465
kafi (bulamaç): 964
Kafi, Havace: 283
kaftan: 444
Kafur:274, 759, 764, 770,919
kafı1r kamışı: 879, 884
Kafur, Melik (Mühürdar): 641, 642
Kafı1r Şürbedar!: 759
kağıt: 707, 828, 889, 896
kağıt paralar: 903
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Kağıtla

soru verme adeti: 301

kaharın:

743, 748

KahiloğuIIarı (Evlad-ı

Kahil): 350
Kahir (Abbasi halifesi): 320
Kahir şehri: 988
Kahire: 42, 44, 47, 54., 57..!..-.142, 147, 299,
397,402,403,925,926,978
Kaim (Abbasi halifesi): 320
Kaİmetü'I-Vasık:

Kameruddın,

Emir: 779, 856
407, 430, 506,.717, 858, 878, 884,
967
kamış evler: 876
Kamış ormanıarı: 732
kamışlık: 407
kamp örtüsü: 530
kamış:

262

Kanabir türü

Çalgı:

985

KakuIIa: 884, 885

kanbar: 822, 824
Kanca Musa (naip): 966
Kancanfil:904,906, 916, 955
KandeMr: 576

Kakulla: 892

Kandehilr: 579

Kaindecolu (Kendekel): 819

Kakullf: 664

kakulli (bitki): 659, 847, 884
kakum: 481, 482
Kal (akdarıya benzer tahıl): 602
Kalahuna: 943
kalas: 982

Kal'atu'r-Rabad: 96
Kalavun, Melik: 53,178
oğlu Nasır: 60
kalay: 371, 426, 662, 669
Kalb-i Farih: 769, 770
kalem: 707,889
Kalenderiyye tayfası: 42

Kalavfin

Kalhat: 386, 802
Kalhat şehri: 325, 380, 381, 382, 390, 788,
920
Ka11: 855

Kalf: 865
Kalikilt: 20, 356, 370, 797, 799, 805, 807,
808,813,814,816,817,818,866,919

Kalikfit (Kalikut): 809
Kaliyfir (Gvalyor): 649, 724
Kaliyilr (Gwalyor): 633, 634, 635, 706,
764, 774, 775
kalkan: 85, 272, 355, 655, 656, 815, 835,
966,978,979
Kama Bulgar Türkleri: 515
Kamara bölgesi: 884, 885
Kamilrf (Kbmer) tarzda ud (öd): 664,

892
kamarı

Kandhar (Gandhar): 789

Kandhilr (Gandhar): 802
kandil: 49, 94, 230, 252, 313, 376, 387,
404,405,415,506,541,676,698,825,
827,961
Kanem sultanı İdrfs: 987

Kannfie (Kanave)

şehri:

724, 784

Kannilc (Kınavc, Kanavc) şehri: 607, 711,
712,771,772
kantar: 868
Kanton (Sınkelan, S1nussın): 806, 894,
900,901,902
kap: 827, 831
Kapı katibi: 727
kapıcı: 653
kapıkulu: 403, 467, 474,497
kapkacak: 669,840, 889
kaplıca: 428, 473
kaplumbağa kabuğu: 393

kara: 512
Kara Ağae (I\araağaç): 446
Kara Sunkur: 126
Kara Sunkur, Emir: 116, 117,118
Kara Taş (Hacer-i Esved): 225
Karaağaç (Karaağaç): 408
Karabağ: 117, 286
Karabağ (tarihı
bağ):

Türk

yazlığı

Kara-

307

karabiber: 794
Karacll (Himalaya)
758

dağları:

(öd ağaçları): 659, 884
kamarudd1n (kayısı türü): 403, 412
Kambur (Hadba) kalesi: 335
kamçı: 465, 520, 653, 657, 696, 839
Kllmeril dağları: 870, 873

Karaefl (Karaçi!): 263, 724, 761
Karadeniz'in batısına dair ilk satırlar:
510

Kamerfi (Kamarapu): 875

Karafe: 50, 771

261, 703, 753,
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Karafe: 58
Karakurum: 539, 913, 914
Karakub1m (Karakurum): 552, 915
Karaman (Larende): 413,414
Karamanoğlu Emir Musa: 345
Karamanoğlu Sultan Bedreddın: 412, 414
karanfil: 879, 884, 885, 919, 962
karanfil çiçeğİ (nüvvarü'l-karanfil): 885
Karanlık Ülke (Sibirya): 481
karargah: 473, 479, 711
Karavna Türkleri: 639
Karavna Türkleri: 650
kardurı: 822
karga: 842
Karga Kalesi (Hısn-ı Gurab): 166
kargı: 658, 807, 878, 880, 966, 976, 979
kargılı erler: 912
Karhidu (KeraydO): 818
Karınca vadisi (Vadi'ncNeml): 95
karİmı: 896
Karmau Baskını: 238
Karmatiler: 201
karpuz: 524, 779,856, 894,959
KarsahO: 962, 963
Kartaya, Hacı: 122
KarOre suyu: 246
Karzı: 920
Kasa: 972, 973
Kasa kelimesi: 985
kase: 669, 850, 910
Kasım b. Abdurrahman: 50
Kasım b. Muhammed Birzrui: 164
kaside: 109, 110,527,669,740,945,946
KasiyOn: 148, 149, 155
Kasr-ı Kebir: 357
Kasr-ı Mecaz: 357
Kasru 'I -İmare: 312
Kasru'I-Mecaz: 345
kassab: 729
Kassarın suyu: 540
kastal: 431
Kastalanı, İmam: 72
Kastamonu atlan (tgdiş cinsi atlar): 458
Kastamonu (Kastamunya): 436, 438, 439,
440,441,442
Kastamonu sultanı Şucauddin Süleyman Şah ve Candaroğulları Devleti: 458

Kaşan:

266, 325
(çini türü): 281, 328, 382, 565
Kaşani tarzı taş ve seramik: 257
Kaşgar: 528
Kaşhab: 771
kaşanı

Kaşhar (Kaşgar):

550

kaşık:
kaşı:

124, 125,422, 522
470

Kaşkay (Kaşgay)Türkmenlerinin

dive çöl rüzgarı: 398
Kat şehri: 526
Kataka: 648, 786
Kataka (Devletabad): 629
Katalonyalılar (Katalanıler): 930
Katam: 773
Kath veya Kas şehri: 547
katı yağ: 868, 932, 989
ka tık: 376, 723
katır: 313, 419, 499, 563, 666, 673, 710
katır çobanları: 714, 715
katırcı: 48
Katib-İ Mcmalik: 345
Katibü'I-Gaybc: 138
Katıf: 325, 814
katip: 506, 509, 522, 654, 657, 660, 723,
735,742,751,912
kattara: 774, 788
Katya: 77, 78
Katya: 79
Katya'nın Bedevi Arap izcileri: 79
kaval: 469
Kaval: 490
Kavi (Kava): 802
Kavı (Kava) şehri: 789
Kaviye (Geyve): 432, 433
Kaviye (Geyve): 457
Kavkav (Gao): 986
Kavkav (Gao, Gavgav): 962, 976, 980, 981
Kavlem: 30
Kavlcm: 356, 794, 799, 809, 812, 813, 814,
835,866,895,919
Kavlem Camii'ni yaptıran kişi: 817
Kavlem hükümdarı Tireverı: 817
Kavlem (Kuİlon): 817
Kaviem limanı: 20
Kavsun: 54
Kavsun: 62
kavun: 90, 198,522,959,961
yarı
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Kavun, Hacı: 657, 670, 671
kavut: 962
kayatuzu:955,962
kayık: 387, 394; 504, 790, 829, 842, 855,
.
878, 908<~/
kayıkçılar:

910
101,403,412,436,961
kaynak sular: 393
Kayran, Hilcib: 882
Kayran Mclik Safdar: 705
Kays: 848
Kays (Sıraf) şehri: 393, 394
Kaysar Rilmı, Emir: 588, 589
kaysariye (büyük pazar): 107,520
kayısı:

Kaysariye (Kayseri): 451
Kaysarya (Kayseri): 415
Kayser: 897
Kayseri (Kaysilrya): 414, 415
Kayyara: 334
kayyum: 506
kaz: 895,900
Kazan: 322
Kazan çarşısı: 327
Kazan Han: 112
Kazan (Irak hükümdarı): 750
Kazan ord usu: 771
Kazan (l'atar hükümdarı): 106, 338
Kazeriln:297, 298, 665, 805,901
Kazeri'ln ve Bilad-! Şôl: 310
Kazerilnı, Melikütcüeear: 787
kazıarın yumurtası: 895
Kazvın: 812
Kazvinı, Kadı: 919
Kazvinı (Siraeeddin Ebil Hafs Ömer):
320,345
kebap: 662
kebapçı: 678
Kehek (Çağatay hükümdarı): 99, 551
Kebek Hatun: 474,478,484,531,532,536
Kehek lafzının geçtiği ayet: 552
Kebek, Melik: 95
kebre: 123
keçe:420, 465,470, 508,567
keçe külah: 378, 404, 507,534
keçi: 350
keçi boynuzu tatfısı: 90
keçi derisi: 878
keçi tüyü: 729, 758, 835, ''S72

keçi yünü: 471
Kedil tepesi: 208
Keda tepesi: 240
, Kefil (Kefe): 463, 474
Kefil (Kefe): 488
KefilI!: 499, 500
Kefilli Karils: 500

Kefili Karas: 512
Kefili Niki'lla: 511
Kefilli Nikillil (Nikala): 499
Kefe (Kefil): 463, 474
keftar: 785
keftar (sırtlan, kan içici): 776, 777
Kehf kalesi: 116
Kehkeşan: 106
kek:522
Kekem: 810
kekem (gemi türü) (Ho-hang): 806, 808,
809,814,816
kclahı: 847
Kelillc Ribiltı: 219
Kclbll limanı: 920
Kelba şehri: 383
keleki: 828
Kelenbil (Kolambo): 855
Kelenhi'l (Kolomho): 865
kelepçe: 690
kcler: 958
Kelil: 283, 920
Kemal Kapısı: 613
Kemalbilr: 702
Kemalhur şehri: 724
Kemilleddin: 154, 156
Kemaleddin Abdullah: 618
Kemaleddin Abdullah lsfahani, Şeyhülislilm: 900
Kemillcddin b. Abdullah Cilri, Şeyh: 756
Kemalcddin b. Zemelkiini: 109
Kemiileddln Bienevrl: 737
Kemaleddin Burhiln (başkadı): 727
Kemaleddin, Ermiş (Meragah): 85
Kemaleddın Eşmilni: 91
Kemilleddın Caznevi, Kadı (Sadr-ı Cihan): 607, 620, 624, 652, 657, 672,
681,684,685,688,696,733
Kemillcddin Kurk (Curk), Melik: 706
Kemmeddfn Kurk (Gurk) ve oğlu Hi'lşene (Huşeng): 724
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Kemaleddin Muhammed İbnü'z-Zemelkanı: 113

Kerkerı,

Sultan: 988

Kermaş (Germaş):
Kermaş kalecİğİ:

580

578

kemer: 49, 388, 521, 653, 657, 825
kemha:425,426,566, 746, 758,900
Kemha türü kumaş: 455
kemik: 484
Kenbay (Kinbaya): 719

kerpeten: 690
Kervan: 397, 578, 666
kervansaray: 77, 335, 525
Kesıb-i Ahdar (yeşil çalılık): 147

Kenbi1: 724

Kesira: 609

Kenbtl Kalesi: 711
Kenbtle: 700
Kenburnı: 973
Kendekel (Kaindecolu): 819

Kesıra (Kestaneye benzer yemiş): 601
kestane: 431, 439, 601, 961
keşiş: 506, 507, 508

Keşiş

Kendekel (Keyndekolu): 843

keşkek:

kendir: 823,901
keneotu: 767
Kenevir otu: 443

Keşlil

Keşlu (Kişilu=Güçlü)

Kenk (Ganj): 59, 610

keştlvanan:

imparator: 514

519
Han (Sint valisi): 255, 592, 639, 640,
692, 701, 702

Han: 698, 724

Kenk (Ganj): 52, 584, 606, 627, 689, 709,
714,755,756,868
Kennase (süpürücü, çöpçü): 710
Kennelfis (Kinalus): 818,829, 867
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Keteke: 255, 780
keten: 66, 371, 468, 483, 515, 728, 731,
733,758,794,881,901
ketker: 858

Kennelus (Kinalus): 843

Ketker

kepçe: 793
kepekli pirine: 868
kepekli un: 729
Kera (Kerra) şehri: 627,629, 630
keranı (gemi katibi): 888

Ketriyyiln (Kşatriyalar): 783
Kevristan (Kuhuristan): 391, 920

(Katlı-Kar)

kelimesi: 865

Kevristan (Kuhuristan): 398

Keraydil (Karhidu): 818

Kevser: 47
Keyalır (Gwalyor) şehri: 773, 774
Keyhusrev (Han Şehıd'in oğlu): 626, 627
Keykubad (Han Şehıd'in oğlu): 626

Keraydu (Karhidu): 843

Keylukeri (Keylukeri): 892

Kerbela: 257; 313, 525
Kerç (Kirş) boğazı: 462

Keylfikerı şehri: 888
Keynfik (Göynük): 433

Kerç'teki kilise ve Hz. Ali'nin resmi
meselesİ: 486

Keynilk (Göynük): 457

kerdili (vali): 818, 829
Kerec: 325

Khıta

keras: 512

Keredey Bull (Bolu Geredesi) ve sultanı Şah Bek: 458

keyvaniye: 743, 748

(Kara Hıtayların yurdu): 549

kıl:

507
kılıç: 355, 463, 475, 529, 532, 561, 655, 656,
671,690, 712, 733, 755, 758, 759, 765,
813, 815,81~ 835, 860,966,969,970

Keredey-i Bôll ( Gerede): 437
Kerek: 54, 123, 166, 168, 180
Kerek Kalesi: 170

Kılıç tıhar:

Kereki: 33

kımız (kımızz):

Kerekı (İskenderiye

Kerimüddın, Kadı: 702
Kerkedden (Gergedan): ~586

askerler: 912
466, 472, 476, 478, 479,

485,498

valisi): 29

Kereknilh: 92
kerenbe: 822
Kereste: 402, 939

686

kılıçlı kalkanlı

Kımızz (Kımız):
kın:

484, 969
kına: 443, 679
Kına: 70, 397
Kına:

74

489
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Kınave

(Kannile, Kanave)

şehri:

607, 771,

772
kınnab (kındap,

kendir): 823
yolu: 114
Kınnesrın: 125
kıntar: 938
Kıpçak: 53
Kıpçak arabaları: 488
Kıpçak (Kafeak): 222, 463, 477, 517
Kıpti Hıristiyanlar: 54, 143
Kıra kelimesinin hikayesi: 940
kıraat bilginleri: 56, 140
kıraat ilmi: 23
Kıraat-I Kevseriyye: 138
kırat: 534
Kırat'ın karşılığı: 552
kırba: 169,380,387,498,669
kırbaç: 718
Kırem (Kınm: 488
kırfe (tarçın) kütükleri: 847
Kınm (Kırem): 20, 222, 462, 463, 464, 467,
468,472,474
Kınmh Kadı (Kadı KıremI): 94
Kırmızı renk: 985
kısrak: 440, 467, 834
kısrak sütü: 466, 469
kıthk: 389, 685, 689, 690, 709, 723, 776
Kıvameddın: 726, 755
Kıvameddln b. Tavfis: 253, 254
Kıvameddln, Hudavendzade: 594, 683,
734,754
Kıvameddln, Kadı: 543
Kıvameddln Tamgael: 288
Kıvamüddln b. Mekln: 94
Kıvamüddın (Kirmanh): 56
Kıvamüddln Sebtı: 905
Kıvamüddfn ve kardeşleri: 759
Kızıl Konak: 677,678
kızılağaç (bakkam): 809, 847
K1c: 325, 538
Kıkeldioğlu Salahaddln Alal, Imam: 924
kil: 542
kil sabunu (tafal): 542
kilim: 40, 404, 405, 407, 414, 730, 808,
809,983
kilise: 85, 135, 150, 424, 430, 463, 500,
503,505,506,,507,,508,509,538,758,
778, 791, 815
.
Kınnasrın

Kilitdar: 636
Kilve (Kulva): 365, 366, 367, 370
Kinalus (Kennelfis): 818, 829,867
'Kinbaya (Kenbay, Künbaya) şehri: 665,
666,667,680,695,719,720,722,787,
788,789
Kiray (Giray), Melik: 734
kiraz: 124, 478
kireç: 374
Kirıvarruh: 280
Kirman: 56, 286, 325, 416
Kirmanı, Emirülemiran: 712
Kirş (Kerç) boğazı: 462
Kirş (Kerç) limanı: 486
Kisra şehri: 772
Kisve: 166
Kisve: 170
Kiş: 325
Kişm adaları: 848
Kitabu'l-Müdhiş: 979
Kitabü'l-Mesablh: 285
Kitabü'l-Mesabfh: 307
Kitabü'l-Mesalik: 20
Kitabü'l-Müfhim fi Şerhi Sahlhi'l-Müslim: 144
Kiy kelimesi: 985
koç: 868, 966,967, 983
Koç hikayesi: 360
koku eevizi (eevzetü't-tlb): 885
kolan: 655
kolluk: 692
kollukçular: 813
Kolombo (Kelenbfi): 855
koltuk: 506, 677, 888, 889
Konakar Sultanı: 850
Konstantiniye şehrinin o dönemdeki
tekfuru (hükümdan) 3. Andronİ
kus:512
konuk evi: 674
Koppam (Kubban) şehri: 859
korkora: 400
Korku: 18
Koromandil (Ma'ber): 634, 636, 668, 704,
706, 707, 723, 748, 755, 778, 779, 780,
794,818,829,831,832,840,841,842,
846,847,848,855,856,859
korsan: 820
Koşl (Koşeı): 476

koşum takımı:

415, 425, 427, 504, 680,
737, 755, 872
koşumlu atlar: 657
kova: 370
Kovİl (Coel, Kuvil): 694, 764, 770
Kovil (Coel) şehri: 698, 784
koyun: 42, 361, 370, 388, 396, 410, 439,
466,470,471,476,479,499,502,523,
541,562,'563,567,733,744,831,889,
900,983,988
koyun eti: 467, 476, 484, 931, 959
koyun kellesi: 752
koyun postu: 473
koyun sürüleri: 470
koyun sütü: 498
koyun tulumları: 421
koyun yünü: 414
kôz:431
köle: 5, 26, 55, 60, 67, 111, 151, 160, 168,
179,184,187,219,220,221,277,285,
304,314,321,326,328,329,336,346,
348,356,357,367,370,371,377,419,
421,424,425,426,427,431,440,448,
472,475,477,496,499,500,501,512,
518,525,559,563,566,567,584,585,
593,594,618,620,621,623,625,631,
633,634,637,643,649,656,657,660,
661,669,676,678,679,680,685,697,
706, 708, 710, 715, 721, 722, 727, 728,
729, 731, 733, 755, 756, 757, 758, 759,
773, 774, 782, 792, 795, 796, 807, 808,
809,816,827,835,838,839,848,849,
856,858,859,860,868,876,878,879,
882,887,905,906,908,909,910,912,
913,918,955,962,966,967, 969, 972,
973,974,980,981,982,988
kömür: 523, 896
köpek: 286, 295, 481, 705, 706, 795, 876,
975
köpek balığı: 377
köpek eti: 895
Köpekoğulları (EvHld-ı KGbek): 29
köprü:44,407,415,43~431, 504
Kör rehberlere dair: 984
kös: 313
köse: 825
köşk: 482, 483
Köşk-i Lal: 677

Köşk-i

Zer: 704, 920
Sinkeddih Abdüllatff Tikrm: 986
Köyükoğlu Siraeeddin (Tacir): 978
Krak des Chevaliers: 99
krem: 820
Kşatriyalar (KetriyyGn): 783
Kuanz-hou (ZeytGn): 20, 52, 758, 806,
854,894,900,901,904,916
Kuaykıan: 197,210
Kuaykıı'in dağı: 236
Kuba: 184
Kuba Mescidi: 190
Kuban: 471
KGbar (Gobir) şehri: 914, 982
Kubban (Konnanor-Koppam): 865
Kubban (Koppam) şehri: 859
Kubbe Kapısı: 250
Kubbe-i Aişe: 136
Kubbe-i Sellam: 16
Kubbe-i Zeyne'ı-Abidin: 136
Kubbetü'I-Ceyşani: 629
Kubbetü'n-Nesr (kartal kubbesi): 135
Kubbetü's-Sahra: 84
Kuber (Gobir): 986
kubGr-i aşıkan: 780
Kuds: 924, 925
kudus: 425
Kudusi (aba gibi sert bir kumaş): 427
Kudüs: 78,80, 83, 85, 89, 146, 147, 179,
364,397,50~508, 509, 532, 533,924,
926
Kudüs kumaşı: 364
Kudüs Mabedi'nin ölçüleri: 87
Kudüs ve Halı1 (Hebron): 87
Kudüs'ün yıkık surları: 87
KGfe: 247, 248, 299, 311, 312, 318, 335,
343,799,920
Kufe: 314
KGfc Mezarlığı: 312
KGfeliler: 312
KGh-i BGzne: 894
KGh-i Süleyman: 576
Kuh-i Süleyman: 579
KGhistan: 557, 558
Kuhistan: 569
Kuhuristan (Kevristan): 391
Kuka (Goga) şehri: 802
Köyükoğlu

1065
Kuka hükümdarı: 790
Kuka şehri: 790
Kukantana: 707
Kulae adlı naib: 805
Kulay: 284
kulbulmas balığı: 8ı9~92Ô
Kulbulmas (KalubiIimas) ve Beyrun
(Berberi dilinde tonbalığı): 844
Kuleünd: 705
Kulhisar (Gölhisar): 407, 408
Kulhisiir (Gölhisar) hükümdan Mehmed Çelebı: 446
Kulistan (Gülistan): 832
Kulkas: 804, 844
kulkas (fil kulağı): 800, 819,932,964
kulşebbu (gülşebboy): 730
Kulşenbe: 619
kulşenbe (şebboy): 613
Kulu: 305
Kulva: 368
Kulva (Kilve): 365, 366, 367,370
kulvanılik (at çobanlığı): 639
Kum: 266,325,394,823
Kuma: 471, 475
Kumarne: 504, 508
Kumame kilisesi: 513
kumar!: 847
kumaş: 12,38,48,66, 103, ıı5, 124, 139,
220, 22i, 355,361, 364,371,405,419,
422,425,426,427,472,483,515,521,
522,528,532,533,565,654,655,680,
722,728,730,734,738,746,758,816,
820,821,822,830,832,835,847,867,
868,878,886,889,900,901,910,937,
965,966,967,969,978,980,981,982,
988, 989
Kums: 513
Kums (Konsolos): 505
kumu!: 526, 555
Kunakar: 849, 851
Kunakar şehri (Kurungala): 864
Kunilr: 850
KunCıkerl: 809
Kundur ağacı (Lubban-ı Zeker): 385
KundOs: 566
J
Kundus (Kunduz): 574
Kunnara: 608
Kunya (Konya), 412, 413

Kunya (Konya): 449
Kur' an' da adı geçen Cudı dağı: 341
Kur'an'da "Ha Mım" harfleriyle başlayan 7 sure: 33
Kurayyat: 383, 920
Kurban: 235
Kurban bayramı: 15, 235, 379, 658, 660,
937,969,989
kurbanı: 830
Kurbanı kelimesi: 845
Kureyş: 203, 210, 229, 316, 638, 763
Kurı Mensa şehri: 977
KOristan (Kevrestan): 920
kurkOra (çekti ri denilen büyük tekne):
505,927
Kurmada: 944
Kurmulc kasabası: 854
kurşun: 424,541
kurşun kubbe: 135
kurt: 515, 980
kurt adam: 785
Kurtay, Emir: 907, 908, 910
Kurtay ŞiMbuddın Eşrefi (ö: 128,
734,1333
Kurtubı: 50, 144
kuru yufka (işkefe): 752
kurOh: 584
Kuruh: 596
Kurun Minaresi (Boynuzlu lVIinare): 248
kurutulmuş et: 830
kuruyemiş: 524, 728, 730
KOs: 70, 71, 72, 77,396,397
Kus: 74
Kusandne: 12
Kusantıne (Constantine): 18
Kusayr: 90, 115, 116, 396
Kusayr: 96, 126
kuskus: 962
Kustantlniye (İstanbul): 90, 135,474,478,
497,501,502,505,507,509,515,522
Kusur Süre 16
Kusur Sürt: 19
kuş: 295,378,380,678, 795, 842
Kuş adası (CezırctU't-Tuyur): 378
kuş kabartması: 364
kuşak: 472, 878
Kuşan:309,368
kuşan:

363, 794
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kuşluk namazı: 36, 793
Kutahya (Kütahya): 408
Kutam b. Abbas: 671
Kutayf ya da Katu: 399
Kutayf (yahut Katif): 393, 394
Kutbeddin: 372, 389, 390, 592, 612, 615,
616,620,621,632,633,634,636,639,
641,673,749,857
Kutbeddin Aybek: 620, 621
Kutbeddib Aybek ve Delhi Türk SULtanlığı: 645
Kutbeddib Bahriyar Kakı: 619
Kutbeddin Bahtiyar Kaki, Şeyh: 616
Kutbeddin Haydar Alevi: 565, 592
Kutbeddın Haydar ve Haydariye taifesi: 574
Kutbeddin Hüseyin: 281
Kutbeddın Muhammed b. Ahmed Tuzer! Kastallanı: 75
Kutbeddin Nakşüvani: 925
Kutbeddin Nisaburi, Şeyh: 566
Kutbeddin, Sultan: 388, 392, 614, 615,
688, 723, 748, 749, 750, 752, 774
Kutbeddin (Sultan Alkddin'in oğlu):
612,634
Kutbeddin, Şeyh: 282, 566, 772
Kutbeddın Tehemten b. Turan Şah
(Hürmüz sultanı): 242, 384, 386,
398
Kutbeddin Tehemten b. TGranşah (Hürmüz emiri): 222,325,371, 382, 388
Kutbeddın'in kardeşi Nizameddın'in

çıkardığı problemler: 398
Kutbülmülk (Si nt valisi): 256, 583, 593,
696,713,714,735,741
Kuthem b. Abbas b. Abdülmuttalib: 541
Kuthem (Kuthem): 553
Kutlu DümGr, Emir: 292, 465, 520, 521,
522, 526, 755
Kutlu Dümur (Kutluğ Tömür): 545
Kutlu Ev: 227, 345
Kutlu Han (Han-ı A'zam): 537, 707, 709,
716, 720, 739, 780, 781
Kutlu Mabet: 204, 205, 206, 207, 210, 214,
224,226,230,231,232,233,236
Kutlu Mescid: 84, 228
Kutlu Meşhed: 293
Kutsal Kaya (Sahre): 504, 508

KutsalOluk (Altınoluk): 201, 225
597
Kutval (kale kumandanı): 594, 635, 912
Kuvayk ırmağı: 108
Kuvayl (Hükümdar): 799, 800, 801
Kuvil (Kovi\): 764
kuyu: 106, 366, 370, 431, 690, 767, 794,
795, 821, 978
kuyumcular: 139, 327
Kübeyş b. Cemmaz b. Şma: 189
Kübeyş b. Mansur b. Cemmaz: 183, 184
Küçük Dımaşk: 118, 565
Küçük Ecyad Kapısı (Bab-ı Ecyadı'l-Asgar): 204
Küçük Hatun: 476
Küçük Saray/Saraycık: 519
Küdri'ı: 609
küdrG (dan türü): 602, 613
küfe: 25
küfeki taşı: 557, 558
küheylan: 422, 470, 515, 524, 527, 655,
678,736,737,883
küHlh: 408, 473, 476, 477, 508, 532, 653,
657,679,684,695,696
külhancı: 67
küllca: 522
Külica: 546
Kümiş (Gümüşhane): 417
Kümiş (Gümüşhane): 452
Künbaya: 221, 222,356
Künbaya ve djğer Hint illeri: 242, 360
Küncad: 610
Küncfkerf'deki Yahudi azınlıklara dair: 811
küncit (küncad) (susam) yağı: 606
kündür: 377
Kündüra: 844
kündüre: 822, 829
küp:484,821, 822, 889
küpe: 977
kürek: 806
kürekçiler: 790, 887, 901
kürk: 473,482, 515,535
Kürle (Gürle): 430
Kürle (Gürle): 457
Kürre vadisi: 257
kürsü: 533
Kürt Kalesi (Hısnu'l-Ekrad): 95
Kutvaı:
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Kürtler (Ekrad): 272, 312
Levata kabilesi: 5
Kürtlerle Araplann soy bağı meselesi:
Levh-i Mahfuz: 28
300
Leyll, Hoca: 325
Kürfiş vadisi: 246
, Libya: 938
Küsay (Kusay Hint dilinde Allah'ın ismi):
Licamıye: 950
607
Lihyanı: 22
Küsay/Kusay kelimesine dair: 610
Lika-i Sa'deyn (iki talihlinin buluşması):
Küseyr: 394
628,869
Küsküsil: 984
Umı kabileleri (Yamyamlar) ve CaKüşeri: 609
nava:369
Küşt Asb Bahiieddın: 699
Umı oymağı: 366, 962
Kütahya (Kfirahya): 408
Umı şehri: 366
kütta: 823
Umllerin ülkesi: 985
küttab-ı eşgal: 912
limon: 363, 366, 422, 599, 601, 730, 794,
küttabü'l-bab (kapı katip!eri): 654, 662
819,820,851,852,890,909
Lubban (Günlük) ağacı: 892
küvet: 673
lubban (günlük denen tütsü): 377, 884
Lubban-i Cavı (Cava günlüğü): 879
Ladik: 408, 410
Lilbya (börülce, bakla türü): 610, 984
Ladik ve Dilnğilzla (Ladik ve Denizli) adlan: 447
lfibya (börülce, bakla türü): 602, 962
lukaymatülkadı (kadı lokması): 747
Ladikı (kumaş türü): 408
Lukman Serahsı (suff): 573
laham (Iuhme, büyük testere balığı): 377
Laherı (Larbender): 589, 590, 591,682
Lukman Serahsı, Şeyh: 565
Luknov: 709
Laheri şehri (Larbender): 597
Lfila: 797
Lahevr şehri: 705
Lillil: 868
Lahor (Lahfir): 620
Lil'lfi (köle): 55
Lahilr'un (Lahor) fethi: 645
Lum'an dağı: 377, 378
Lar: 287,391, 392, 920
Lum'an dağı: 385
Larbender (Laherı): 589, 590, 591, 682
Larende (Karaman): 413, 414
Lilr: 275
Lilr (Luristan): 272, 354, 383, 407, 911,
Larende (Karaman): 450
921
Liirende sultanı Karamanoğlu BedLilr ve Lilristan hükümdarı (Lilr-i
reddın İbrahim Bek: 450
Buzurg: 302
Laşe (Hint eşekleri): 754
Lilristan'ın yüksek dağları (Zağros
lazeverd (Iaciverd) boyası: 555
dağlan): 305
lazeverd taşı: 555
Lazeverd ve Belahş: 569
Lilt Peygamber: 82, 83, 148
Lübnan: 123, 520
Lazkıye: 128
Lazkıye:90, 121, 122, 123,397,400
Maan: 168
!eb en-i raib (kesik süt): 857
Maarra: 102, 103,923
Leccfin: 166
Maarratü'n-Nu'miirı: 104
leğen: 656, 659, 827, 868
!eğen (gonga): 834
Ma'ber (Karamandil): 634, 636, 668, 704,
706, 707, 723, 748, 755, 778, 779, 780,
Lek: 588, 722, 753, 779
Leknav (Luknov) şehri: 724
794,818,829,831,832,840,841,842,
846,847,848,855,856,859
Leknavtl: 626,'627, 642, 869, 873
Ma'ber (Koromandil): 649
Leknavtl (Lalınavti): 648, 874
Lemkı (cariye):" 816' r
mabet kapısı: 506
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mabeyinci: 355, 503, 590, 595, 713, 727,
739, 741, 742, 744, 751
Macar: 471, 473, 474
Macar şehri ve Macarlar: 490
Miicfil: 272
Maci'ıl: 300
macun: 700
Madura (Mutra): 857, 859, 860, 861, 862
mHakdfi: 828
mağara: 388, 689, 709, 851, 852, 871, 872,
879
Mağaratü'd-Oem: 148
Mağaratü'l-Cfi' (Açlık Mağarası): 149
Mağnısiye (Manisa): 426, 427
Mağnfsiye (Manisa): 455
Mağrip: 21, 22, 93,187,193,224,257,281,
285,504,527,555,559,565,657,678,
799,871,895,926,931,932
Mağrip altını: 256,470, 523, 632
Mağrip altını: 546
l'vfağrip dirhemi: 931, 932
Mağrip okiyesı: 922
Mağrip ratlı: 868, 932
Mağripli: 78, 206, 223, 372, 587, 825, 826,
872,921,925,928
Mahalle-i Kebfre: 45
Mahalle-i Kebıre beldesi: 40, 44, 925
Mahiira: 245, 547
Maharata (l'vIarhata): 629, 773, 781, 783,
832
Maharata (Marahata) kadınlarının
güzelliğine ilişkin diğer tanıklıklar:

786
Maharataların

Ketriyyiln (Kşatriyalar) olması: 786
mahare ( tahmevan): 526
Mahcfib: 85
Mahdfimc Cihan: 594, 727, 730, 731
Mahfılk dağı: 246
Mah-i Hak (Hızır Han'ın anası): 632
Mahmil: 65
Mahmil devesi: 57
Mahmil Günü: 57
mahmil (sedyemsi koltuk): 530
Mahmil-i Mısti: 65
Mahmud b. Sibük Tikın (Scbük Tekin),

Sultan: 576, 620, 681
Mahmud, Fakih: 279
Mahmud HIvekı (Hivdi): 526
Mahmfid Kubba, Şeyh: 616
Mahya Gecesi: 253
Mahya Gecesi: 257
mahzen: 689
Mahzfimoğulları Kapısı (Bab-ı Benı

Mahzfim): 204
maiddühn (dühn suyu): 467
Milissema (Göksuyu) Oğulları: 259
makas: 393, 405
Makbfil Telengı, Emir: 222
Makdaşav (Mogadişu): 361, 362, 363, 365,
367,799,820,831
Makdeşev (Mogadişu): 368, 803
maket: 945
Maksfire: 137, 153
Maksfiretü's-Sahabe: 153
Malabar (Mulaybar): 722, 793, 794, 795,
796,797,798,799,805,808,812,831,
835,847,959
Malakka: 946, 947, 948, 951
Malakka: 951
Malakka inciri: 524, 947
I\Hlava: 773
Maldiv adalarının isimleri: 843
Maldiv Humması: 845
Maldiv (Zıbctülmchel): 299, 374, 375,
602,773,779,794,805,817,818,819,
820,823,824,825,826,828,829,832,
846,857,861,863,866,867,878
Maldivlere tekrar dönüş: 874
Maldivlerin'bin ada civarında olup olmadığı: 843
Maldivler'in kadın hükümdarı Hadfce: 844
Maldivlilerin İsliima girmesi ve mescitteki yazı: 844
Malc (Mchd): 818, 819, 825, 829, 830,
837,842
malcm: 821, 822
Malik b. Diniir: 268, 269
I\Hlik b. DInar: 267, 920
Malik b. Enes: 188
Millik b. Enes: 229
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Malik b. Tavk: 921
Malik, Imam: 935
Millikı: 38, 55, 56, 71, 84, 85, i 11, 130,
137, 141, 142, 144, 152";166, 180, 183,
205,225,231, 2;ıı, 214, 443, 444, 518,
737,826,922,923,926,962
Mall1 (Mali): 823, 955, 961, 962, 963, 964,
969,972,973,975,978,980,981
M;1I11 ülkesi: 402, 962
Miillf'de Kurban ve Ramazan bayramlarım ğeçirmek: 985
Miillf'deki siyalıların sultam Mensa
Süleyman: 985
Malum: 45
Maltim kasabası: 40
Millü'l-Emir: 275
Maıü'l-Emfr (İzec): 301
Maıva: 784
M;1lva (Malva): 629, 680, 779
Mamil: 848
Milmil yolu: 853, 854
manastır: 123,507,508,815
manayek: 828, 831
maneınık: 53, 698, 790, 815, 943
manda: 849, 868, 889
manda derisi: 221
manda sütü: 42, 587
mangal: 669
Mangalar (Mencerur): 356, 776, 798, 816
manga (anlıa): 363, 599, 764, 794, 879, 890
Milnikbur (Manikpur): 629, 678
Manisa (Mağnısiyc): 425, 426, 427
Manisa suItanı Sarilhan ve Beyliği:
455
Manisa'da bayram: 455
Manistar (manastır): 507
Mansur b. Ccmmaz:254, 799
Mansur b. Ebu Nümcyy, Şerif: 348
Mansur b: Lübeydc: 367
Mansur b. Ömer: 227
Mansur b. Şekl: 186
Mansur KaHivun, Melik: 48, 123, 925
Mansur, Melik~53, 338, 339
Mansura vadisi: 266
lvIansuriye mahallesi: WL
mantar: 956

manto (minut): 476
manun: 790
manzara resimleri: 503
'Manzume fi'I-Mcsaili'I-Hıliifıyye beync'l-Fukahai'l-Erbaa: 542
marangozlar: 910
Marbela: 946, 947
Marbela şehri: 951
Mardin: 338
Mardin: 342
Mardin Hükümdarı: 338, 339
Margalıta (Rum cariye): 428
Margıs mcrası: 562
Marh şehri: 773
Marh şehri: 784
Marhata (Maharaştra): 784
Marhata (Maharata): 629, 773, 781, 783,
832
Maristan (Hastane): 94, 319, 320
Markab Kalesi: 129
martaban (büyük teneere): 890
Martaban kelimesi: 893
Martelmın (Cenevizli): 400
lVfa'ruf, Hoea: 328, 343
Ma'rM Kerhı: 283, 319
Ma'rM Kerhr: 306, 330
mas: 281
Masemme: 69
Masıra adası: 377, 378, 379
Masıra adası: 386
maske: 393
Maskıt: 920
Masyaf kalesi: 116
Maş: 609
maş (bir cins burçak): 602, 603, 765
milşiye (yürüyen): 854
MaşkOk: 248
maşrapa: 425
Ma'şOk Kalesi: 334
Ma'şilk Kalesi: 340
Matariyyc kasabası: 181
matem giysisi: 914
Milü'l-Kebir (Büyük Su): 519
Maveraünnehir: 474, 515, 525, 527, 528,
529,531,671,914
Mavi Su Nehri: 873
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Mavri şehri: 772, 773
Mayih: 307
Mayin kasabası: 284, 920
maymun: 851
Maymun dağı: 894
Mazendaranı, Şerif (Hacibu'l-eciinib): 608
Mazlumu dinleme konusunda adetler:
646
Mazuna:930
M:1zuna:940
Mebrekü Nakati'r-Resul (Peygamber devesinin çöktüğü yer): 193
Mecdiye Medresesi: 285
Mecdüddin: 70,287,429,920
Mecdüddin, Ahı: 417
Mecdüddin Aksarayi: 56
Mecdüddin b. Haremı (vekılü beyti'lmal (hazine umum vekili»: 56
Mecdüddin İsmail b. Muhammed b. Hudadad (Kadı): 284
Meedüddfn İsmail b. Yahya: 306
Mecdüddın, Kadı: 284, 285, 286, 287, 288,
289,294,295,296,322,670
Mecdüddin Kunevı (Konyalı Va iz): 428,
429
Mecdüddın Musa Hasenı: 264
Mecdüddın Nabulusı: 90
Mecdüddın, Şerif: 297
Mecdüddın,Şeyh: 283
Mecmaü'l-Bahreyn: 901
Mecnun Hasan: 223
Mecusller: 248
meddahın (mizahbilir övgücüler): 751
Medine: 24, 53, 141, 173, 174, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 186, 192, 215, 246,
254,324,395,439,533,681,799,926
Medine-i Beyda: 939
medrese: 48, 50, 107, 130, 139, 143, 278,
280,318,327,403,406,407,416,419,
420,422,424,520,521,523,527,565,
566,677,719,939,953
Medresetü'n-Nuriye: 144
Mefrur: 396
Mehalib: 354
Meharı: 72, 746
Mehan tipi deve: 75, 760

Mehdı

(Abbasi halifesi): 178, 204, 320
Mehd-i İsa (İsa'nın beşiği): 504
Mehdilik davası: 120, 121
Mehdiye: 11
Mehel (Male): 818, 819, 825, 829, 830,
837,842
Mehel (Male) : 843
mehr-i misl: 824
Mehtôlf ve dönemin hudut şehri Diampolis: 511
Mehtulı Kalesi: 499
Mehva:609
Mehva (Armut gibi bir meyve): 601
Mekasim: 150
Mekeea (Mekeee): 457
Mekeea (Mekece) köyü: 431
Mekke: 25, 28, 53, 69,173,178,181,182,
183,192,194,196,197,198,200,204,
206,207,208,209,210,212,213,214,
215,216,217,218,219,223,224,225,
226,227,228,229,230,231,233,235,
236,244,247,313,343,345,346,347,
348,349,350,351,395,439,520,529,
533,681,746,799,873,926
Mekke emiri: 213
Mekke emirliğinde Ebu Nümeyy'in
oğulları: 240
Mekke Kabristanı: 207
Mekke kadınları: 214
Mekke kadısı: 214
Mekke müeavirleri: 241
Mekke üzerine tafsilat: 236
Mekke ve Medine emirleri: 189
Mekke'deki meyve ve sebzeler: 237
Mekkeliler: 204, 208, 225, 228, 229, 230,
231,232
Mekke'nin çoraklığına dair ayetler:
237
Mekke'yi kuşatan dağlar: 240
Mekkı: 927
Mekriin: 325, 538
meleff: 425
melekut evreni: 26
Melhametü'l-Harruış: 62
Melik Eşref Halfl: 126
Melik Gazı: 639
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Melik İzzeddfn Benemnf (Bendat): 783
Melik Kutbu'l-mülk: 658
Melik Mansur Seyfeddfn Kalavun: 58,
61
Melik Muğfs b. Melik Fdi;; (Meılk Faiz oğlu Melik Muği's): 385
Melik Mukbil: 725
Melik Müefr b. Zürreea: 724
MeIik Naib (Başmabeyinei): 632, 633
Melik Nasır'ın elinin şifa bulmasıyla
ilgili şenlikler: 57
Melı"k Tatar: 686
Melik Zahir Baybars Bundukdarl: 87
Melikbfir: 735
melike (kraliçe): 475, 477, 478, 482
Melike Urduca: 892
MeIikşah, Emirülmemal1k: 754
meIikülhükema: 719, 787, 788
MeIikülulema: 679
Melikülümerruık: 98
MeIiküIümera: 94,122,142, 143, 147,922,
923
Melikülümera Taylan: 128
melikünnüdema (nedimbaşı): 733, 787
MeIiküttüccar: 666, 696, 713, 714, 787,
790
Melikzade: 594, 643, 644, 726
Melikzade (Hudavendzade'nin kızkardeşinin oğlu: 594
Melikzade (TirmizIi): 734
Mell, MeIik: 720, 721, 781
MeIIahın köyü: 339
memba: 408, 428
memlfik askerleri: 327, 590
Memluk Devleti: 31
Memluk dönemi hangah ve tekkeler:
58
memlfik erbaşları: 659
memlfik erler (kapukulIan): 444, 657, 658
Memluk sikkeleri: 79
Memluk suItanı Nasır'la ilgili hadise
(Mereüssaffar Savaşı): 784
Me'mfin: 53
Me'mun: 60
menair: 565
Menar Mendeli: 864-

Menar Mendeli (Minnari Mandel): 849
menasikü'l-hacc: 233
Menazilu'r-reml: 926
Menbesa adası (Monbassa): 368
'Menbesa (Monbassa) adası: 366
Mencerfir (Mangalor): 356, 776, 798, 816
Meneerur (Mangalor): 803
mendil: 479, 821, 966
Menekşeler: 132
Menfelfit: 68, 69, 397
MenfelUt: 73
Menıha: 146
menkıbe: 653, 669, 670
Menlevı: 68, 397
Menlevf: 73
menn: 723
Mensa Maga: 973
Mensa Musa: 973, 976,978
Mensa Musa ve Mensa Maga: 985
Mensa Süleyman (Mam sultanı): 964,
965,968,971,973,977
Menşacfi, lyvaIIaten müşerrifi (müfettişi):
959, 971
Menteşeoğlu: 411
Meniif: 45
Menfif şehri: 40, 52, 56
mera: 466, 470, 566
Meraga: 85, 118
merasim bölüğü: 501
merasim memuru: 441
meratib (bando): 658, 788
mer'azz: 425
mercan: 659, 759
mercan kayalıkları: 823, 855
mercimek: 407, 894, 932
Merefim: 247, 248
merdiven: 853
Mergıs denilen mera: 560
Mer'ız: 338
Merını Devleti: 926
Merfnf Ebu Safd ve İlhanlı Ebu Safd:
245
Merfnf hükümdarınm bütün Mağribi
(Tilimsan ve Tunus da dahil tüm
Kuzeybatı Afrika) birleştirmesi:
929,940
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Meriye (Almari): 949
Merkab Kalesi: 123
mermer: 80, 83, 84, 419, 424, 505, 506,
507, 541
merrner sütun: 21, 89, 442
Merrakeş: 953, 955, 963
Merr-i Zahran: 194
Mersin ağacı: 108, 121, 132
Merv: 558
Merv: 570
Mervan: i 77, 178
Merve: 207, 213, 224, 228
Mervı: 339
Meryem, Hz.: 83, 85, 146,827
Merzek Ağa: 576
Merzfik, Şeyh: 40
Mes'a (koşunun yapıldığı yer): 228
Mesamide (Masmüde'nin çoğulu): 18
I'v!esamide taifesi: 14, 15
mescid: 42, 49, 54, 55, 67, 78, 80, 82, 84,
89, 90, 91, 107, 120, 121, 124, 135,
136,138,146,148,149,151,166,169,
173,174,175,185,186,205,208,209,
210,248,264,266,271,296,335,615,
616,635,787,793,797,801,815,922,
926,948,955,973,974
lVlescid-i Akdarn: 147
Mescid-i Aksa: 87
Mescid-i Aksi!: 84, 924
Mcscid-i Atık: 284
Mescid-i Haram: 69, 84,198,199,204
Mescid-i Haram'ın kapıları: 237, 239
Meseid-i Haram'ın minareleri: 239
Meseid-i Kütbiyyın'in minaresi: 983
Mescid-i Nebı: 324
Mescid-i Şerif (Medine'deki büyük
mescit): 188
Mescid-i Şerif"in genişletilmesi ve mihrabın konuluşu: 188
Mescidü'I-Fetih: 186
Mescidü'I-Kütbiyyın: 953
Mesih: 130
mesircler: 134
Meslerne b. Abdülmelik Kalesi: 500
rnesned (scdir cinsi): 912
Mesnevı: 413

Messüfe: 984
Messüfe (Berberi kabilesi): 803
Messfife (Tuaregler): 796, 914, 955, 956,
957,958,959,960,961,966,971,978,
981
MessUfeli kadınların arkadaşlık ilişkileri: 984
MessUfeliler: 915
mest: 405, 857
Mes'fid: 289, 559, 560, 687, 688
Mes'fid, Melik: 863
Mes'fid (Rafızııerin sultanı): 558, 559
Mes'üd Serabdaıan (Serbedaran: 571
Mes'ud (Utayfa oğlu): 213
Mes'fidabad: 607, 608, 672
Mes'ödabad: 611
meşale: 230, 827
l\kşariku'l-Envar: 296
Mcş'aru'l-Haram: 233, 235
meşhed: 138,564,565,920
Meşhed şehri: 559
Meşhed-i Ali: 140,250,259,266
Meşhed-i Ali b. Ebfi Talib: 136
Meşhed-i Ali b. Musa Radıyy: 560
Meşhed-i Ebubekir: 140
Meşhed-i Hüseyin: 140,266
Meşhed-i Kellase: 140
Meşhed-i Mukaddes: 50
Meşhed-i Osman: 140
Meşhed-i Rıza: 564
Meşhed-i Rıza (Meşhed şehri): 573
Meşhed-i Silhibi'z-Zernan: 312, 313
meşrubat: 476, 484, 662, 705
Mevdüd Çişti' ve onun soyundan gelen
Ebü Ahmed Çiştı: 572
Mevdfidı ÇiŞtl, Şeyh: 562
Mevkıf (Vakfe yapılan yer): 233
Mevlana kelimesinin kulanımı: 304
Mevlana'nın hocası Ahmed Şems-i
Tebrızı: 450
Mevlid Kandili: 979
mevlid merasirni: 937
Mevlid-i Nebi"nin Fas'taki özel anlamı: 940
Meymen: 287, 920
Meyneka kalesi: 116

meyve: 3, 12, 34, 40, 41, 71, 91, 92, 97,

101,103,108, ll8, ll9, 123, 124, Bl,
154,194, 198,207,219,237,241,245,
248,250,257,264,267,269,270,272,
273, 274, 277, 278, 280~'283, 293, 321,
337,352,353,355,363,366,370,373,
374,375,382,385,392,403,404,405,
409,410,411,412,414,415,417,419,
424,431,433,437,442,448,451,452,
500,502,524,527,540,547,548,564,
568,584,598,599,601,602,608,609,
672,678,730,733,751,766,796,842,
851,856,865,885,891,894,896,904,
911,928,931,932,934,947,948,951,
961,974
meyve ağaçları: 337
meyve bahçeleri: 414
meyveciler çarşısı: 250
mıhlar: 667
Mırurata: 19
Mısır: 25, 35, 38, 42, 44, 47, 48, 50, 52, 53,
54, 57, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 77, 7S,
89,90,91,92,103,109, lll, 115, 116,
II 7, 118, 122, 123, 140, 141, 146, 147,
ISO, 181, 193, 198,214,215,218,222,
225,233,234,235,236,255,274,292,
323,324,339,345,346,347,354,356,
361,379,397,403,406,407,412,414,
416,421,440,441,469,474,478,504,
509,517,533,564,565,608,616,640,
657,667,668,731,746,771,782,835,
896,924,931,932,978,981,988
Mısır başkadılığı: 140,924
Mısır bilginleri: 53
Mısır çarşılarının muhtesibi: 57
Mısır feracesi: 816
Mısır Hoca: 323
Mısır hükümdarı: 22,23, 53, 222, 395, 925,
928
Mısır işi: 364, 436, 736, 959, 966
Mısır kadısı: 55, 345, 745, 748, 749
Mısır kılıçları: 733
Mısır limanları: 402
Mısır medresele,i: 939
Mısır Memlükleri döneminde adliye
teşkilatı: 63;,

Mısır Nakibü'I-Eşrafl:

56
Nili: 59
Mısır ratlı: 292, 729
Mısır ratlı: 308
Mısır şekeri: 894
Mısır valisi: 67
Mısır yünü: 364
Mısır'a giden Gat yoluyla Tuvat yolu
arası bir kavşak: 991
Mısır'da 10 Muharrem (Aşlira) Merasimleri: 59
Mısır'ın Saıd bölgesi ve diğer şehirler:
399
Mısırlı: 123,363,430,566, 583,855
Mısırlı Araplar: 746
Mısırlının tekkesi: 925
Mısr yahut Mısırlıların deyişiyle Masr
(Kahire): 46, 57, 72
Mısrata: 19
Mısrate: 16
Mısrı: 22
mısriye: 807, 808
Mısriye: 811
mızrak: 378, 380, 381,463, 807,958, 967,
969,976
Mısır

mihaffe (köleleree

taşınan)

rahcırevan:

835
Mihail: 497
l\J1hinı (Rum köle): 424
mihr: 683, 840
mihrap: 85, 90, 534, 800
Mikat: 227
Miknase: 922, 955, 980
Mil Ahdar: 207
Mms beyi: 412

Mflas (Milas): 448
Sultanı: 41 i
Mllas sultanı Şueauddın Urhan Bek
İbn Menteşa (Menteşeoğlu Orhan
Bey) ve Beyliği: 448
Milas şehri: 411
Mflas'ta yeni bir Cuma Camii (Ulueami): 449
Mileff (MeleCD: 455
Mlleyn Ahdarayn: 207
ivHlas

Milyane

şehri:

ii
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Milyiine yahut Melyiine: 17
975,976,977,978
Mıme emiri: 976
Mina: 198,209,210,233,235,345
Mına: 403, 442
minare: 137, 177, 232, 259, 266, 614, 953
Minare Beyda(Ak Minare): 147
minber: 69, 78, 107, 507, 508, 533, 668,
967
Minberin yapılışı: 188
minder: 381,407,469,483,484,654,657,
659,673,677,679,728
Mindevey Kapısı: 613
minut (manto): 476
Mir Hasan: 323
Mıme:

mıra:

729

misafirlik hediyesi: 965
mish: 507, 508
misk: 252, 328, 758
misk cevizi (buva cevizi): 885
misk ceylanları: 870
miskal: 955, 971, 973, 975, 976, 981, 982,
983
Miskiil: 986
Miskal, Nahı1da: 805
Misiate: 16
Misiiite: 18
misvak: 654
mişver (büyük salon): 880, 882
Mittfca: 17
Mitdea yolu: 11
Mizze köyü: 150
Mizzetü'i-Kelb: 150
Mogadişu: 867
Moğollar: 517
Monbassa (Menbesa): 365, 366
mozaik: 135, 136, 503, 507
Mualla Kapısı: 207, 223, 228, 233
Muallim Ali, fakih: 825
muallim cariyeler: 982
muarrif (~eşrifatçı): 466, 751
Muaviye: 140, 144, 180,904
Muaz b. Cebel: 90, 352
Muiiz b. Cebel: 96
muazzam ağaçlar: 984
Muazzam Hüseyin: 558

Muazzam, Melik: 169
Mudr b. Zü'r-reca, Melik: 658
Mudiid oğlu Haris Cürhümi (Ciihiliye
dönemi meliklerinden): 240
Mudurnu (Mutum\): 433, 435, 436
Mugamıs (Rümeyse'nin oğlu): 213
mugaylan: 766
mugaylan ağacı: 182, 381, 390
Mugıs: 377, 682
Mugıs b. Melik Faiz (Zafar hükümda rı
Sultan): 373, 376
Mugıs İbn Melik'il-mülı1k: 682
Mugıs, Melik: 920
Mı1gistan (Hürmüz) şehri: 387
Mugısuddın Muhammed, Melik (Semnan lı Melikülmülı1k İmadeddın'in
oğlu): 755
Muğla: 448
Muğle (Muğla): 410, 411
Muhacirler: 184, 208
muhafız: 49, 501
Muhammed Adenı, Fakih: 377
Muhammed, Ahı: 424
Muhammed, Aydınoğlu (Birkı sultanı):
420, 424, 425
Muhammed b. Abdullah Ameveyh: 282,
283
Muhammed b. Abdullah b. Ahmed
Ebu'l-Velld Ezrakı: 237
Muhammed b. Abdullah b. Yenı1mar, Kadı: 959
Muhammed b. Abdullah (Tekedda kadısı
Fakih): 988
Muhammed b. Ahmed b. Adliin Kiniinı Şafiı: 64
Muhammed b. Ali: 114
Muhammed b. Burhan: 217
Muhammed b. Ciibir Viidı Aşı: 157
Muhammed b. Cemmaz: 367
Muhammed b. Ebi'ş-Şerefi Harbevı: 671,
675,676
Muhammed b. Ebı1 Sehl: 83
Muhammed b. Fahd Kureşı: 217
Muhammed b. Fakih Cezı1l1: 963, 964
Muhammed b. Ferhan, Tı1zerli: 855
Muhammed b. Hacer: 11

W75
Muhammed b. Hasan Askerı: 313
Muhammed b. ıbrahim: 227
Muhammed b. ısmail Buharı: 530
Muhammed b. Kasım Kureşl:587
Muhammed b. t\Iuhammccrrbn CUzeyy
Kelbı: 6
Muhammed b. Muzaffer: 325
Muhammed b. Osman (Hanbeli imarnı,
hadıs bilgini): 216, 217
Muhammed b. Ömer (Miknaseli): 980
Muhammed b. Rilfi: 166
Muhammed b. Saıd, Hacı (Sieilmasalı): 988
Muhammed b. SIrln: 267, 920
Muhammed b. Şümeyle b. Ebfi Nümeyy:
367
Muhammed b. Tuğrıl b. Abdullah b. Gazzal Sayrafi: 155
Muhammed b. Vasi: 267, 920
Muhammed Bağdadı: 588
Muhammed Bakır b. Ali Zeynclilbidın: 564
Muhammed Bataihı, Şeyh: 471
Muhammed, Bayram oğlu: 775
Muhammed Çarhı, Emir: 568
Muhammed Çelebı: 408
Muhammed Duri (Tikrıtli): 585
Muhammed, Emir (Heratlı): 759
Muhammed Fılan, Fakih: 980
Muhammed Gıyasedd1n, Emir: 677
Muhammed (Gıyaseddın Tuğluk'un oğlu):
869
Muhammed (Hacı ıbn Kuray'at Tanel'nin
kardeşi): 930
Muhammed, Hatip: 983
Muhammed Haviice (Azak Beyi): 468, 469,
471
Muhammed Havıh, Behlevan (Irak kervanının emiri): 244
Muhammed (HemediinIı sufi): 671
Muhammed Herevı, Mclik: 594
Muhammed Hudabende: 117, 118, 285,
321,322

Muhammed Hudabende (Oleaytu) ve
İslamiyetin İlhanlılarda kabulü meselesi: 332
Muhammed Ibnü'I-Vezır Cemaledd1n
(Hatip): 867

Muhammed Masmfidı Mağribı: 868
Muhammed Mehdı, Halife: 199
Muhammed Mehrav1: 567
Muhammed t\Icrrakeşl, Şeyh: 72
~'Iuhammed Mfila, Seyyid: 36
l\Iuhammed Nakavrı, Şeyh: 792
IVIuhammed Nec1b: 706
Muhammed Silahdar, Melik: 860
Muhammed, Sultan: 615, 629, 643, 688,
856,881,882,898
Muhammed Şah: 219, 288, 470, 583, 585,
612,638,639,644,652,699,700
Muhammed Şah İnefi (Yineu), Emir: 283,
294
Muhammed Şahbendcr: 812
Muhammed, Şehzade: 643, 644
Muhammed, Şeyh (NişaburIu): 861
Muhammed, Şeyh Zeneanı: 282
Muhammed Tavfirı (Pervenli): 775
Muhammed (Utayfa oğlu): 213
Muhammed Uzbek Han, Sultan: 234, 324,
464,465,474,522
Muhammed Vecdı 'razı, Hacı: 980
Muhassab: 208
Muhassar vadisi: 233, 235
Muhbir: 584
Muhiddın: 285
Muhlis, Kadı: 70
Muhlis, Melik: 658
Muhlisü'l-mülk Nezerbarı: 689, 690
muhmalat (yumuşak, üzeri tüylendirilmiş) pamuk kadifesi: 881
Muhsinı: 44
Muhsinı, Emir: 44
Muhtar b. Ebu Ubeyd: 312
Muhtar b. Ebu Ubeyd Sakaf!: 315
Muhtedı (Abbasi halifesi): 320
muhtesib: 57, 694

muhtesib (ihtisab

işiyle

görevli

şahıs):

241, 649, 698
Muhyiddın

(Humuslu): 116
l'vIüdcrris: 419, 424
Muhyidd1n Yahya b. İbrahim b. Fellah b.
Muhammed ıskender!, Şerif: 156
Muınuddın Bilharz1, Şeyh: 772
Muizziddın: 627, 628
Muhyiddın,
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Muizziddın b. Nasıreddın: 614
Muizziddin (Balaban oğlu Nasıreddın'ih
oğlu): 626
Muizziddın Dihli: 869
Muizziddın, Sultan: 628, 629, 630
Muizziddin (Sultan Şemseddın'in oğlu):
622
Muizziddın (Şeyh Feridüddın'in oğlu): 604
Muizzüddın Keykubad: 648
Mukarasa tatlısı: 760
mukarrada: 747
mukasırı: 668
Mukasırı türü sandal ağacı: 685
mukattaat: 110
Mukattam dağı: 50
Mukbil, Melik: 183, 184, 719, 722
Mukbil Tclingi: 788
Mukl ağacı (Akgünlük ağacı): 195,
865
mukl (kokulu bir ağaç): 194,856
Mukri Hüsamcddin Buhari, Imam: 480
Muktcdir (Abbasi halifesi): 320
Muktcfi (Abbasi halifesi): 320
Mulah: 37
Mulaku (Mülfik) adası: 819, 840, 842, 843
Mulaybar böıgesi (Kerala): 803
Mulaybar (Malabar): 722, 793, 794, 795,
796,797,798,799,805,808,812,831,
835,847,959
Muleava: 883, 884, 886
Mulcava: 891
Mfili: 962
Multan: 255,470,537,541,543,568,583,
585,589,592,593,594,599,626,639,
692,693,702,718,754
Multan:S97
Multan Camii: 639
Multan Emiri: 593
Muluk (Mulaku): 844
mum: 120,232,414,416,424
Munc (Mung) (bir cins burçak): 602
Mung/Munc (Mungo): 609
Muntasır (Abbasi halifesi): 320
Muntasır b. Mcs'fid (Tunus tüccarların
dan): 11
Murad Bek: 410

Murtaza (Fas kralı): 72
Mfirtibin: 982
murfiriye: 937
Mutvari (muz): 382
Musa: 26,51, 134, 148,670
Musa b. Nusayr: 943
Musa b. Nusayr: 951
M usa b. Osman: 11
Musa Bek: 414
Musa (Fakih): 428
Musa Kazım: 319
Musa Kazım b. Ca'fcr-i Sadık: 564
Musa Merrilkeşı, Şeyh: 72
Musa Muzrık: 227
Musa Peygamber: 91,146,175
Musa Vancarati, Hacı: 968
Musa'ın (as.) suya atılmasıyla ilgili
ayetler: 59
musallii: 969
Musiki: 352
Muslihiddin (Fakih): 406, 407, 426
Mustahrcc: 912
Mustansır (Abbasi halifesi): 320
Musta'sım (Abbasi halifesi): 320, 321
Musul: 325, 328, 334, 335, 336, 343, 566
Musul (Mevsı!): 341
Mfişhvar: 682
Mfit (Mot; küdrfiya benzer tahıl): 602
mut'a nikiihı: 824
Mu'tadıd (Abbasi halifesi): 320
mutanfas: 967
Mu'tasımbillah (Abbasi halifesi): 320,
?29, 588
Mutaylab: 77
Mu'temed (Abbasi halifesi): 320
Mu'tezile mezhebi: 521
Mu'tezili: 402
Mu'tczz (Abbasi halifesi): 320
Mud (Abbasi halifesi): 320
MutlMot: 610
Mutra (Madura): 857, 859, 860, 861, 862
Muturnı (Mudurnu): 433, 435, 436
Muturnı (Mudurnu): 457
Muvahhidi: 12
Muvattii kitabı: 906
Muvatta kitabı: 915
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muz: 42, 295, 363, 366, 373, 783, 795,800,
831,835,851,876,878,879
Muzaffer b. Daye: 763
Muzaffer, Melik (Yusuf b,-Resiil): .205
Muzaffer Şah b. Emir Muhammed, Emir.
290, 291
~Muzaffer Yusuf b. Ali b. Rasiil: 354
Muzaffer1 Meseidi: 155
MU7..afferiye Medresesi: 205, 215, 217,
219,345
Muzafferüddın, Şeyh: 465,467,469
Muzhirüddın: 465
Mübarek, Emir (Utayfa oğlu): 213,346,347
Mübarek Han: 632, 658, 679, 684
Mübarek Rabve (kutlu tepe): 149
Mübarek Şah (Scmerkand büyükleri nden): 594, 726, 734
Mübarek, Zeynüdd1n: 34
Mübareke: 816
Mübarek Şah: 875
Mücahid Nı1reddın Ali b. Hizebrüddih (Yemen sultanı) ve Benı Resul
Devleti: 359
mücevher: 292, 472, 476, 500, 533, 557,
653,657,659,660,668,679,680,697,
832,847
Mücir b. Ebı Reca, Melik: 700, 856
Müeır b. Zürreea: 664
Müderris Yahya (Fakih): 959
Müdrik b. Fakkiis: 973
Müeyyed Hizebrudd1n Davud: 354
müezzin: 181, 226, 231,232, 273, 327,
520,657,658,732,751,826,837,907
Müfrid tarzı askerler: 649
müftü: 85
Mühenna b. ısa (Arap emiri): 117, 118,
247, 712
Mühenna b. İsa Mühenna Emirü'lArab: 127
Mühenna ve oğulları: 249
Mühezzeb, Havacc: 812
mühürdar (sahibü'l-alame): 533, 641, 701
mülebben: 124
mülemma: 469
MUlemma: 490
Mültezem: 199

Müliik (Mulaku)

adası:

819, 840, 842, 843
282
müneeeim: 23, 53, 625
-Münye: 44, 68
Münye-i Benı Mürşid: 34
Münyetü ıbn Hasıb: 66, 68, 397
Münyetü'I-Kaid: 66, 397
münzevi: 508
Mürsiyeli: 906
Müsellern: 141
müsemma (iki tarafın anlaşmasıyla belirli): 824
Müsfir li'I-KulOb: 80
Müslim b. Akfl: 315
Müslim b. Aklı b. Ebii Talib: 312
Müslüman: 5, 8, 9, 29, 30, 32, 52, 57, 60,
65,82,85, 87, 96,97, 115, 121, 123,
135, 137, 159, 161, 162, 164, 191,
194, 228, 237, 244, 245, 248, 285,
295, 314, 322, 331, 333, 341, 368,
369, 400, 403, 418, 424, 433, 442,
451, 454, 457, 463, 464, 470, 487,
492, 493, 495, 496, 502, 507, 509,
510, 512, 517, 529, 530, 531, 535,
536, 538, 539, 544, 548, 550, 551,
552, 561, 562, 573, 579, 596, 597,
603, 604, 605, 610, 628, 637, 638,
646, 647, 663, 683, 688, 701, 703,
725, 732, 753, 758, 761, 765, 769,
771, 775, 776, 778, 782, 783, 789,
790, 791, 792, 795, 796, 797, 798,
799, 800, 801, 802, 809, 810, 812,
813, 816, 817, 818, 826, 840, 843,
849, 855, 857, 859, 860, 864, 865,
871, 872, 874, 875, 876, 879, 884,
885, 888, 891, 895, 898, 899, 900,
902, 904, 905, 906, 907, 908, 911,
914, 916, 919, 921, 927, 938, 939,
941, 943, 944, 953, 959, 982, 984,
985, 990
Müslüman askerler: 753
Müslüman aşçılar: 908
Müslüman iş adamları: 898
Müslüman tacir: 470, 898, 904
Müslüman Türkmenler: 400
Müsned: 295, 320
Mümşild Dıneverı:
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Müstadı (Abbasi halifesi): 320
Müstaganem: 930
Müstaın (Abbas i halifesi): 320
Müstansırbillah (Abbası halifesi): 439,
541,612,677
Müstansırbillah Ebil Ca'fer b. Zahir, Halife: 319, 439
Müstansırbillah oğlu Abdülaziz (Abbasi
halifesi):' 671
Müstansıriye Medresesi: 319
Müstansıriye Medresesi: 330
Müsta'sım Billah, Halife: 870
Müstazhır (Abbasi halifesi): 320
Müstehap (güzel ve doğru görülen): 235
Müstekfi (Abbasi halifesi): 320
Müstencid (Abbas i halifesi): 320
Müsterşid (Abbasi halifesi): 320
Müşenk (Muşang): 597
müşenk: 587
Müşerrif: 984
Müşeyreb: 261
Mütevekkil (Abbasi halifesi): 320
Müzdelife: 198,233,234,235
n'ıüzik grubu: 909
müzisyenler: 744, 882

Niibiga, Şair: 922
Nablus ya da Nabulus: 96
Nabulus: 90
Nabulusiye: 90
naeak: 858
Nagatay Bey: 478, 480
nahh (ipck): 425, 476, 501, 566
Nahh (Nakh) cinsi kumaş: 512
Nahle vadisi: 198,212,347
Nahoda (Nahııdıl): 725
Nahşeb: 530
Nahşeb (NeseD: 551
N1ihllda (gemi patronu): 722, 787, 789, 791,
805,808,830,842,855,888,889,890
naibu's-saltana: 98
Naibü'l-bahr unvanı: 891
naip (başyardımcı): 533, 654, 704, 713,
717,720,722,749,813,958,966
Nakib b. Şemscddin (Atrablus kadilkudan): 94

nakibüIcşraf:

111,253,254,416,476
45
Nakibü'l-Müteammimin (bilginIerin teşrifatçısı): 38
Nakibü'n-nükaba (nakipIerin başkarü):
653,661,662
nakip: 254, 564, 655, 657, 659, 660, 661,
662,682,726,727,751
Nakipler: 663
Nakkar (davula vuran): 254
Nakkaşlar çarşısı: 897
namazgah: 271, 517, 732, 750, 787, 788,
790, 793
nan: 281
Nan ve Mas: 305
Nandurbar (Nezerbar) şehri: 783
nar:44,92,394,522, 782,861,932, 947
nar ağaçları: 430
Narcfi (hindistancevizi): 385, 844
Narenc (portakal) Mağarası: 852
narenciye: 394, 948
nargil (hindistancevizi; nareil): 373, 374,
791,797,819
Nasır (Abbas i halifesi): 320
Nasır, Melik: 21, 22, 29, 34, 38, 48, 53,
54, 55, 57, 69, 72, 90, 95, 109, 114,
115, 116, 117, 118, 123, 140, 141,
142, 144, 153, 168, 178, 207, 214,
225, 226, 234, 235, 279, 324, 346,
347, 395, 396, 414, 533, 745, 771,
920,925,926,939,963
Nasır ve MemlCık Devleti: 31
Nllsıreddin: 70, 220, 624, 626, 628, 630,
642,668,669,672,733,739,778,862,
863,869
Nasıreddln Asyilti: 345
Nasıreddin b. Aynülmülk, Melik: 780
Nasıreddin b. Nahıd: 47
Nasıreddin b. Şemseddin, Sultan: 622,
623,642
Nasıreddin (Balaban'ın oğlu): 626
Nasıreddın Derkandı (Horasanh): 285
Nasıreddin (Diyarbekirli Hacı): 789
Nasıreddın Farı: 357
Nasıreddln (Gıyaseddln'in yeğeni): 860
Nasıreddın Husrav Hiin: 636
Nakibü'l-Müteammimın:
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Nasıreddın

Huvarezmı (Sadr-ı

Cihan):

657, 733, 754, 755

N asıreddin İbn Melik Mell ile Kadı
Celaleddin hiidisesj:.ZŞ6
Nasıreddill İbn Melik Mell(İsmail
Muhh): 725
Nasıreddın İbnü'I-Adım: 111, 924
Nasıreddın Kafi (Heratlı nedimbaşı): 733,
747
Nasıreddın (Mclik Mdl oğlu): 720, 721,
781
Nasıreddın, Mevlana (Tirmizli Viliz): 668,
671,739,747
Nasıreddın Murahhar Evherı, Seyyid:
253,608,711,712,744,745,754
Nasıreddin (Radıye'nin küçük kardeşi Muizzüddin): 647
Nasıreddın, Sultan: 624, 863, 869
Nasır'ın Mekke'ye asker göndermesi:
358
Nasrullah: 710, 715
Navl (Naul: 875
navl (navlun, ücret): 400, 873
navus: 913, 914
NavCıs kelimesi: 915
Nazır-ı Ceyş: 345
nazm (camdan yapılmış süsler): 962
nebiz: 467, 484
Neblan: 280
Neblan: 305
Neccarın vadİsİ: 934
Neceiiroğulları: 174
Need: 246, 950
Need: 249
Neeef: 250
Necıb: 753
Necıb Kapısı: 613
Necıb, Şeyh: 830
Necmeddın Asffını; Şeyh: 218, 345
Necmeddın Halisı (tifısır kadısı): 345
Necmeddın Cılanı: 788
Necmeddın Isfahanı: 926
Necmeddin Kübra: 545
Necmeddın Kübdi, Şeyh: 520
Neemeddın Muhammed Taberı: 241
Necmeddın Sehcrtı: ST':

Necmeddın, Şeyh:

224

Necmeddın Taberı, Kadı:
Neemİye:

214,215,217

144

,Necşı Kefalı:

509
Kefali (Bahşi Kefali): 514
nedime: 499
Nedruma: 930
nefır: 590, 658
neft: 806
Neft: 810
Nehirlerle ilgili hadisler: 59
Nehriiriye: 45
N ehrariye şehri: 38, 925
Nehr-i Esved (Karasu) ırmağı: 415
Nehr-i Ezrak: 301
Nehr-i Ezrak (Karun Suyu (Irak'ra»: 273
Nehr-i Ezrak (Mağna: 875
Nehr-i Ezrak (tvlavi Su (Hindistan'da»:
873
. Nehr-i Melik kasabası: 468
Nehrvala (Anhilvara): 685, 725
Nehrvala (Anhilwara): 666, 680, 719
Nekde (Niğde): 415
Nekde (Niğde): 450
Nerwan (Peryen): 567, 775, 778
Nesef: 536, 542
nesJc: 501
Nesr-i Tfiir: 69
nesrin: 613, 679, 730
Nesterev mıntıkası: 40
Nevbet: 98
nevbet (belli zamanlarda davul çalan bandoeu): 533
nevbet (nöbet): 882
nevre yaprakları: 221
neyda:69
Neyda: 73
neylem: 850
Neyreb: 164
Neyreb köyü: 146, 150
Nezerbar (Nandurbar): 786
Nezerbar (Nandurbar) şehri: 783
Nezerbilrı (Muhlisü'l-mülk): 689, 690
Nezvil (Uman diyarının başşehri): 382
nıkrıs (damla) hastalığı: 478,480,522
Niğde (Nekde): 414, 415
Neeşi

1080
nikah kadılığı: 11
nikah merasimi: 836
Nikola (Kefiili Nikilla, Nikille): 425,499
Nil: 38, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 51, 53, 55,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 397, 583,
616,873,894,962,963,975,976,978,
979,980
Nil: 59
Nıneva (Ninova): 336
Ninova (Nıneva): 336
Nısabı1r (Nişabur): 558, 559, 565, 566
Nısabur (Nişabur)

ve dönemin hadi-

seleri: 574
Nişabur (Nısabilr):

425, 558, 559, 565,

566,861
ni şan

tahtaları:

483, 567

Niyet hadısi: 8
Nizameddın:

388, 390, 562, 563, 720
418, 442
Bediiunı (sufi bilgin): 617

Nizameddın, Ahı:
Nizameddın

Nizameddın

Bedvanı (Nizameddın

Evliya BedaunO: 651
Nizameddın,

Emir: 718
fakih: 518, 561, 562
Nizameddin Hüseyin b. Taceddin Avi:
253
Nizameddin Kervani, Kadı: 730
Nizameddin Mahmud b. Muhammed b.
Ömer Herevı: 296
Nizameddın Mevlana: 561
Nizameddın Mevlana: 572
Nizameddin Mir Nede, Emir: 718
Nizamiye Medresesi: 319
Nizameddın,

Nizamiye Medresesi: 330
nize: 658
nizedariye: 912
nizedarlar: 751
nohut: 591,603, 710, 769,894,932,961
nöbet tokmağı: 738
Nilba: 478, 963
Nuh Peygamber: 252, 311, 312, 337
N ukra: 246, 931, 932
Nu'man b. Beşir Ensari: 102
Nu'man b. Münzir: 259
Nu'maneddin Huvarezmı (Harizmı): 518
Nilreddın Ali, Kadı: 793
Nilreddin Ali, Sultan Müciihid: 354

Nilreddin Ali, Şeyh: 71
Nilreddin b. Ali b. Melik Müeyyed: 226
Nilreddin (Dımaşk sultanı): 93
Nilreddın Ebil Yüsr b. Saiğ: 141
Nilreddın Ebu'l-Hasan Ali b. Musa b. Saıd Ansı (Gırnatalı gezgin şair): 101,
133, 141
Nureddın

Ebu'I-Hasan Ali b. Said
158

Ansı Mağribı:
Nilreddın Gürlanı:

616
Hatip: 70
Nilreddin lbnü'z-Zeeeac: 529
Nı1reddın Kirmani: 275, 278, 521
Nilreddin Mahmud b. Zengi, Sultan:
144
Nilreddın, Melik Müciihid (Yemen hükümdarı): 346, 372
Nilreddın Sahavi: 152, 922
Nilreddin Şirazi: 693
Nilreddın (Zengi), Sultan: 92, 93
Nilreddin Zeydani, Kadı: 299, 345
Nilrulishim: 521
Nusaybin (Nasının) ve havası: 342
Nusaybin şehri: 337
Nusayri: 120, 121
Nilreddın,

Nusayrı

Mehdisi Hadisesi: 128
Nusayriler: 128

Nusret Han, Tacülmülk: 709
Nusretü'l-Hacib: 704
Nuva, Melik: 715
nühiivendi (işkence görevlisi): 692
Nükbiye: 703
Nükbiye, Melik (sahib-i devat): 658, 660,
690, 703, 739
nüvvarü'l-karanfil (karanfil çiçeği): 885
aba: 473
odalık cariye: 899
odun: 439,463,523, 809,885,886
ok 22, 116,578,696,717,790,856,888,957
ok sadağı: 755
ok tirkeşi: 758
okçu:21,806,807,812,861,898,910,912
okıye: 922
Okıye

denen ölçünün

karşılığı:

Okyanus (el-Bahru'l-Muhit): 142

Oleaytu Han ve Sünnilik: 308

306
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Ordu (karargah): 473
pabuç:381
pagoda (tapınak): 902, 903
ordugah: 497,711,755,862
Pakpattan (AcCıdehen Şehri): 604
Orhan Bey (Ihtiyaruddin Urhan Bek):
420,430
" palan: 746
Palem (Balem) Kapısı: 613
Orta Asya: 291
oruç: 147, 181,343 Palem Kapısı (Dervaze-i Balem): 728, 729
Osman (MaIdivIi): 830
palmiye: 372, 374,818,974
Osman b. Affan: 190
pamuk: 371, 394, 483, 534, 541, 728, 731,
Osman b. Affiin Mısri: 907
767,822,835,856,881
Osman, Hz.: 136, 177, 178, 179, 185, 193,
pamuk eübbe: 757,895
pamuk elbise: 408, 758, 896
265,383
pamuk havlu: 752
Osman Mirendi: 588
pamuk kumaş: 821, 868, 886, 980
Osman, Şirazh Şeyh: 849, 850, 851
pamuk tarlası: 767
Osmancfik, Sultan: 430
Panderani (Fandrayna) şehri: 356, 801,
Osmani (eri k cinsi): 894
805,808,816
Osmaniye: 907
Papa:426,505,506
otağ: 467, 468, 474, 475, 479, 480, 483,
para keseleri: 683
533, 537, 666, 714, 721
Pasifik: 887
otlak: 567
Otrar (Farab): 528, 531
pasta: 662
patika: 420
Otrar şehri: 550, 552
Payitaht: 388, 517, 536, 656, 666, 672, 673,
oturak: 483, 540,653
683,693,708,710,723,861
Otuzaltı Lek: 664
pazarcıbaşı: 327
peçe: 524, 972, 989
öd:836,847, 850, 885, 919
Peçeli Mcssı1feliler (Tuaregler): 978
öküz: 410, 465, 466, 471, 477, 497, 714,
Peçin (Berein) kasabası: 412
718, 723, 754
Pehlivan, Emir: 343, 345, 346
Ömer b. Abdülaziz: 103, 138, 139, 173,
Pehlivan Muhammed Havih (veya
177, 178, 587
Huvayh): 357
Ömer b. Abdülaziz: 104
Ömer b. Hattab, Halife: 175, 904
peksimct: 36, 379
pelit ağacı: 885
Ömer b. Münca: 296
Pe.ncab nehri: 52, 254
Ömer Bek (efsanevi kahraman Vmur
Penç hir (Benehir): 567
Bey: 455
Ömer Bek (Umur Bey): 420, 425, 426
Penşir: 567
Perçemden saç kesme k: 301
Ömer (Celaleddin): 827
perde: 476, 565, 660, 731, 876, 889, 966
Ömer Deherd, Vczir: 831, 840
Ömer (Hinavrh Hacı Nihfida): 829, 830
perdedar: 476, 478
perdcdilriye: 912
Ömer, Hz.: 174, 175, 176, 177, 179, 185,
Pervin (Berven) şehri: 568
286,383
Peryine: 442, 739
Ömer Mcscidi: 89
Pervaneoğulları: 1, 459
önlük: 484
Perven (Nerwan): 567, 775, 778
örmek (kül rengi yün kaban): 881
Pervız (Kiizerfinlu Meliküttüccar; tacirIeörtü: 501, 728, 831
rin reisi): 665
öşür (onda bir);' 470, 684
övendere: 465
peştamal: 364, 371, 658, 771, 794, 808,
820,822,823,824,835,881
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Peygamber Kapısı (Bilbü'n-Nebl): 204,
206
Peygamber Meseidi: 24, 25,178,179,180
Peygamberler Meseidi: 91
peykc: 405, 406, 422, 443, 502, 503, 506,
540,653,654,684,733, 735, 73~ 794,
795,800,830,902,912,967
peynir: 123
pilav: 441, 662; 701
pirinç: 274, 327, 363, 371, 382, 421, 523,
595,602,603,607,629,710,749,757,
769,783,793,794,823,828,830,831,
849,857,862,868,878,881,889,962,
963,980
pirinç ekmeği: 260
pirinç pililvı: 662, 701
pisipisi: 78 i
pişmiş muz: 831
piyade: 501, 502, 560, 703, 856
porselen: 901
porselen tabak: 522
portakal: 601, 819, 879, 909
portakal çiçeği: 885
portakalgiller: 366
post: 35, 482, 693
posta (berıd): 596
posta güvercinleri: 29
posta servisi: 584
postnişin: 412, 417, 692, 693, 814
pranga: 694
prens: 501
prens kızları: 508
prenses: 889, 890
Pudupattana (Budfattan): 800, 801, 816
puf böreği: 961
pusat: 500
put: 778, 791, 792,826, 854, 888, 903
puthane: 825, 826
pmperesr: 895
Purtalam (Battilla) şehri: 846,855
püskül: 966

Riibıtatü'I-Ukab: 950
Riibia Adeviyye: 85
Rilbia Bedeviyye: 85
Rabve: 130, 149, 150
Raeil (hükümdar): 773
Radıyyiiddın Yahya, Mevliina: 521
Rildı (Abbasi halifesi): 320
Radiye (Raziye) Sultan: 646
Radiye (Sultan Şemseddın'in kızı): 622,
623,624
Rarızı: 103,253,259, 266, 285, 312, 361,
394,402,444,558,559,560,561,565,
812,921
Rilfi b. Ebil Ömer b. Anid b. Sa'lebe b.
Ganm b. lvIiilik b. Necear: 174
Rafizı bölgeleri: 268
Rahba şehri: 921
Rahbeti I\Hlik b, Tavk Kalesi: 106
rahibe: 507
Rahık oğulları (Evi ad-ı Rahık): 313
rahip: 123,506,507,508,509
rahle: 669
Rahmet dağı: 233
IUkid Deniz: 887
rakkaseler: 2Z1
raks: 410, 428
Ramazan: 130,218,230,232,616
Ramazan bayramı: 14, 410, 660, 732, 969
Ramazan orucu: 926, 935
Ramedev: 798
Rameyn: 325
Rilmiz (Ramehurmuz): 301
IUmiz (IUmehürmiiz): 272
Ramle: 90, 397
Ramle Şehri: 96
Riişid (Abbasi hal ifesi): 320
Ratan: 588
ratl: 292, 685, 690, 723, 729, 863, 868, 889,
932
Ravda: 48, 173, 178, 250, 253
Ravda M ukaddese: 173
Ravda Mmahhara: 84, 186

Ra'ilde: 613,661
Ra'ilde: 664, 618
Raberı (Rapri) şehri: 773
rabıta (sınır) kalesi: 947

Ray: i24
Ray
Ray

Calansı (Calansı kralı):
Kenbıle:

raybeıı:

700, 701, 707
613, 679, 730

789, 790

Rebi b. Süleyman Murildi: 296
Rebi Ribatı: 219
Redi: 281
Reeeb Burku'f: 784
Reeeb Burkui, Şeyh: 222
Reeeb Nehr-i Mcıik'i, Şeyh: 468
Reeebi: 926
reem: 688
Refiuddın Elfi Yemeni (Habeş): 348
rehberıcr: 744

Re's-i Devair (Devair burnu): 359
Re's-i Devilir (Devilir burnu): 349, 396
Re's-i EbCı Muhammed (EbCı lIluhamed
burnu): 396
Resuldar: 737
Resuldar: 760
Reşid, Hacı (Hindistanlı): 951
Revfik: 260
Revhii: 192
revnak: 505
Rey: 325
reyhan: 506
Rıza (1\fultiinlı): 754
ribat: 66, 210, 270, 283, 336, 557
Ribiit Kapısı (Bfrbü'r-Ribilt): 205
Ribiitu'I-Feth: 505, 555
Rib1itu'I-Muvaffak: 206
Ribiltu's-Sidre: 205
Ribanı'ş-Şarabı: 213
Rifai (Küçük) dergiihı: 417
Rıga ahalisi: 23
rildbi (kılıç cinsi): 765
rikak (yufka): 662
rişra (crişte): 467
Rohh: 916, 918
Roma: 426, 505
Roma Yapısı Minareler: 158
Ronda Kalesi: 946, 951
Rubıl: 91
rubui (çeyreklik): 806
Rugan kelimesi: 458
rugan (yağ): 436
ruhban: 509
ruhbanlık: SOY
Ruhuddin: 285 .
Rum: 135, 400,'403; .f08, 422, 424; 425,

426,428,430,433,442,462,465,471,
476,478,497,498,499,500,503,507,
508,509,517,805,897
~ Rum Çöıü: 283
Rum göleti (Bi'r-i ROme): 185
Rum (Hıristiyan): 443, 700
Rum hükümdarı: 135, 177

Rum Saruca: 511
Rumlu (Anadolulu): 754
Rumman: 44
Rus: 471, 497, 517
Rus dağları: 497
Rusafe: 320, 321
RusMe: 331
Rusus: 115
Ruzbihan-ı Bakli: 309
Rüknabild: 284, 297
Rüknabad: 307
Rükneddin: 289, 630, 667, 668, 692, 693
Rükneddin Acemi Kürdi Gurani: 242
Rükneddin Acemı Tcvrızı: 222, 267
Rükneddin'in atası Bahneddin Zekcriyya Kureşı: 596
Rükncddin h. Bahaeddin Ebu Zekcriyyii
(Multilnlı): 587, 692
Rükneddin b. Kavba' Tunusı: 56
Rükneddin b. Şemscddin, Sultan: 622
Ri.ikneddfn FirCızşah b. Şemseddin
1letmiş: 646
Ri.ikneddfn İbnü'I-Kavba Muhammed
b. Abdurrahman Tunusf Maıikf:
64
Rükncddin (Sultan Celaleddin'in oğlu):
629
Rükneddin (Sultan Şemseddin'in oğlu):
622
Rükneddin, Şeyh: 594,638,643, 692, 702
Rükneddin, Şeyhler Şeyhi: 223, 667
Rükneddin Zekeriyyii: 24
Rümeyse: 213, 216, 227, 313, 346, 347,
349, 350
rUsum: 740
rüsOm vergisi: 748
rütbeli kapıkulu: 475
rüzgar: 26
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Saade (Telingli): 779

Safakus: 18

Saatler Kapısı: 158

Safakus şehri: 14, 15, 56, 927
Safiye binti Abdülmuttalib: 184

saatler kapısı (Bab-ı Saat): 139
saban demiri: 705, 774
Sabarta (Isparta): 406
Sabıh, Melik: 745, 751
Sabit Bunanı: 920
sabun: 49, 103
sabuniye (tatlı'cinsi): 595, 752
Sabuniye tatlısı: 597, 761
Sabi'ır

Safiyye binti Abdülmuttalib: 190
Safiyyüddın

Abdülaziz b. Seraya
(Irak şairi): 338, 437
Safiyyüddin Taberi Mekki: 34, 354
Safra: 192, 193

Safra: 194

Zülektaf (İkinci Şapur): 915

Sabur Zülektaf: 897, 898
saç: 376
saç topuzu: 681
Sa'd b. Ebu Vakkas: 248, 312
Sa'd b. Ubade: 146

safra: 823
Safran: 433
Safranbolu (Borlu): 438
Sagangu: 962
Sagani (Ebu'I-Fadail Hasan b. Muhammed b. Hasan): 285, 296

Sagani ve kitabı Meşariku'I-Envı1r:
307
Sagar hakimi Bahaeddi'n Küşt Asb

Sa'd b. Ubade: 162
Sa'da: 359
sadak: 21, 967
sadaka: 69,660,676,826,863
Sa'deddın (Tülük Tümur'un
464,466

(Kuştasp): 724
Sagar nehri: 781, 783
hocası):

Sagar(Songarh): 786
Sagar (Songarh) şehri: 783, 787
Sagarci (Sadr-ı Cihan): 913
saha: 782

Sadi: 759
Sadı Hindbut: 732
Sad i (Nehrariye'nin yöneticisi): 38
Sa 'dı, Şair: 297

Saha: 786

Sa'di' Şirazi': 309

Sahib b_ Abbad: 269

Sadr Ebu'I-Hafs

sahan:910

Bekrı:

521
166
Sadreddın Hanefi, Fakih: 592
Sadreddın Kuhranı: 617
Sadreddın Süleyman (Fenikeli): 439
Sadreddin Süleyman Lekzı (Lezgi),
İmam: 518
Sadreddın Süleyman Malikı: 38
Sadreddi'n Süleyman Maliki': 45
Sadreddin (Şeyh Rükneddın'in oğlu):
702
Sadr-ı cihan: 256, 541,607,620,636,657,
690,733,734,754,755,911,913
Sadreddın Gumarı:

Sadr'ı-cihan

kelimesinin

manası:

Sadrüşşeria (Kıit şehrinin kadısı):

HılIi

553

526, 529
Sara ile Merve: 178, 196,204,207,345
Sara ile Merve: 240
Sara Kapısı (Babü 's-Sara): 204, 205, 207,
217

Sahib b. Abbad, Vezir: 267
Sahib İzzeddin Kalanisi: 153
sahib-i divan: 900, 901

Sahibu'l-alame: 552
sahibu'l-bahr (bahriye

nazırı):

879

Sahibu'l-haber: 553
sahibü'l-alame (mühürdar): 533
Sahibü'l-haber: 223, 541

Sahibüzzeman: 315
Sahibüzzeman Mescidi: 921
Sahibüzzeman Meşhcdi: 920

Sahibüzzeman türbesi: 340
Sahibüzzeman Türbesi: 334
Sahıh-i Buharı: 155
Sahıh-i Müslim: 147
Sahna: 921, 922
sahra: 391, 396
Sahrc (Kutsal Kaya): 82, 504, 508
Sahur: 231
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Sahyfin kalesi: 115
Salih Meseidi: 56
Sahyfin şehri: 116
Salih Peygamber: 90, 169
Sahyem ya da Sıhyı1n: 126
Salih Peygamber'in kabri 96
Saıd b. Ali Cezfill: 981
, Salihiye: 77, 111, 148
Saıd b. Ali, Şeyh: 983
Salihiye Mahallesi: 163
Saıd Bieaı, Şeyh: 121
Siilihiyye: 78
Saıd bölgesi: 218
Salim: 716
Saıd (Ebfibekir): 944
Salim b. Abdullah Hindı: 357
Saıd Hindı, Şeyh: 219
Salim, Kadı: 357
Saıd (Makdeşev; Mogadişu ahalisinden):
Saltiye Bey, Emir: 472
799
Sam yeli: 170,578
Saıd Mekkı, Şeyh: 568
saman:435,485,676,699, 701, 705
Saıd Merrakeşı Kefif: 182
Samanyolu: 4
Saıd, Şeyh: 219,220, 221, 222, 223
Samerra: 334
Saıd-i Mısr (Yukarı Mısır): 25, 44, 48, 52,
Silmerra: 340
Samsamiye Medresesi: 141
66,67,70,72,397,926,963
Saıdü's-Süeda Tekkesi: 168,299
Samsamiye Medresesi: 159
samur: 481, 482
saka: 48
sakal: 508, 517, 542, 688, 705, 805, 851,
samur kürk: 486, 524, 534
Samurre: 586, 587
870
sakankfir: 587
Samurre (Samurri; Sumra; Zamorin):
Sakarya (Sakarı ): 431
596,809
Sake's-Sultan: 706
Samurrı: 747, 748, 787, 805, 807
Sakıye li's-sebil: 79
Samurrı Meseidi: 787
sakız: 377, 962
San'a: 352, 355, 356
San'a: 360
saki: 484
Sanameyn köyü: 166
sakfira: 559
sal: 849, 855
sanbfik (sunbuk; küçük kayık): 361, 362,
Salahaddın: 22, 115
363,371
Sahıhaddın Eyyfibı: 84, 168
sancak: 226, 713, 732, 734, 744, 805, 969
Salahaddın, İmam: 924
sandal: 836, 919, 979
Salahaddın Salih (Bendieli Sultan): 827
sandal ağacı: 668, 889
sandalct: 364, 835
Salahaddın, Sultan: 92
Sandal-ı Mukasır!: 845
salahiye (kumaş cinsi): 758
sandal-ı mukasırı (esans): 700, 835
salamura: 363, 835
salamura limon: 794
sandaliye: 483, 820
Salar, Kadı: 168, 593
sandalye: 376, 532
Salar Od (Salar Mes'Cıd): 724
sandık: 655
sanduka: 506, 565
Salar Od' (Salar Mesı1d), Şeyh: 715
Salarud: 756
Sansara ırmağı: 963
Sanfib (Sinop): 442,443,462,463
Sa'lebiye: 247
Sanüb (Sinop) ve Candaroğullarınsalep: 729
Salı Pazarı (Sfiku's-Sülesa): 319
dan İbrahim Bek: 459
Salih İsmail b: Nasır (Memlfik sultanı):
Sara, Hz.: 82
Sara (Saray) şehri: 52,474
222
Sarak Cata: 973
Salih, Melik: 42; 53,33"9,926
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Sarak Cata: 985
Sarakino kelimesinin hikayesi: 512
saray bahçeleri: 716
saray katipleri: 882
Saraycık: 519
sardalya: 370
sardalya salamurası: 835
Sardunya (Serdiiniye) adası: 930
Sardunya-Merini' ilişkileri ve seyyahın
korkusu: 940
Sarf Kapısı: 727
sargı: 408, 878
sarık: 22, 56, 364, 389, 392, 423, 444, 463,
526,534,668,770,773,794,808,820,
822, 835, 860, 866, 881, 966, 968, 969,
971,978,983
Sarımüddın b. Şeybanl: 115
samıç: 350, 356, 370
sarraf: 526
Sarsar: 799, 921
Sarsar: 803
Sa rsarı: 799
Sarfı: 59
Saru Ikk: 465
Saru ırmak: 52
Saruea Bey, Küçük: 515
Saruca Rumı: 499
Saruhiin: 426
Saruhan'ın küçük oğlunun cesedinin
yıkanıp kubbeye bırakılması: 455
satır: 484
Satıbük: 323
Siiva:266
savaş gemisi: 797, 814
Save:46
Sayda: 91
Sayda ya da Sidon: 97
sayhani (hurma cinsi): 397
Sayhani ve Benıi einsi hurmalar: 399
Sayvan: 669, 678, 709, 734, 743
Sayyah (feryat eden): 429
saz: 876
saz takımı: 660, 883, 905, 909
sazdan örme kasc: 910
siizcndcler: 322
sazlık: 716

sebeniyye

(Mağribe

Sebık Mağarası:

özgü bohça): 832

852

Sebıke dağı: 950
Seblr dağı: 108, 210
Sebr (Sarı) nehir: 894
Sebte: 442, 905,941,953
Sebte şehri: 951
Sebük Tekin: 576, 620
Sebzar (Sebzvilr) ve Beyhak: 571
sebze: 363,421,436,807
Sebzvar: 559
seceade: 49, 532, 533,654
sedef: 6, 393, 394, 778, 797
Sedıdüddın Ebu'I-Vakt Abdülevvel b.lsa
b. Şuayb b. ıbrahim Siczı (Heratlı Sufi): 155
sedir: 364, 365, 376, 419, 423, 480, 483,
673, 728, 881
sedir ağacı: 599, 766
sedir unu: 962
seferberlik: 913
Sehl b. Abdullah Tüsterı: 267, 270, 273
Sehl b. Abdullah Tüsterı: 269
Sehl b. Hanzala: 146
Sehl b. Hanzaliyye: 162
Sehl ve Süheyl, Neecaroğullarından: 174
Sekiz kapılı şehir: 160
Sela: 504, 934,946,953,955, 958
Selam Kapısı: 24, 173, 174, 178
Selam Merasimi: 882
Selame b. Bahaeddın: 180
Selçuk (Ayasluk): 412, 424, 427
Selmiin-ı Filrisı: 186
Selsebıl: 130
sema: 409, 410, 428, 831
Semek Körfezi: 854
Semen ve Saman: 458
Semennud: 44, 925
semer: 432, 465, 878
Semerkand: 529, 530, 536, 539, 540, 541,
542,593,594,625,989
Semhel: 758
Semira: 249
Semizotu: 932
Semnan şehri: 560, 671, 679, 688
Semnan ve CelfılüddevIe: 571
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Semild kavmi: 169
Semilm (Sam) yeli: 169170
Semum Yeli: 171
semusek: 595,662, 752
Semusek (Senbusek):598, 664, 761
Senbel (Sunbcl) e~eti7-604
Sencer (Miih-i Hak'ın kardeşi): 632
Sendabur: 356, 397, 780, 791, 792, 794,
815,816
Sendabur(Sendpur):802
Sendebet (Sonpat): 649
Sendebet (Sonpat) şehri: 632
Sendemilr hamamları: 94
Seniyye: 168
sepet: 819
Sera: 60
Sera Berke (Berke Han'ın kurduğu
Saray) şehri: 543
Sera (Saraycık, Serilcuk): 519, 752
Sera (Sera Herke): 465, 497, 517, 518, 519,
525
Sera ülkesi: 761
scrabdalan: 559
Scrabilrhan: 738
Seracuk (Saraycık): 544
Seraçe: 762
seriiçe (çadır çiti): 468, 537, 666, 668, 669,
673, 743, 744, 746, 753, 758
Serahs: 560, 564, 565
Serahs şehri: 573
Sereiimedar: 744
Sereamedar: 760
Seree şehri: 351, 352
serçe: 378
Serdiiniye (Sardunya) adası: 930
seren direği: 806, 823, 855
Serendib adası: 864
Serendıb Dağının (Adem Dağı) zirvesi: 864
Serendıb (Seylan): 294, 295, 430, 722,
794,805,818,829,834,846,847,850,
852,854,855,866
serhii: 879
serıd (tirit): 407
Seriyy Sakatı: 332
Seriyyü's-Saka1:I: 282;283, 321
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(sarga dvari) ve Hint ülkesindeki büyük açlık: 698
Serlek, Havaee (Hoca) (deniz komutanı):
857
Sermın: 104
Sermın şehri: 103, 105,923
serpuş: 405, 759, 967
Serseti: 611
Serseti şehri: 607, 672, 707, 723
serşüsti (başsuyu, ikramiye) parası: 656
Sertlz (İmiidü'l-mülk): 537, 583, 589, 660,
661
Seril: 715, 753, 756
Seru (Saru, Serv, Sarv) nehri: 262,
724, 761
Serur, Havaee (Hoca) (deniz komutanı):
861,863
Server: 274
Sessiz ticaret: 496
setairın: 684
Setl: 896
Setı kelimesi: 915
Seviide: 77
Sevahil bölgesi (Doğu Afrika): 365, 366
Sevahil ülkesi (Swahili): 368
Sevakin: 349, 350
Sevakin limanı ve Iyzab (Ayzab): 359
Sevık boğazı: 193
Sevilla: 155
Sevr: 240
Sevr dağı: 210, 211
Seyahatname'de kopukluk: 449
seyelan (hurma balı): 264, 379
Seyfeddın Altuntaş: 116
Seyfeddın b. Asabe, Müderris: 520
Seyfeddın Bahiidur: 860
Seyfeddın Cuban (Çoban): 166,234
Seyfeddın Cuban (Çoban): 170
Seyfeddın Ebu Saıd Tinkız: 87
Scyfeddın Gadii, Emir: 220,616,677,678,
679,680,681,682
Seyfeddın Gada (İbn Mühenna): 724
Serkdıviir (köşk):

Serkdıviir

Seyfeddın (Kadı Kıvameddın'in kardeşi):

543
Scyfeddın

Kalavun

Salihı:

53
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Seyfeddin Kaşif: 222
Seyfeddin Ömer: 920
Seyfeddin Said İbnü'l-Mutahhar Baharzi': 550
Seyfeddin Tinkız, Melikü'I-Ümera: 84,
142, 143
Seyfeddi'n Tokuzdemur: 357
Seyfeddın Tokuzdemfir, Emir: 345
Seyfeddın Utayfa b. Ebi Nümeyy: 207,
213,226
Seyfeddi'n Yelmelek: 37
Seyfeddın YelmCıek, Emir: 35, 225, 345
Seyfiye Medresesi: 70
Seyfüddevlc: 106
Seyfüddın Baharzı, Şeyh: 529
Seyhun: 51, 474
Seyhun:59
Seylan (Serendıb): 294, 295, 430, 722,
794,805,818,829,834,846,847,850,
852,854,855,866
Seyyahın bahsettiği Nesef şehri ve
Keş: 554
Seyyahın kızının ölümünden çıkan tarİh: 759
Seyyid Şerif b. Abdülhamıd: 476, 479,
480,482,485
Seyyid Şerif Şırazı, Kadı: 880
Seyyide Sükeyne: 162
Seyyid-i Eeell: 564
Seyyidina Huseyn diye bilinen eami:
59
seyyidü'l-hüecab: 685
Sfenks: 60
Sıegan (Sicican): 467
Sıffin: 145
sığır: 90, 388, 541, 638, 678, 850
sığır derisi: 850
sığır eti: 965
sıhar: 124
SlhyCın: 520
Sınhaca: 372
Sınhaea kabilesinin Himyer'den gelmesi: 384
Sınkelan (Kanton, Sınussın): 806, 894,
900,901,902
sır katipliği: 94, 912

Sır Katipliği:

99
502
sırım: 909
sırkatibi: 365
sırrna: 483, 565, 655, 660, 731, 736
sırmalı ipek: 476, 744, 883
sırmalı keten giysiler: 733
sırmalı kumaş: 655
sırmalı tirkeş: 759
sırt örtüsü: 820
sırdan: 71
sırtlan: 785
sıtma: 12,833,863
Sıhaye: 527
Smaye: 547
Sıbeveyh: 265
Sibirya (Karanlık Ülke): 481
Sicican (Sıegan): 467
Sicilmasa: 900, 955, 958, 988, 989
Sicilmasa: 984
Sicistan: 390, 563
Sieistan ve dönemin mahalli devleti:
572
Sidre Kapısı Köşesi: 205
Sidretü'I-Münteha: 51
sihirbaz: 775, 777
sikatü'l-mülk: 256, 658
sikke: 699
silah: 29, 121, 128, 162, 168,227,236,247,
286,288,289,313,349,355,377,410,
464,503,504,533,544,593,634,636,
637,640,650,654,655,683,700,703,
711,712,719,722,724,738,751,764,
767,810,811,820,842,860,875,913,
914,938,943,944,945,966,967,969,
979
silahdar: 655, 751, 966
silahdariyye tayfası: 969
sim: 533
simli hil'at: 731
simli ipek: 522
simli ok tirkeşi: 758
simli serpuş: 919
Sın (Çin): 430
Sinan, Ahı: 409, 410, 428
sincap: 481, 486
sırık:
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Sincar: 337, 338
Sincar: 342
Sind (Rümeyse'nin oğlu): 213
sini: 478, 670, 793
Sfnkeliin (Guangzhou)!'Siı, !Il5
Sinop (Sanub): 442, 443,.A62, 463
Sinop'un Büyük Ciinıii: 459
Sim: 24, 255, 387, 470, 537, 538, 541,
563, 564, 568, 578, 583, 585, 586,
587, 588, 589, 591, 592, 620, 627,
630, 638, 652, 672, 685, 691, 693,
701, 703, 708, 716, 717, 718, 721,
730, 757, 970
Sint bölgesi: 596
Sint hükümdarı: 583
Sint nehri: 59
Sint nehri (Pcncab): 51, 52, 578, 583, 586,
589, 591, 592, 717
Sint Samurresi: 605
Sint şehirleri: 222
Sint ülkesi: 667
Sint valileri: 592,626,735,741
sipahiyan: 910, 912
sipahsalar: 620, 888
Sipahsillar (Sipahsalar): 645
Siraecddın b. Kuyük (İskenderiyeli): 978
Siraecddın Ebu Abdullah Hüseyin b.
Ebubekir Mübarek b. Muhammed b.
Yahya b. Ali b. Mesih b. Umran Rebli
Bağdadı Zebıdı Hanbelı: 155
Siraeeddın Ebu Hafs Ömer b. Ali Kazvınf: 330
Siraecddın (Gıyaseddın Damganı): 856
Siraecddın, Hatip: 180
Siraecddın Ömer Mısrı: 180
Siraeeddın Ömer Mısrf: 189
Sıriif (Kays) şehri: 393, 394
Sıraf ve seyyahın yanılgısı: 399
Sırhan oğlu Ahmed: 775
Sfrf: 618
Sırı şehri (Darülhilafe): 612, 615, 673, 674
sirkc: 53, 123,363
Siryiikus: 54, 56, 939
Sıs: 114
Sfs: 125
Sısadsale: 568

Si tt-i Zahide: 343
Sivas: 416
Sivas: 451
Sıvas (Sivas): 416
'Sıvesitan: 563, 583, 586, 587, 588, 589, 757
Sfvesitan (Sahvan) ve Sakalar: 572,
596, 761
sivrisinek: 956
Siyahlar ülkesi: 914, 955, 962, 963, 965,
968,969,973,975,979,980
Siyahların sarayında Dımaşklı bir eariye ve Türkler: 986
siyrae: 542
sofra: 669
soğan: 595
Sohbet Kemeri: 398
sohbet kemeri (özel bir kuşak): 388
Som denen külçe: 496, 510
som (surn): 486, 497
somaki mermer: 506
Sonarganu (Sunurkiivan): 870,876
Songarh (Sagar) şehri: 783, 787
Sonisa (Sunusa): 417
sopa:851
sorguç: 472, 476
Srilanka'da Çavuş Osman Şfriizf Mescidi: 864
Stary Krim: 488
su arkları: 500, 506, 507
su aygıdarı: 975
su depoları: 246
su havuzu: 442
su kabı: 378
su kaynağı: 853
su kuyusu: 105
su testisi: 35
su tulumları: 391
subuk (altın ayak): 727
sucular: 169
Sudan: 430, 799, 823, 906, 914, 934, 955,
958
Sudkavan şehri: 868, 869
Sudkavan şehri: 874
sudolapları: 102, 540, 783, 873, 894
Sufille (Sofala): 369
sufi raksı: 831
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Suğdak (Surdak): 20, 474, 498
Suhar: 383
Suhayb: 411
Suhayb b. Sinan (sahabi): 448
suhb (alaca deve cinsi): 72
Sukbe (Rümeyse'nin oğlu): 213
Sıık-ı tarbabad: 782
SOku's-Sülesa (Salı Pazarı): 319
Sukutra adası: 220
Sukutra adası: 242
Sul (Şııl, Şôl, Çuı) kabilesi: 298
Sıılı: 812
Sun (Soli) taciderin kökeni: 817
Sultan Camii: 320
Sultan Celiileddın Pıruzşah Halacı:
648
Sultan Davud (Şano Raea'nın torunu): 845
Sultan Ebu Yahya Ebubekir: 18
Sultan Ebu'l-Hasan'ın vefatı dolayısıyla verilen taziye yemeği: 985
Sultan Kenzüddın: 985
Sultan Mağarası: 852
Sultan Muhammed: 891
Sultan Muhammed Uzbek Han: 463
Sultan Nııreddin Medresesi: 144
Sultan Nureddın Medresesi: 160
Sultan Şemseddfn Lelmiş (İletmiş =11tutmuş) ve dönemi: 645
Sultanbıır (Sultanpur): 773
Sultanın amea oğlu Naip Pırilz Melik:
663
Sultaniye: 118,325
Silm (Som) kelimesi: 496, 510
Sumatra: 880, 883, 884, 918
Sunayta (Sutay), Emir: 325
sunbıık veya sanbıık (küçük bir tekne tUrü): 270, 396
Sunurkavan (Sonarganu): 870, 876
Sunurkavan (Sonargaon / Sonargauan): 875, 890
SıınUSa (Sonisa): 417
Sunusa (Sonusa): 452
Sıır: 91, 380
Sur: 386
Surdak (Suğdak): 20, 474, 498

Surdak (Suğdak): 510
Suriye: 42, 78, 90, 92, 94, 120, 123, 124,
402,406,407,412,414,416,417,421,
441,503,509,518,520,560,921
Suriye Arapları: 677
Surma: 283
Surma: 306
SOru'l-Arab (Arap Suru): 943
SOsa kasabası: 14
susam: 542,603,606, 783, 793, 868, 932
Sutay (Süveyt Diyarbekir beyi): 276
suya batırılma (eadı için): 785
Süfyan Sevrı: 13 7
Süfyan-ı Sevrı:

Süheyl
Süheyl
Süheyl
Süheyl

158

arazisi: 947
b. Abdullah Tüsterı: 920
(hizmetkar): 714
Kalesi kumandanı: 947

Sühreverdı (Dıyaeddın

Ebu'n-Necıb):

282
Sükeyne (Hz. Hüseyin'in kızı): 146,312
Süleyman b. Abdülmelik: 178
Süleyman Badişah (KastamOnya hükümdarı):438,440

Süleyman Bek: 420
Süleyman Han: 670, 671
Süleyman, KOh-i: 576
Süleyman I\Hnayek, Vezir: 831, 832, 836
Süleyman Paşa: 442
Süleyman Peygamber: 26, 80, 91, 176,
477,505,576,922
Süleyman Safedı Şam i (Suriyeli): 807
Süleyman Şah: 442, 443, 631
Süleyman Şırftzı, Şeyh: 924
Süleyman ve yanına kaçtığı Menteşeli
Urhan Bek: 454
sülük: 852
sülüsı (üçte birlik): 806
Sümbü!: 274
Sünbül: 497, 790, 792
Sünblil Camedar: 770
Sünbül, Hintli: 503
Sünbü! (hizmetkar): 711
Sünbül, Melik: 807, 808
Sündile: 713
sünnet: 937
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Sünnı: 382, 962
sürahi: 669
sürmc: 66, 820
sürü: 485
sürücülcr: 57
süs eşyası: 477, 833

Şiliiyat (Şaliyam)

~

Süster (Şuşter: 301
süt: 24, 72, 94, 107, 124, 247, 260, 270,
350,363,375,376,377,467,472,519,
532,542,794,819,842,849,870,871,
932,959,962,979,980,983,988
süvari: 326, 502, 560, 636, 640, 703, 719,
720,759,764,765,767,793,815,856,
858,913
Süvcyd: 819, 827, 837
Süveyd (Suvadİva): 844
Sliveyş yörcsi: 180
Şa'han

b. Ebu

Kasım:

50
cinsi): 322
Şadı Han (Sultan Alfreddin'in Oğlu): 632.
633,635
Şafiı: 35, 38, 50, 55, 56, 68, 109, 139, 140,
141,142,143,144,216,225,231,289,
295,348,361,366,393,464,465,517,
518,792,798,880,882,922,924,926,
935
Şafıf Medresesi: 58
şabbarc (kayık

Şafiflerde

Cuma

namazı:

358

Şafiıye

medrcscsesi: 139
Şah Afgan: 718
Şah lkk: 438
Şah Kapısı: 613
Şahadet zinciri: 853
Şair

Ali b. Nebıh: 329
Ebu Muhammed Kfıdı Abdülvehhab Malikı Bağdadı: 329
Şair Ebu Nuvvas: 342
Şair Ebu Tcmmam Habfb b. Evs: 329
Şair Nureddın Ebu'I-Hasan Alİ b.
Musa Ansı: 103
Şair Safiyyüddın Abdülazız lbn Serfıya HılIi: 342, 458
şakşak (kuş): 970
şal: 816
.
Şaliyat: 356, 816
Şair

ve Şal kelimesinin
kökü: 817
şalvar: 364, 371, 412, 515, 820, 866, 881,
968,978,983
Şalvar verme adeti: 308
Şam: 38, 53, 69, 70, 77, 90, 93, 101, 103,
106, 114, 120, 121, 123, 132, 134, 136,
145,153,155,168,170,179,180,181,
186,193,198,200,215,218,220,233,
234,236,255,274,285,339,397,400,
402,438,440,474,520,527,564,657,
771,922,924,931,932
Şam kervanı: 926
Şam Köşesi: 199, 202, 203
Şam medrescleri: 939
Şamfıh: 609
Şamah (tahıl türli): 602
şanıdan: 405,418, 565
Şfıme: 157
Şam-ı Gazfın (Gazfıniye): 333
Şamir b. Berrac Hame'i: 259
şanbaf (kıımaş cinsi): 758
şapka: 473, 508, 968, 969
Şarabışiyye (lvialikı Mcdresesi): 130, 144
şarap: 500,561,564, 754, 783,809, 914
şarkıcı' 221, 616, 782, 902, 967
Şarkıcılar çarşısı: 782
Şarkıcıların cmiri: 782
Şaşıngar (Heştnagar): 578
şaşnikırlik görcvi: 718
Şattl: 941
Şattı: 951
Şatur: 651
şatur (çadır): 12, 44, 420, 46S, 468, 469,
473,475,476,483,484,485, SOO, 501,
530,532,563,567,657,659,660,666,
667,668,669,702,711,714,721,730,
732,857,862,882,914,967,969
şaturdarlar: 751
Şavankara: 670, 671
Şavankara (Şabankara): 685
Şavnuvis: 686
şavnuvıs (evlcndirmc katibi): 678
Şavr: 520
Şavr ya da şur: 545
şavuş (çavıış): 849
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Şazilı, Şeyh:

Şemseddin ıbn

Şazilıye

Şemseddın, Kadı:

56
tarikat!: 25

Şeba:383

Şemseddin

Şebbe:920

Şemseddin

şebboy (kulşenbe):

613

Şeddad b. Ömer: 227
şeftali:

198,219,436,961
Şehba: 105,338
Şehir emiri: 438, 772
Şehrin bomboş kalışı: 698
şehriye: 467, 819
Şehrullah: 710
şehzade: 440,643, 644, 654, 657, 714,888
Şekaı:
şeker:

262

407, 729, 751, 772, 856, 868, 894,
911,964
şeker damıtma dükkanı: 68
şeker suyu: 830
şekerkamışı: 603, 783, 797
Şekı: 599, 601, 879
Şekı ve Berkı: 608, 891
Şemseddın:56, 78,154,156,429,779,869
Şemseddın, Ahı: 428
Şemseddın b. Abdullah b. Temmam: 156
Şemseddın b. Adlan: 56
Şemseddın b. Kufsı: 141
Şemseddın b. Nakuvış Mısrı: 963
Şemseddın b. Reelhanı: 402
Şemseddin, Bedehşanh: 752, 753
Şemseddin (Bintü't-Tinnisi'nin oğlu): 23
Şemseddin Bfişenci, Hacib: 594, 607
Şemseddin Ebfi .Abdullah b. Cabir b.
Hassan Kaysi Vadiaşı: 131
Şemseddin (Ebfi Abdullah Muhammed): 5
Şemseddın Ebu's-Sena Mahmud b.
Abdurrahman b. Ahmed Isbahanı: 64
Şemseddin, Emir: 68
Şemseddin Endukanı: 669
Şemseddin, Fakih: 742, 778
Şemseddin Felevi, Şeyh: 40
Şemseddın Harfrf: 63
Şemseddin Hariri, İmam: 55, 56
Şemseddın Hfişenel (Hfişengl), Hacib:
730,735
Şemseddin Isfahani: 56

Şemseddin

Tacülarifin: 694
466
Kerden Burıda, Şeyh: 536
Kulahdfiz: 787
Lelmiş, Sultan: 220, 615, 621,

625
Şemseddın Mısrı:

518
Muhammed b. Ali, Vezir: 389
Şemseddin Muhammed b. Ebu'z-Zehra
Hakkarı: 156
Şemseddın Muhammed b. Mahmud b.
Ali: 281
Şcmscddin Muhammed b. Salim Gazzı: 85
Şemseddih Muhammed b. Süleyman
b. Kufsf: 159
Şemseddfn Muhammed Hakkari: 165
Şemseddin Muhammed Şami, Şeyh: 206
Şemseddin Muhammed Şırazi, Şeyh: 592
Şemsedd'in Sayı'i (Hanefi kadısı): 464
Şemseddin Semnani: 297, 671
Şemseddin Sencerı: 521, 523
Şcmsedd'in Sindi: 275
Şemseddin, Sultan: 622, 625, 642
Şemseddın (Şarnh hatip fakih): 438
Şemseddın, Şeyh: 764
Şemseddin Tebrizı: 678
Şemseddın Zehebı: 669
şemsiye: 508
Şenderuh: 946
Şennil nehri: 949
Şen firaza: 826
Şenilraza (Şano Raca): 844
şer'-i bender (bendcr yasası): 822
şerbet: 376, 422, 564, 661, 662, 714, 728,
730,751,819,856,889
Şeref Cihan: 772
Şeref-i A'la: 140
Şerefüddın: 66, 274
Şcrefüddın b. Abdürrahim: 69
Şerefüddin b. Acemi: i ii
Şerefüddın b. Uneyn, Şair: 132
Şerefüddin Demırı (Menfifkadısı): 40, 68
Şerefüddfn Ebil Muhammed Abdulmü 'min b. Half Dimyati: 46
Şerefüddın Ebu'r-Rilh İsa b. Mes'ild
Zevavf: 64
Şemseddin

1093
Şerefüddln
Şerefüddln

Şeyh

Ezru'l Huranl: 166
(Feyyum hatibi): 141

Şerefüddln Hamevı (Buğras kadısı):
Şerefüddln Huşşl:

115
~

924-''<J

Şerefüddın İbn U!!ey~ Dımaşkı: 157
Şerefüddln Kasım

mezhebi

kadısı):

b.. Sinan (Zeydiye
186

Şerefüddln (Malikı başkadısı):
Şerefüddın

Salih Neefb'in zaviyesi: 845
Zerkub: 309
Şeyhu'I-Huddam (Hizmetkarbaşı): 180
Şeyhülislam: 679, 755, 900, 902, 903, 905,
907
Şeyhülmeşayih: 923
Şeym Mağarası: 854
Şeytan Yokuşu (Akabetü'ş-Şeytan): 248
şeytanlar: 957
Şı'b Ali geçidi: 192
şıhna (zaptiyebaşı): 623, 641
şıra: 124,376,467,484
Şışnkar: 470
Şifa: 183
Şihabeddln: 216,632,634,635,665,666,
667,688,689,690,827,869
Şihabeddln Ahmed: 70, 281
Şihabeddln Ahmed b. Ali (Hanefi imamı): 216
Şihabeddln Ahmed b. Ebu 'falib: 155
Şihabeddln Ahmed Cam: 563
Şihabeddın Ahmed Cam: 572
ŞiMbeddın Ahmed Makdisı: 164
Şihabeddln (Alaeddln oğlu): 633
Şihabeddln Ali Reca: 282
Şihabeddin b. Abdullah Makdisi, Şeyh: 156
Şihabeddin b.Abdülgaffar, Şeyh: 71
Şihabeddin b. Burhan, Fakİh: 216, 217
Şihabeddin b. Cehbel: 141
Şihabeddin b. Miskin: 71
Şihabeddln b. Sabbağ, Şeyh: 69
Şihabeddin b. Şeyh Cam, Şeyh: 756
Şihabeddin Ebfı Bekir Faruki: 109
Şihabeddın Ebu Hafs Ömer Sühreverdı: 306
Şihabeddin Ebu Hafs Ömer b. Muhammed b. Abdullah Sühreverdi, İmam:
282
Şihabeddin Ermeml: 115
Şihiibeddın (Hadıce'nin kardeşi): 844
Şihabeddln Hamevi, Şeyh: 403, 404
Şihilbeddın Hanefi (Mekke şeyhlerinden): 926
Şihabeddln Kalender, Şeyh: 244
Şihabeddın Kazerunl, Şeyh: 665, 734,
805,814
Şeyh

144

Musa b. Şeyh SadreddınSü
leyman, Şeyh: 273, 274
Şerefüddln Musa, Fakih: 466
Şerefüddln Sahilvı (Nehrariye şehrinin
hatibi): 38
Şerefüddln Süleyman Milyanı (hadıs bilgini vaiz): 924
Şerefüddln Tebrızl: 900
Şerefüddln Zevavl Malikı: 56, 142
Şerif Ebu Gurre b. Salim b. Mühenna
b. Cemmaz b. Şıha Hüseynı: 257
Şerif Mansur b. Ebu Nümeyy: 358
Şerlfü'l-hüec1ib: 685
Şeşıngar (Haştnagfu-): 580
Şeta: 44
Şevariku'I-Envar: 285
Şeybeoğulları (Benı Şeybe) kabilesi: 200,
232, 235
Şeybeoğulları Kapısı: 204, 205, 207
Şeyda, derviş: 869, 870, 876
Şeyh Ahmed Küçük: 262, 452
Şeyh Celaleddın (Mevlana Celaleddın
RumI} ve Celaliye tarikatı: 449
Şeyh Ebu Abdullah İbn Hafif: 309
Şeyh Ebu Abdullah Mürşidı: 36
Şeyh Ebu İshak Kazerunı: 810
Şeyh Ebu Medyen Şuayb: 940
Şeyh Ebu Ubeyd Abdullah el-Bekri
(Ö. 48711094): 30
Şeyh Ebu'l-Abbas Ahmed b. Ali Rifai: 262
Şeyh Ebu'l-Abbas b. Abdüzzahir ve
soyu: 74
Şeyh Hasan: 315
Şeyh Hasan Celayirı (Büyük Hasan):
333
"
Şeyh Hasan f':elay~rf'nin İlhanlılara
vans oluşu: 929 .

Şihiibeddın

(Maliki): 923
Muhammed b. Sam Cfiri
(Gazne ve Horasan hükümdarı): 620

Şihabeddin

Şihabeddın

(Muizzüddın)

Muham-

med b. Sam Gilrı: 645
Şihabeddin

Nüveyri: 215, 216
(Rumlu (Anadolulu»: 754
ŞihabeddinSayli, Kadı: 482
Şihabeddin, Sultan: 621, 642, 827, 831,
837,838,839,840
Şihabeddin Şadlbişi: 144
Şihabeddin,Şeyh: 564,688,689, 690,805
Şihabeddin Taberi: 85, 926
Şihabeddin Zerandi, Şeyh: 183
Şii: 91, 256, 287, 322, 443
Şii Oniki İmam (İsna Aşeriyye İmamiy
ye): 312
şillir (tekne türü): 815
Şiraz: 283, 284, 286, 287, 288, 289, 291,
293,295,296,297,298,325,404,416,
538,578,667,670,849,908,920
Şihiibeddın

Şiraz hükümdarı Ebü tshak Mahmud

Muhammed

Şfilı

Yineli: 308, 929

Şirazlılar:

284, 288, 289,291,293,296,297
milhi (suaslanı): 379
Şır-i Siyah, Şeyh (l'vlısırlı): 566
ŞirinbM cinsi kumaş: 762
şirinbM kumaşı: 758
Şırmalıı: 385
Şişnekfir şehri: 490
Şıt: 854
Şôl (ŞilI, Sul, Çuı) kabilesi: 298
şölen yemeği: 752
Şuayb Peygamber: 91, 145
Şubeyke: 209
Şuciieddin Urhan Bek (Menceşeoğlu):
411
şir-i

Şuğrubukas:

126

Şuğrubukils

Kalesi: 116
şurbedar (meyve suyu ve içki sunanlar):
662,678,751
şunar: 559
Şuttar: 1, 571
Şümey'aniye: 139
taam-\ amm: 661

tailm-ı hils: 661
taamu'l-amme: 355
taamu'l-hilssa: 355
tabak:414,478, 522, 793,895,910
tabMhlar: 751
Taberi (Necmeddin Muhammed lbnü'lİmam Alim Muhyiddın TaberI): 214
Taberiye şehri: 91
Taberiye'nin sıcak su kaynakları: 97
taberzin (küçük, baltamsı illet): 655
T abılhfine: 98
Tiibiin (Sahabc'den sonraki ilk nesil): 267
tabut: 426
tae: 679, 680
Tae Ebfi İshak: 346
'rilebilra: 770
Tfiebüra (Taepur) kasabası: 784
Taceddin Avi: 253
Tileeddin b. Hanna: 56, 66
Taceddin b. Köyük: 345
Taeeddin ErdeviIi (Erdebilli), Kadı: 900

Tfieeddın İbn Hanna: 72

Tfreeddin İbnü'l-Kavlemi: 722
T1iceddin İsfahani: 880
T1iceddin Mahmud: 282
T1iceddin Rifili, Şeyh: 85, 417
Taccddin Sultan Ôyilki: 439
Taeın asılı olması: 552
tacir: 348, 366, 719, 787, 797, 798, 899,
905,918,972,988
taç: 482, 501, 533
Tfidela: 986
Tadela ahalisi: 980
tadyif: 937
tafal (kil sabun u): 542, 896
Tağadda (Tekedda): 980, 981, 982, 983,
988
Taha Süresi: 33
Tahii. ve Yasin Hanedanı: 704
tahıl: 72,366,558,602,690,700,710,819,
894,936,989
tahılgilIcr: 371, 911
Tahir: 718
Tahir l\Iuhammed Şah: 564
Tahir (Şcrefülmülk oğlu): 717
Tahiyyctü'I-l\Iescid: 24
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Tahiyyetü'l-meseid: 32
taht: 469, 474, 483, 503, 507, 659, 660,
668,673,680,889
tahta kadch: 478
tahta kaşık: 422, 52<:'"
tahta köprüeükler: 21
tah ta köprü ler: 430
tahta merdiven: 506
tahta perde: 880, 881
tahta sur: 883
tahraniyat (aldık): 881
tahtırevan: 228, 377, 680, 693, 731, 743,
835
Taı (Abbas i halifesi): 320
,!,aif: 198,219
Taif: 237
Taifliler: 208
Taiz (Taizz): 359
Taizz: 353, 354
Takbuğil Bey: 530
takı: 660, 841, 850, 878
Takıyüddin Abdurrahman b. Abdülmuhsin Vasıti: 262
Takıyyuddin Ahmed b. Ömer Makdisi: 63
Takıyyüddın: 217, 812
Takıyyüddın b. Abdülmuhsin Vasıtı: 260
Takıyyüddın b. Ahnaı, Imam: 55
Takıyyüddın b. Sir1lc: 70
Takıyyüddın b. Sübkı (Şiifiılerin başkadısı): 922
Takıyyüddın ıbn Dakıki'l-l'd: 56
Takıyyüddın ıbn Teymiyye: 142,669
Takıyyüddın lvIısrl: 216
Takıyyüddin Muhammed b. Eblibekir
Ahnaı: 63
Takıyyüddın Saiğ: 924
takkc: 405, 872
Taklıd: 23
Takrib: 8
talam: 793, 794
Talas (Otrar, Taraz, Utraz): 539
Talebe (veya tekilolarak talib): 19
Talha b. Ube~dullah: 266, 920
Talha b. Ubeydull,al;ı ve Zübeyr b. Avvam: 268

~

Talhatü'I-Abdülviidl: 925
Talış: 323
Tana: 356
Tanca: 9, 218, 219, 345, 583,905,941
Tandrı Nam ve diğer Türkçe cümleler: 893
Tanrı ayı eşsiz Recep: 16
tapınak (pagoda): 902, 903
Tarbabad: 616
Tarbabad: 786
tarçın (kırfc): 809, 847, 878
Tarfavı: 299
Tarhan kelimesi ve Astrahan şehri:

496
Tank b. Ziyad: 943
Tank Dağı (Cebel-i Tarık): 257,941,943
taride: 589, 815
Tarif hadisesi: 921
Tarmaşırın, Tü rkistan h ükümdan: 531,
532,533,534,535,536,537,538,539,
540,541,543,745,778
Tama: 591
Tarna (arkeolojik bir mahaO: 597
tas: 35,727
tasavvuf: 49
tasavvuf dili: 24
tasavvuf hırkası: 85
tasavvuf kitapları: 935
Taserehla: 956
tilsergant: 962
Tascrgant: 984
Taş Harun: 289, 293, 294
taş (mercan kayalıkları): 823, 855
taş yontueusu: 83
taştdadar: 751
Tatar: 106, 254, 285, 323, 527, 528, 529,
539,541,567,588,626,639,895
Tatar Benci, Mclik ıbrahim: 713
Ta tar beyleri: 285
Tatar hanları: 321
Tatar hükümdarı: 771
Tatar ıbrahim: 713
Tatar, Melik: 681
Tatar ordusu: 771
tatlıcı: 678
tatlılar: 274, 731
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tavaf: 181, 182, 199, 200, 202, 203, 213,
214,217,218,223,224,226,227,228,
230,231,232,233,235,236
tavilfü'l-kudlim (geliş tavafı): 196
Taviilis!: 888

Tavimsi (Tavalisİ): 892
Tavalisı

ülkesi: 888, 894, 916
Tavas: 410

Tavas (Davas): 447
Tavas Kalesi: 411
tavla: 435
Tavşan: 443, 444
Tavşan

Tekşff:

etinin yenmemesi: 461

tavuk: 274, 363, 463, 502, 522, 595, 662,
744,794,822,829,830,831,849,868,
895,900,962,980
tavuk yumurtası: 850
tavus tüyü: 472, 476, 653
Tayf adası: 390
Taylan: 94, 122

Taylan: 98
taylasan: 969
Taytuğlı Hatun: 474, 475, 477, 480, 522
Taytuğlf (Taytuğlu)

Hatun ve Batı
aristokrasisini
Hıristiyanlaştırma faaliyetleri: 493
dünyasının Moğol

Tayyar Saadet Harrani, Şeyh: 206
Taze (Taza) şehri: 930
tazzert (balık cinsi): 379
tebahhur: 867
Tebl b. Kubeyş b. Cemmaz: 367

Tebriz: 333
Tebriz (Tevrız): 118,272,325,326,327,
328,339,425,439,697,734,870
Tebsıra fi'l-fıkh: 14
Teblik: 168, 169,926
Tebiık:

171

Tegazza: 984
Tegazza köyü: 955, 956

Tekedda sultanı lzar: 987
(Tağadda):

Tekcddillılar:

984

tel: 856

Tel kelimesi: 865
tel şehriye: 819
Telildib (Taladib veya Tuladu): 818

Teladib (Tuladu veya Malosmadulu):
843
Teledummatı

980, 981, 982, 983,

Telemdl: 830
Teling (Telink): 634, 641, 642, 688, 706,
709,716,717,755, 776, 779; 781

Telink (Telingana): 649, 785
Telis: 304
telis: 956
tellal: 502, 697, 838
Temlm Darl: 179
temısende (kırba): 669
temr-i hi ndi (hint hurması): 863
Temlir Şurbedar, Melik: 641, 642, 705, 714
Tenanır: 248
tenblil: 154, 221, 363, 373, 374, 382, 595,
661,662,672,680,728,729,730,748,
751,779,780,800,822,830,835,836,
842,867,868,876,878,881,919

tenblildar (tenbaı tutan): 678, 751
teneere:669, 822, 890
tendil (piyade başı): 888
Tendiı:609
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Tckerkeri (Berberı
TekfUr: 502

(Tilladumati): 818

Teledummati (Tilladimati): 843

Tenbul: 598
Tenbul sunma adeti: 164
Tenbul (TamuD: 384, 598

Tcdmur şehri: 922

Tckeddil
988

TekfUr (Kustantlniye hükümdarı): 478
tekke: 42, 48, 49, 54, 69, 85, 116, 120, 121,
404,405,407,409,410,411,412,413,
415,416,417,418,425,426,427,434,
435,437,442,464,468,471,507,529,
568, 730, 752, 753, 757, 771, 779, 783,
789,792,805,871,872,901,902,907,
925,950
tekne: 389, 406, 464, 505, 519, 716, 790,
809,833,873,879,909
Tekşif: 956, 957

Tenes: 930
sultanı):

983

Tenes: 940
tenge: 649
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tenge: 187, 666, 667, 669, 674, 742, 748,
754, 755
Ten'im: 198,209,210,218,228
Ten'im: 240
Tenka (dönemin HinL para birimi):
597
tennfire: 771
tente: 483
tepsi: 669
Tercüman tutulması küçümsemek
için mi: 984
Terevece: 36
Tereveee köyü: 34
tercyağı: 932
Terfik: 32
terlik: 694
terziler çarşısı: 250
Tcsabit: 989
tespih: 508, 654
testi: 662, 822, 889
teşrifatçı: 473, 476, 478, 483
Tevbe Suresi: 33
Tevrat: 147
tevriye: 102, 111
Tevriz (Tebriz): 118, 272, 325, 326, 327,
328,339,425,439,697,734,870
tezek: 463
tezyik: 24
tığdariye: 912
tımar: 419
Tırmanış zinciri: 865
Tibet (Tübbet) ülkesi: 753, 870
Tibi köyü: 382
tibn (saman): 435
ticaret gemileri: 822, 823, 824
Tikin, Melik: 641
Tikrit: 334
Tikrit: 341
Tilbet: 733, 763
Tilbet (Tilpet): 759, 783
Tilimsan: 11, 930
Tilimsan: 16
Tilimsani (Ebu~I-Hasan Ali b. Fergfis):
219
Tilladumati (Tclcdum~ati): 818
timsah: 963

lIn Bck:474,477,480, 482,484
Tinkiz (Çingiz) Han: 527, 528, 535, 542,
555,557,568,895,913
·~Tinkiz Han (Çingiz Han): 548
Tinkiz Han (Çingiz) soylu Çin imparatoru: 915
Tinkiz Kanunnamesi: 535
Tinkiz, Tatar: 588
Tinnıs: 40
Tire: 424
Tire: 454
Tireveri: 812
tirkeş: 759, 765, 967
Tirmiz: 520, 529, 539, 542, 555, 565, 578,
594,625,668,671,734,739
Tirmiz: 554
Tizin: 125
'rizin şehri: 114, 115
Togan Fergani: 696
Togay Harun: 323, 415
Togay Timur: 57l
Togaytimur, Emir: 325
Toği, Melik: 660
Tokuz Dümfir: 54
Tokuzdemur Nasıri: 62
tolga: 856
ton balığı (beyrfin): 819
top (çevgen) oyunu: 677
toprak kap: 894, 895, 901
toprak kap imalatçıları: 895
topuz: 502, 562, 887,969
tova (toy, şölen): 908
Toy: 552
toy (tfiy): 535, 536
toynak: 481, 483,502
Trablus: 121,397,938
Trablus (garb) şehrinin geri alınışı:
940
Trablusgarb (Atrablus): 15, 94, 95, 122
Trablusşam (Atrablus): 94
Tripoli ya da Trablusşam: 98
Tuaregler (Messilfcliler): 978
Tubfil (DavulIar) dağı: 193
Tufan: 52, 53
Tufan ve Tennur: 314
Tufeyl b. Ganim: 395
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Tufeyl b. MansOr b. Cemmaz Hüseynı:
183,184
Tufeyl, Emir: 395
Tfigan (Doğan) Şemsı: 33
TOgan (Togan): 696
Tugay TümOr, Sultan: 559, 561
Tuğluk: 638, 639, 640, 641, 699, 700,
719
Tuğlukoğlu Muhammed: 653, 665
Tuğlukoğlu Muhammed Şah: 663
Tuğlukoğlunun davranışları: 686
Tuğluk, Sultan: 612, 628, 636, 638, 642,
643,644,652,688,699,701
Tuğlukabad: 612, 644
Tuğlukabad: 618
tulum: 169,564
TOman, Ahı: 409, 418
1'unbuktO:962, 976, 978, 979
tunç aslan heykelleri: 422
Tunus: i I, 12, 13, 14, 15, 40, 131, 396,
926,927,928,930
TOr: 945
Tura: 611
Turabek Hatun: 292, 520, 522, 524
TO rı: 962
tuma: 522, 744
Tursı: 759
turunç: 730
Turunçgiller: 599
TOs: 254, 266, 559, 560, 564
Tfis ve Çapuleu Hasan: 571
Tfis ve dönemin hadiselerİ: 572
Tuştu: 61
Tuştu, Emir: 54
Tuvat: 988, 989
Tuvat: 991
Tuvatlı Ca'fer: 988
Tuvaycin: 978
tOy (toy): 535, 536
tuz: 436, 955, 979
tuzla: 387
Tübbet (Tibet): 761
Tübbet (Tibet) ülkesi: 753, 870
Tübbet ülkesi (Tibet): 875
tüccar: 379, 585, 740, 741, 795,958
tül: 679

Tülük TümOr Bey: 464, 465, 466, 467,
468,469,471,473
tümen beyi (Emir-i TOman): 483
TümOr Altay: 562
türban: 850
türbe: 50,82,83, 120, 295, 749, 751
Türbe-i Hamra: 944, 945
Türk: 20, 72,347,421,465,466,467,470,
471,473,476,478,479,480,483,484,
485,497,498,500,504,515,518,519,
522,523,536,537,540,561,562,566,
567,618,638,691,694,701,712,721,
775,870,888
Türk cariye: 73 I
Türk dili: 485, 531, 532, 533, 568
Türk hacı: 485
Türk hatunu: 431
Türk hükümdarı: 534, 931
Türk kadınları: 472
Türk (MemIOklü): 72, 103
Türk ülkeleri: 36, 400, 414, 471, 578, 694,
722,733
Türkçe: 54, 404, 418, 421,431,434,436,
469,529,531,532,889
Türkistan: 474, 555, 564, 778, 914, 931,
935
Türkler (güneşe tapan): 907
Türkler (Memlfikler): 75
Türkmen: 114, 115, 123, 325, 390, 392,
400,402,404,408,418,427,428,430
Türkmen köyü: 433
Türkmen obası: 427
Türkmen sultanları: 416
Tüster: 273, 274, 275, 920
Tütsü: 659
Tütsüeüler: 659
Ubbiid: 930
Ubeyd: 642
Ubeydiye hanedanı: 89
Ubeydullah b. Abdullah b. Ömer: 177
Ubulle: 222, 270
Ubulle: 300
Ubuııeli Mugamis: 270
Oca (Uç) şehri: 254, 591, 592,717
Oea (Uç) şehri: 597, 725
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Ueeyn: 780
Uçan Kartal: 74
Uçmak (cennet): 132
ad-i hindı (HindistanödU):-884,885
udaı: 925
Udul Müessesesi: 158
afi: 962
Uhaydır vadisi: 171
Uhud: 191
Uhud dağı: 186
Uhud Harbi: 185
Uhud Savaşı: 185
ukayr'i: 790, 815
Ukayrf ve Şillfr türü gemiler: 817
Ukek: 510
Ukkaşe b. Mıhsan Esedı: 557
Ukkaşe b. Mıhsan Esedı: 569
Ula: 169, 170,926
Ula: 172
ulak kapısı (Bllb-ı Berid): 139, 153
Ulayka kalesi: 116
Ulu Ev: 235
uıa Han: 639
uıa Hatun: 476
uıa sa (Ulu su): 519
Ulu Sütun: 21
Ulucami: 406
Ulus kelimesi: 494
Ulu-Su: 544
Uman: 386
Umdetü'l-mülk: 880
Umrnan (Uman): 370, 377, 379, 381, 382,
383,387,394,470,801
Umre: 228, 230, 926
Umre Kapısı: 205
Umretü'I-Ekemiyye: 228
Umur Bey (Ömer Bek): 420, 425, 426
un: 379,421, 502, 523, 716, 729, 751, 752,
819
Uncular Kapısı (Bab-ı Dekkakın): 205
Urdu (ordu): 479, 532
Urdu (ordu/orda) kelimesi ve Urdu lisam: 491
Urduca, Melike (Prenses): 888, 890
Urdudl (Ordu'd) Harun: 474, 479, 484
Urhan Bek (Orhan), Sultan: 431, 433

~

Uruğtay, Hacı (Halcp emiri): 923
Uryan Muhammed: 771
Uryan, Şeyh: 771
Useyle: 246
Usfan: 193, 194, 245
Usffin: 195
USta Mahmad Lari: 851
uşarı (kayık cinsi): 396, 790, 902
Uşmuneyn şehri: 397
Uşturkan: 280

Uşturkan:

305

Utayfa, Emir: 213,216,219,227,346,347,
350
Utbe b. Ebban Gulam: 269
Utbe Guliim: 267
Utimu (Etteym): 818,829
Utraz (Otrar, Taraz, Talas): 539
Uveyr: 394
Uzbek Han, Sultan: 462, 467, 479, 497,
504,517,518,520,521,531,752
Übeyy b. Ka'b: 145,176
Üçlü ululanmış Hermes: 60
Ükek şehri: 497, 49S
Ümera-yı Hezare: 484
Ümeyye Camii: 155
Ümmü CemI!: 209
Ümmü Cüneybe: 989
Üm mü Derdi!: 146
Ümmü HabIbe Ramle binti Ebu Süfyan: 160
Ümmü Külsum: 146
Ümmü Kültlıum (Gülsüın): 162
Ümmü Selerne: 83, 234
Ümmü Uheyde: 145,260
Ümmü'I-Fadl: 117
Üstaddar: 33
ütrue (portakal) limon: 819
Üveys Karanı (Veysel Karan!): 161
Üveysü'I-Karani (Veyscl Karan!): 144,
145
üzengi: 420, 501, 672, 746, 758
üzüm: 91, 124, 198, 374, 376, 442, 484,
500, 522, 527, 533, 542, 593, 601,
782, 783, 797, S13, 861, 894, 932,
947, 948

1100
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üzüm

asmaları:

541
797
bağı: 107,219,949
çubuğu: 373
salkımları: 506
asması:

Vabkent: 547
Vadi Aş: 961

Vadi Aş'taki dev kestane ağacı: 984
Vadi Rabığ: 193
Vadi Sa la: 267
Vadı Sela eSela Körfezi): 269
Vadi'l-Husayb: 352
Vadi'l-Kira: 261
Vadi'n-Neml (Karınca vadisi): 89
Vadi's-Siba' (yırtıcı hayvanlar vadisi): 265,
267
Vadiyü'l-Uhaydır: 169
Vahidüddin: 70
Vahidüddin Ömer, İmam: 282
Vahiy Kubbcsi: 206

veba:51, 706, 717, 755,861,924,925,926,
930,941
Vebkent (Vab Kent): 527
Vebre b. Sa'leb b. Hulvan b. Imran b. Har
b. Kudaa: 150
Veeihuddin, Vezir: 734
Veeihüddin Beyani: 778
Veeihüddin Kasani (Kadi'l-kudat Başkadı): 621
Veeihüddin Sanhaei: 23
Veeihülmük (Devletabad kadısı): 772
veda (deniz boncuğu): 821, 822, 823, 830,
835,980
Veda Haccı: 209

Veda

hakkında kısa

bilgi: 844

69, 93, 907
Vakıflar: 151
Vakısa: 248

vekilü beyti'l-mal: 56, 57
Vekilü'd-dar: 656
Vekilü'd-dar (sarayın başhizmetkarı):
654
Vekilü'l-merkeb (gemi acentası): 807
Velez (Beııcş): 13, 948, 951
veliaht: 484, 497, 501
Velfd b. Abdülmelik b. Mervan: 158
Velid b. Abdülmelik b. Mervan (Emevi
halifesi): 135, 1

Valanc: 844

Velid b.İsa Buhturi:, 112,284,898

valanc (m aş ra pa): 821
Valensiya (Belensiye): 13
Vali Alaülmülk Hudavendzade: 543

Venedik: 505
Venedik dirhemi: 515
vergi: 35,
85, 114, 408, 782, 798, 850,
898,912,937,938,945
Verrade:
Veysel Karani (Üveysü'l-Karanı): 144,
145
Vezir Ali adası: 841

Vahşi sığır:

984

vakıf:

Vali Hasib: 73
vali (kerdili): 818, 829
Valide Sultan: 735
vali'l-vulat (eyalet valisi): 44
Vancarata: 962

Varankal eVarangal): 698
Varankal (Varanga!) şehri: 688, 703
Varku: 325
Yama, Melik: 540, 561, 563
vasfan: 983
Vasfan: 987
Vasık (Abbasi halifcsi): 320
Vasıt:

262

Vasıt şehri:

145, 259
Vasile b. Eska, 146

Vasile b. Eska: 162
Vaşl:

220

n

n,

n

Vezir Reşidüddin Fadlullah ve tarihi:
333
Vezirbilr: 772
Vezire (Ömer b. Müncil'nın kızı): 296
vıtak (otak): 483
vilyan (kumaş cinsİ): 820, 822
vird: 70
vi tir: 481
vitraylar: 135
Vucdn: 986
Vucein, Hacı: 980
vulak: 584

HO!
Vulak: 596
Vunar Samiri, Emir: 587, 588
vustaniyat (bellik ve üstlük): 881
eşcği:

124, 35Q _
957
Yabancı malına dokunmamak: 985
Yafi, İmam: 217
yağ: 247, 273,327,348, 350, 361,363, 375,
376,405,407,421,435,436,441,479,
502,523,729,751,774,794,819,830,
831,849,932,979,982,988
yağ kandili: 463
yağ suyu: 468
Yağı kelimesi: 551
yağma: 842
Yağmur Esen b. Zeyyan: 11
Yağmfiresen b. Zeyyan: 17
Yahşi Han: 427
Yahuda: 91
Yahudi: 147,403,423,471, 503, 504, 538,
809,907
Yahudi Kapısı (Babu'l-Yehud): 907
Yahya: 137
Yahya Baharzi: 529
Yahya Horasani: 274
Yahya Selavi: 121
Yahya, Şeyh: 417
Yakin Mcseidi: 83
Ya'kfıb Peygamber: 80, 82
Ya'kub, Şeyh: 425
Ya'kub, Üstat: 425
yakut: 67,68, 568, 657,668, 670, 694, 734,
849,850,852,854,855,866
Yakut Habeşi, Şeyh: 25
Yakut körfezi (Hur-ı Yakut): 849
Yakut, Şeyh: 25
Yakut-i Bedahşi: 555
yaldız: 736, 782
yangın: 709
Yanki: 536
Yarak: 650
yargıe: 506, 509,
yarlığ: 254, 277·
Yarlığ: 258
Yasak: 535, 913
yaban
yaban

sığırı:

Yasak ve Tarmaşırfn'in dışlanması:
552
Yasavur (Hisur), Sultan: 538
~ Yasavur ve oğlu Halil: 552
yasemin: 425, 506, 541, 679, 730
Yasın Sı1resi: 33
yastık: 407, 654, 684, 728
yay: 21, 288,355, 655, 807,958,966,967,
979
yay kirişi: 539, 703
yaya: 501, 502
yaygı: 541, 673, 886
yayla: 419, 420, 427
yazıcılar: 654, 898
yazma: 476
Ye'eue Me'eue duvarı: 902
Yedi Mağara: 852
Yediyüzkırkdokuz yılı vebası: 929
yeldeğirmeni: 640
yelken: 806,809, 834,909
Yelmelek, Emir: 36
yelpaze: 533, 655, 969
Yemame: 394, 395
Yemen: 36, 137, 205, 210, 215, 220, 221,
343,346,347,349,350,351,352,353,
354,355,356,367,370,376,393,396,
421,470,665,667,798,799,805,819,
823,825,830,847,864,901,980
Yemen hükümdarı: 346, 354, 372, 376,
931
Yemen Köşesi: 199,202,225
Yemenliler: 346, 353,364,591,823
Ycminuddevle: 576
yemiş: 524
yen: 503, 535
Yenatilcr: 983
Yenene (Yınanç) Bek, Sultan: 410
Yeni Hürmüz: 387, 389
Yenica (Taraklı Yenicesi): 457
Yenice (Yenid): 431, 432, 433
Yerbu: 682
yermamarı: 956
Yeşil Nohut (Hummus Ahdar): 54
yetimlcr: 902
yevm-i rakebe: 38
Yevm-i Rakehe: 45

1102
yün kumaş: 66
yün perde: 966
yüzük: 67, 896

Yezd: 325
Yezdühas: 283,284,920

Yezdühas (Yezdühost: 306
Yezld b. Muaviye: 408
Yezld (Muaviye oğlu): 904
Yezmlr (İzmir): 425, 426
Yeznlk (İznik): 430

Yeznlk (İznik): 457
yılan: 130,957; 958
Yılan zehrine karşı hayvan
si: 984

Zaiifiye köşkü: 16
müdürü: 828

zabıta

Zabt: 8

işkembe

yıldız ilmi: 783
yogi (eGki; sihirbaz): 775, 776, 777, 778,
791,792,809,848,851,854,861
yoğurt: 281, 363, 466, 467, 472
yol harçlığı: 25
yontma taş: 84, 885
yorgan: 728, 881
YGfi: 366, 962

Yüff: 369
Yukarı Mısır:

25, 52, 72

yulaf: 440
yumurta: 375
Yunanlılar: 400
Yunus Bek (Yusuf Bek): 405
Yunus I>eygamber: 83, 335, 336
Yunus tepesi (l'vfusuI): 335

Yunus tepesi ve Ninova: 341
ayı:

Zarar sultanı: 929
Zafar sultanı Melik Muğfs ve selefi:
384
Zafaru'l-Humfid şehri: 384
Zafaru'I-HumGd: 829
Zafer şehri: 137
Zaferabad: 709

Zaferabud

yufka: 662

Yunya

Zade (Şihabeddln Ahmed Cam'ın torunu): 563
ziidegan sınıfı: 914
Ziidülmal: 372
Zafiir: 370, 371, 372, 373, 376, 377, 378,
379,920

51

Yusu~Atabek:

275, 277
Yusuf b. Musa Münteşakarl, Kadı Ebu'lHaeeae: 946
Yusuf b. ResGI (lVIelik ]'"f uzaffer): 205
Yusuf Bek, Karamanoğlu: 402
Yusuf Bek (Yunus Ikk): 405
Yusuf Buğra Bey: 660, 688
Yusuf Peygamber: 82, 91
yük hayvanları: 466, 468, 497, 710
yüksek vergi memuru: 753
yün:35,392,405,429,444,515,541,665,
666
yün çadır: 732
yün çorap: 515
yün elbise: 886
yün kaban: 881

şehri:

~

724

Ziiga: 962
Zagar1: 962, 977
Zagay (Diyaga): 982

Zagay:986
Z:1hir (Abbasi halifesi): 320
Ziihir Baybars, Melik: 84, 94, 114, 120,
143,210,918
Zahir, Melik (Cava hükümdarı): 880, 916
Ziihir, Sultan: 884
Zahlreddln: 143,790,792,807,808
Zahlreddln Acemı: 143
Zahiriye Medresesi: 143,922

Ziihiriye Medresesi: 160
Zahıruddın Kurhinl: 905
Zahlruddin (Zencilnlı Emir): 608, 759
zahirier: 123
Zin dağı: II

Ziitü'I-Alem: 194
Zatü'l-Alem (gölet): 192
Zatü'I-Hacc: 168
zatü'l-havaşl: 966
Zatü'I-KusGr (Saraylar şehri): 102
zav (dhao): 806

Zav (Dhow: 810
Ziya: 560,565

H03
Ziva şehri: 573
zaviye: 34,35,40,42,44,48, 49,50, 54, 58,
67, 70, 71, 90, 92, 95, 103, 205, 250,
256, 266, 271, 272, 275;274,275, 276,
277,280,281, 2.§2, ~3, 293,294,296,
297, 298, 299, 313, 321, 327, 328, 339,
353,354,372,373,386,388,389,391,
392,393,400,405,415,417,418,424,
425,428,429,430,432,433,438,439,
441,442,468,471,507,518,519,520,
521,524,536,541,543,557,558,563,
564,565,566,567,568,576,578,588,
592,604,617,634,638,671,692,693,
727, 738, 757, 783, 830, 845, 939, 950
Zebdanı: 124
Zebddnf: 129
Zebıd: 352, 353, 373
Zebfd: 359
Zebfd kadınlarının güzelliği hakkında
farklı bir görüş: 359
Zebıdli hatunlar: 352
zeheb (altın): 518
zehirli bıçak: 116
Zehra (Malikı bilgini): 142
Zehran: 229
zekat: 69,470,684, 901,937,966
Zekeriyyd (as) ile ilgili dyet: 158
Zekeriyyii EbG Yahya Lihyanı: 22
Zekeriyya Peygamber: 137
Zekı (lzkl) şehri: 383
Zekvan Kalesi: 951
zelle: 752
Zelle (Hafifyemek): 761
Zemahşerı: 521
Zeınahşerf: C, M, 1, 11, 546
Zemzem: 196
Zemzem Kubbesi: 203,226,227,346
Zemzem Kuyusu: 203, 236
Zemzem Kuyusu: 239
Zencanı (Ahu'I-Ferec), Şeyh: 282
zencefil: 363, 595, 599, 794, 798,807, 878,
890
zenci: 365, 796, 790, 839, 955, 958, 959,
962,963,966,974,977
zerdiinı (kumaş cin.sil: 405
Zerdhane einsi kuniaş: 985

~

zerdhane (kumaş cinsi): 746, 966
Zerd-i şube (Zerd Çube) (Sarı çöp):
597
ZerkGb, Şeyh: 296
Zerud: 247,343
Zevi'l-kurba: 366
Zevrd: 157
Zevraü'I-Irak: 133
Zeydlia: 158
Zeyalia (Sudan) cemaati: 137
Zeyd b. Ali'nin kızı Seyyidc Neflsc'nin
türbesi: 50
Zeyd b. Ebu Nümeyy, Şerif: 350
Zeyd b. Erkam Ensarı: 299
Zeyd b. Sabit Ensarı: 204, 299
Zeydeyn: 299
Zeydeyn:310
Zeydı imamlar: 231
Zeydiye mezhebi: 186, 353
Zeydiye ve Kader meselesi: 359
Zeyla: 215,361
Zeyla: 802
zeylaı (tespih cinsi): 791
Zeyneb binti Kemaleddın Ahmed b. Abdurrahman b. Abdurnıhım b. Abdülvahid b. Ahmed l\fakdisı: 156
Zeyneb binti Kemdleddfn Makdisf:
165
Zeyneb (Ümmü KUlsGm): 146
Zeyneddın b. Asıl: 345
Zeyncddın b. Mahlaf: 56
Zeyneddın lbnü'l-Vaiz: 35
Zeynelilbidın Ali (Hz. Hüseyin'in oğlu):
273
Zeyneldbidfn b. Ali b. Hüseyin b. Aif
ve kabrİ: 301
Zeynüddın l'vlakdisı, MevHlna: 521, 522
Zcynüddın Mübarek (Killiyur Kalesi kadısı): 635
Zeynüddın Tabcrl: 217
zeytin: 90, 103, 120, 121, 123, 366, 601,
900
Zeytinyağı: 90, 91, 932, 989
Zeytun: 60
Zeytun (Kuanz-hou): 20, 52, 758, 806,
854,894,900,901,904,916

H04
Zeymn (Kuanz-hou) şehri: 915
Zeytfine Camii: 14
Zeymne Cfunii ve çevresi: 18
Zeytfinı: 900
Zeyyan, Hacı: 958
Zeyyanoğulları (Benı Zeyyan): II
Zıhar (Dhar) şehri: 704, 779, 780
Zıhar (Dhar) şehri: 724
zırh: 464, 470, 501, 539, 658, 700, 704, 712,
719,721,765,816
Zıbctülmehcl (MaIdiv): 299, 374, 375,
602,773,779,794,805,817,818,819,
820,823,824,825,826,828,829,832,
846,857,861,863,866,867,878
Zibetü1mehel (Maldiv adaları): 784,

843
zifaf gccesi: 679
zifaf köşkü: 679
zifaf odası: 821
zift: 334, 335
zikir: 42, 49, 919
Zimamı Müfridler: 781
Zimamfl.er: 786
zimmı: 773, 873
Zimyat: 41
zincir: 687, 690, 699, 708, 853
zindan: 682, 687, 691, 693, 694, 697, 706,
718,780,781,828

zindancı:

690
Malik!: 87
Ziyaeddın: 543, 594, 734, 736, 737
Ziyaeddın Hudavendzade: 726, 736
Ziyaeddın, Semnanlı: 688
ziyafet: 272, 281, 355
ziyarctgah: 44, 50, 89, 293
Zfi Tuva: 208, 209
Zü Tuva: 240
zı1lfi: 852
Zulü denen sülük: 864
Zur'a ve Hüran (Hôran): 170
Zuraa kasabası: 166
zurna: 326, 364, 365, 371, 376, 410, 501,
504,590,605,606,653,658,680,715,
744,805,807,815,835,905,907,913,
966, 967
Zübeyd köyü: II
Zübeydc (Halifc Ca'fer'in kızı): 246
Zübcyde (Harun Reşıd'in cşi): 206, 233,
247
Zübeyr b. Avvam: 184,266,764,920
Zü'I-Huleyfe: 192
Zülhuleyfe (Zü'l-Huleyfe): 194
Zülkifl Peygamber: 148
Zümmalc: 248
zümrüt: 20, 133,501,657,670
Zira-ı
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2. Yolculuk : Cidde'dcn çıkış; deniz yoluyla Doltu Afrika,

Asya

c::::::::::ı Güney Arabistan , ~Iekkc ve \Iısır üzerinden Lazkıye'ye doltru .

'çağatay
Hanltğı

1. Yolculuk : Tanca'da n çıkış; Kuzey Afrika, ıskenderiye, ~lısır, Filistin,
Imk , Iran daha sonra Mekke'ye dönüş.
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Avrupa

ı. Yolculuk: Tanca'dan çıkış; Kuzey Afrika, ıskenderiye, r-Iısır, Filistin,

-

Altın

..,

Orda Hanlığı

'Sa1ıP"'--.. . .

Asya

~ Harİz

~

çağatay
Hanlığı

~

Şam, Mekke, Necef üzerinden Irak, Iran daha sonra Mekke'ye döniiş.
2. Yolculuk: Cidde'den çıkış; deniz yoluyla Doğu Afrika,

c::==ı Güney Arabis-tan, r-.kkke veMısır üzerinden Lazkıye'ye doğru .
_

3. Yolsuluk: Lazkıye'den çıkış; Anadolu, Deşt-i Kıpçak, Isranbul,
Ona Asya üzerinden Delhi'ye seyahat.

_

4. Yolculuk: Delhi'den r-faldivlere ve Seylan'a

-

5. Yolcu luk: rvlaldivlerden Çin'e

-

6. Yolculuk: Çin'den Fas'a

-

7. Yolculuk: Endü lüs'e

_

14. yy'da tslam Dünyası

çıkıŞ, Batı

doğru.

Afrika turundan sonra Fas'a dönüş.

Kesik çizgiler muhtemel güzergah ı gösterir
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