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Alaaddin Ata Melik Cüveyni (623-
681/1226-1283) tarafından Farsça olarak 
kaleme alınan, "Cihan Fatihinin Tarihi" 
anlamına gelen Tarih-i Cihan-güşa, tarihi
mizin temel kaynakları arasında yer alan 
önemli bir eserdir. Eserde verilen bilgilerin 
çoğunun, yazarın bizzat şahit olduğu 

olaylara dayanması ve başka kaynaklarda 
yer almaması yüzünden Tarih-i Cihan-gü
şa; Moğollar, Harezmşahlar ve İsmailiye 
tarihinin birinci derecede önemli ' kitabı 

sayılmıştır. Tarih-i Cihan-güşa, hem muh
tevası hem de Farsça'yı çok iyi kullanma
sı açısından yazıldığı andan itibaren şöh

retli bir eser olmuş ve tarihçiler tarafından 
örnek alınmıştır. 

İranlı büyük alim Mirza Muhammed 
Kazvini, XIX. yüzyı ldan itibaren dikkat 
çekmeye başlayan eserin neşrini, 1912-
1937 yılları arasında üç cilt halinde ten
kitli olarak yapmıştı r. Daha önce tam ola
rak di limize çevrilmemiş olan bu eserin 
tam çevirisi, Mirza Muhammed Kazvi
ni'nin neşri.esas a l ınarak Mürsel ÖZTÜRK 
tarafından 1988 yılında üç cilt olarak ya
pılmıştır. 1988 yılında Kültür Bakanlığı Ya
yınları arasında çıkan eser, yine Bakanlı
ğın yayın ları arasında ama bu kez üç cilt 
bir arada araştırmacı, tarihçi ve okurların 

hizmetine sunuluyor. 

Tarih-i Cihan-güşa'yı tenkitli o larak 
neşreden Mirza Muhammed Kazvini, ese
rin "Giriş" bölümünde, bugüne kadar Fars
ça yazılmış tarih kitaplarının en iyileri ola
rak Tarih-i Cihan-güşa'yı, Reşidüddin Faz
lullah tarafından yazılmış olan Camiü't te
varih' i ve Abdullah b. ·Fazlullah eş-Şira
zi'nin yazdığı Tarih-i Vassaf adıyla tanın
mış olan Tecziyetü'l-emsar ve tezciyetü'I-

. asar adlı eseri gösterir. Bununla beraber 
Alaaddin Ata Melik Cüveyni'nin, Moğol 
Devleti'nde sahip olduğu yüksek makam
lar ve üstlendiği görevler dolayısıyla bu 
kitapta anlattığı o layların çoğunu, kendi 
gözüyle görmüş olması açısından, Tarih-i 
Cihan-güşa'yı diğerlerinden farklı bir yere 
oturtur. 1 Alaaddin Ata Melik Cüveyni, Ta
rih-i Cihan-güşa'yı yazmaya 650 (1252) 
yı l ı civarında başlam ı ş, 658 (1259) yılında 
tamamlamıştır.2 Eser, yazılış tarihinden 
sonra şöhret bulmuş ve ilim aleminde ye

rini almıştır. Bu durum eserde şu şekilde 
anlatılıyor: 

''Moğol, Harezmşahlar ve İsmailiye ta
rihlerini konu alması, bu konularda yazıl
mış eserlerin bulunmayışı ve yazarının üs
tün meziyetleri gibi hususlar, bu kitabın 



önemini büyük ölçüde arttırmıştır. Çünkü 
kitabın yazarı, Moğol devletinin ileri ge
lenlerinden olup, uzun yıllar Moğol ülke
lerini dolaşmış, anlattıklarının çoğunu 

gözleriyle görmüş veya güvenilir kimse
lerden duymuştur. Onun atalarının ve ya
kınlarının çoğu da Harezmşahlar ve Mo
ğol devletlerinin önemli mevkilerinde bu
lundular. İsmaililer hakkında verdiği bilgi
ler, Alamut'un fethinden sonra Hüla
gu'nun emriyle yazarımızın emrine veril
miş olan meşhur Alamut Kütüphanesi'nde 
bulun,ın eserlere dayanması, kitabın öne
mini bfr kat daha arttırmış, yazılışından 

hemen sonra büyük bir şöhrete kavuşma
sma sebep olmuş herkesin güvenebileceği 
bir kirap haline gelmiştir. Bu yüzden yaza
mmzın çağdaşı veya ondan sonra yaşamış 
olan tarihçilerin çoğu, bu kitabı kaynak 
göstererek veya adını anmadan ondan na
killer yapmışlar, onu güvenilir kaynak· say
mışlardır. ıft 

Alaaddin Ata Melik CüveynT, Tarih-i 
Cihan-güşa'nın nasıl ortaya çıktığını da 
eserin birinci cildinin başında yer alan 
"Önsöz"de şu şel<ilde anlatır: 

"Padişahın huzuruna kolayca yol bu
lan ve onun seferi yorgunluklarına ortak 
ol,111 vefakar dostlarından bir topluluk ba
n,1 gelerek, onun güzel eserlerini, iyi huy-
1.ırım, adaletli kararlarını, üstün hasletleri
ni ölümsüzleştirmek için eski kayserlerin 
izlerini silecek, kisra;lar hakkında anlatı
lanları unutturacak bir tarih yazmak ge
rektiğini söylediler. Zihni açık olanlar, iyi 
yazma ve konuşma yeteneği bulunanlar 
bilirler ki zekanın kıvraklık ve pırıltı kaza
n.ıbilmesi, kitap yazma konusunda çalışıp 
ilerlemekle olur. '6 

Tiirih-i Cihan-güşa, daha önce de be
lirtildiği gibi 3 ciltten meydana gelir. 

Birinci ciltte, uzunca bir önsözden 
sonra eski Moğol örf ve adetlerinden, 
Cengiz Yasası olarak bilinen Cengiz 
Han'ın koyduğu kanunlardan, Cengiz 
Han'ın ortaya çıkışı ve Uygur ülkelerini 
fethedişinden bahsedilir. Bu bölümde Uy
gur kavimlerinin tarihini, onların örf ve 
adetlerini, inançlarını işleyen bölüm 
önemlidir. Burada, Cengiz Han'ın koydu
ğu kanunlar üzerinde kısaca bilgi vermek 
faydalı olacaktır: 

"Cengiz Han, kendi kafasına göre her 
işe bir kural, her duruma bir ferman ve her 
suça bir ceza (had) getirdi. Tatar kavimle
rinin, okuma yazmaları olmadığı için on
lann çocuklarına Uygurlardan yazıyı öğ
renmelerini emretti. Sonra bütün yasaları 
tomarlara yazdılar. ... Bir han ordu sevk 
edeceği veya şehzadelerle meşveret edip 
karar vereceği zaman o tomarları getirip 
ona göre karar verirdi. Ordu teşkili, şehir
lerin yıkılması ve imar edilmesi gibi işler 
de ona dayanılarak yapılırdı. 

Cengiz Han, iş başına geçtiği ilk yıllar
dan itibaren kendisine bağlı Moğol kabile
lerinin kötü davranışlarını ve çirkin adetle
rini yasakladı. Onların yerine akıl ve man
tığa dayalı güzel hükümler koydu. ,ç 

İkinci ciltte, Harezmşahlar tarihi ayrın
tılı olarak an l atılır. Bu cildin son bölümle
rinde Ögedey Kaan'ın zamanından itiba
ren Hülagu'nun İran'a giriş tarihine kadar 
İran' da ve İran'a yakın yerlerde yöneticilik 
yapmış olan Cin Tımur, Nasal, Körgüz, 
Emir Argun gibi Moğol emirlerinin ve şah
nelerinin yaptıkları işler genişçe anlatıl

maktadır. 

Üçüncü ciltte ise, Mengü Kaan b. Tuli 

b. Cengiz Han'ın tahta geçmesiyle birlikte 
saltanatının i lk yılları, Hülagu'nun iran'a 



gelişi ve İsmailileri ortadan kaldırması, 
Alarmı! İsmailiye meliklerinin hayatları 
.:ın kıtı l ır.8 

Alaaddin Ata Melik Cüveynl'nin eser
de kullandığı dil üzerinde de şunları söy
leyebiliriz: Yazar -başta Cengiz Han döne
minde yapılan seferler ve savaşlar olmak 
üzere- seferler ve savaşlar hakkında bilgi 
verirken ayrıntıya girmekte, zaman zaman 
bahse konu olan olayd' benzer durumlar
dan söz ederek canlı bir anlatım sergile
mektedir. Bunun yanında eserde dikkat 
çeken bir başka özellik de şudur: Yeri gel
diğinde, anlatılan olaylara, durumlara uy
gun şiirler ve ayetler örnek olarak veril
miş, bu yolla anlatımın zengin, güçlü ve 
etkili olması sağlanmıştır. 

Genelde dünya tarihi, özelde Türk ta
rihi açısından düşündüğümüzde, Alaad-

din Ata Melik Cüveynl tarafından yazıl

mış, dilimize Mürsel ÖZTÜRK tarafından 
çevrilmiş ve üç cilt bir arada Kültür Ba

kanlığı Yayınları arasından .çıkmış olan 
Tarih-i Cihan-güşa adlı eser, her kütüpha

nede olması gereken birinci derecede 

kaynak kitaplar arasındadır. 
o 
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