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ROHITARİHİ 

GİRİŞ 

HALiL ERDO(';AN CENGİZ - YAŞAR YÜCEL 

Sunulan metin, Ruhi Tarihi'nin şimdiye kadar bilinen 5 nüshasından Oxford nüshası
nan çevrimyazısından oluşmaktadır. Franz Babinger'in: •J. H. Mtmlmınm son t.amtrttiDrda eline 
g~çiTdiji bir çok el ya<;malannın bu miilllifin ~sninin lro/Jyalan olduğunu ispat etti" demiş olmasına 
rağmen ı, eserin sadece Berlin, Oxford, Cezayir, Edirne ve İstanbul (Ord. Prof. Dr. M. Fu
at Köprülü) nüshalannı saymışbr. 2 İslam Ansiklopedisi'nin Ruhi maddesinde de 3, Babin
ger'den naklen, eserin sadece 5 nüshasınm bilindiği belirtilmiştir. 

SAdece bir nüshanın mikrofilmi üzerinde çalışmanın gijçlük ve sakıncalarını ortadan 
kaldırabihnek için hiç değilse Edirne nüshasmın göz önündt tutulması arzulanmış ve Mik
rofilm Arşivinde 2765 no. ile kayıtlı bulunan nüshaya b<qvurulmuştur. Ancak kayıtlarda: 

Edirni-Sebmrye Badi Ef Kiitiiplıanesi. Tasnif No. 9-94..35 Es/ci Kayıt .No.: 48012561 Ymi: 21J91 
Miii/Jifi: Mev/4M RWıi FQz:.ıl Çelebi• şeklinde yer alan bu eserin Ruhi Tarihi ile hiçbir ilgisi· 
nin bulunmadığı görülmüştür. Şayet Ruhi Tarihi diye, yanlışlıkla bu ad verilmiş bir ~ka 
esere ulaşmamışsak, Edirne Kütüphanesinde bir başka -gerçek- Ruhi Tarihi yoksa veya ol
mamışsa, öteden beri söz konusu edilen Edirne nüshası tarafımızdan görülen eserse, şimdi
lik Rufıi Tanhi'nin bilinen yazma nüshalannın sayısı 4'e inmiş olmaktadır. Çünkü Ruhi 
Tarihi adı altında kayıtlı olduğunu gördüğümüz tirih, F. Giese tarafından yayımlanan Ano
nim T evaRA-i Al-i c Osmtin \n daha lasa ve muhtemelen daha eski bir nüshasından başka bir 
~ey değildir 4• 

Metni sunulan Oıdord nüshasının, Gelibolulu All'nin ve Müneccimbaşı'nın görüp ya
rarlandtldan Ruhi Tanhleri kategorisinden olduğuna şüphe yoktur. J.H. Mordtmann, 
Künhü'l-alıbiır ve Müneccimlxqı Tarihi'IIIÜ Ruhi Tarihine atıfta bulunularak kaleme alınmış 
bulunan bazt bölümleri, Ruhi Tarihi'nin Berlin nüshasından alınmış ilgili bölümlerle bir
likte, mukayese edilebilecek biçimde yayınlanmıştır. 5 Bunlardan alınan iki örnek, tarafımtz· 
dan sunulan metindeki karşılıklanyla birlikte şöyle bir görünüm arzetmektedir: 

\ 
1 Franz Babinser. Osmanlı Tarih Yazarlan ve Eserleri. çm.n:n: Prof. Dr. Çotkun ÜÇOK. Ankara, 1g82. 

s.~. 

ı Age., &.<f-9. 
3 lalim AnsikJopcdisi 99· Cüz. s. 764-765 (Istanbul MED ıg7ı). 
• DIE AL TOSMANISCHEN ANONYMEN CHRONIKEN Tevirih-i Al-i •Osman. IN TEXT UND 

UBER.SETZUNG HERAUSGEGEBEN VON Dr. FRIEDRICH GIESE Ordend. Honorarprolessor An Der Uni
\lenitit Bn:dau. TEIL 1 Text und Variantmvenckhnis. BRESLAU. 1922. 

5 Mitteilungen Zur Osmanichen GeKhichte (MOG) Band II, 1923•1925. s. 129'"136. 
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a. •Ati, Kii'nlıü''/-alıbiır: 

Ve Tanh-i Ruhi'de mestür bir hikiyet-i sahih ü saribedür ki Al-i Cengiz'den Gazan 
Han ki Mülük-i Selçuk meyilnından tebeddülata ba•is olmış kar-dan idi, saltanat-ı Rümı 
•Ala'eddin bin Keykübad'a tefviz kıldı. Küffara gaza ve etrafındaki eşirra•-i Etrike sell-i 
seyf-i vega eylemekle sipariş itdi. Ol dahı Ermenek'de sakin olan Karaman ki gah bagi Ta
tar ile hem-"inan, gah kutta•-i tankle reh-zenan bir bölüm barıimiler idi, anlan gereği gibi 
ifna ve iskit eyledi Ba•dehu Gazan Han, Sultan •Ala'eddin cenabını •azı idüp Simere ve 
Kastamonu ve Sinob vilayetlerini lznik'e dek ve bu taraftan Kars memleketi ile Saruhan sı
nunna dek Sultan Mes.üd oğlu Gazi Çelebi'ye mukan-er eyledi. Hala ki Rüm ve Yunan 
hududundaki sayir vilayetleri ümera-i Tatar zabtında kaldı. Fela-cerem Gizl Çelebi Sinop 
iskelesinde olurdı, gemiler yapdırub Rus ve Çerkes'e ve Kefe mütemelliki olan Efrenc-i 
nakese gazidan hali degül idi. Eviad-ı Karaman reh-zenleri ve mütemerridini rer içün Mo
gol begleri Lirende'de olurlar idi. Gördiler ki Al-i Selçuk'dan devlet ve kuvvet kalmadı 
ümera'-i Tatar ise yar-i bagi olmigla re•ayaya rahat komadı. 

b. B, /i, r ~ması 
Gazan Han, Rümun saltanatın (so!) Sullin Mes'üd'un kanndaşı oğlı "Ala'eddin Key

kubiıd bin Feramürz'e tefviz itdi. "Ala'eddin babadır yigit idi. Rümun mütemerridlerine ge
reği gibi güş-maller virdi ve Karamaniler ve Ermenek haramileri gah gah ki Ermenek'den 
çıkub il urmaklığa ve haramiliğe gelürlerdi, Moğol ve Müslümanlara gice gündüz dimeyüb 
yortub varurdı, ol mehazili kahr iderdi. Bunun üzerine bir müddet geçüb andan sonra •A
la'eddin, Rum'dan gidüb Simere ve Kastamoniyye ve Sinob etrafını ta İznik ve Karesi ve 
Saruhin sınunna gelince Sultan Mes"üd'un oğlu Gazi Çelebi'ye mukari'er itdiler. Baklsin, 
Moğol tasarruf itdiler. Çün Karamaniler ve ol etrafda olan mütemerridler şerrini Moğol 
beğleıi Urende etrafında durub der iderlerdi. Gazi Çelebi kendüsi Sinob'da kadırgalar 
düzdürüb Kara Deniz kenannda Çerkes ve Rus ve Kefe Frenglerine gazaya meşgül idi. 

c. Sunulan metin (Oxford niislıası) 

Gazan Han, Rümuii saltanatın Mes'üd'un kanndaşı oğlı cAla'eddin Keykübad bin Fe
ramürz'e tefviz itdi. CAii'eddln, bahadır yigit idi. Rüm'un mütemerridlerine gereği gibi güş
maller virdi ve Karamaniler ve Ermenek haramlleri her gah ki Ermenek'den çıkub il ur
maklığa ve haıfunİliğe gelürlerdi, Moğol ve Müslüman ile gice ve gündüz dimeyüb yortub 
vanırdı, ol mahazili kahr iderdi. Bunun üzerine bir müddet geçüb andan sonra 'Aia'ed
d1n'i, Rum'dan giderüb Simere ve Kastamoniyye ve Sinob etrafını ta İznik ve Karesi ve Sa
ruhan sınunna gelince Sultan Mesüd'un oğlı Gazi Çelebi'yi mukarrer itdiler. Baıdsini Mo
ğol tasarruf iderdi. Ve çün Karamaniler ve ol etrafda olan mütemerridler şenini Moğol 
begleıi Lirende etrafında durub def iderlerdi. Gazi Çelebi kendüsi Sinob'da kadırgalar 
düzüb Kara Deniz kenarında Çerkes ve Rus Kefe Frenglerine gazaya meşg(ıl idi. 

2.a. MÜ.NECCiMBAŞI 

Kadimü'z-zamanda Türkmen kaba'ili beyninde Korkut Ata nam bir ehl-i hal 'aziz var
dı, bir gün buyurdı ki saltanat •akıbet Oğuz Han'uii vasiyyeti üzre oğlu Kay Han evlidına 
nakl idüb ili ihiri'z-zamfm her-devam olur. 

b. &lin ra..e:ması 

Korkut Ata'dan nakl iderler ki dimiş imiş ki hanlık Oguz Han vasiyyeti mücebince 
ahir Kay Han evlidına düşse gerekdür ta kıyamete denli ol nesiden almasa gerekdür. 
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c. Sunulan metin (Oxford Niisluuı) 

Korlrut Ata'dan nakl iderler ki dimiş ki: Hanlık ()guz Han vasiyyet(i) mitcebince ahir 
Kayı Han eviadına düşşe gerckdür; ıa kıyamete dek ol nesilden anı kimse almasa ge
rckdür. 

Bu örnekler Oxford nüshasının güvenilirliğini belirtmeye yeterli ise de, Ruhi Tarihi'nin 
tenkidli basımına duyulan ihtiyacı ortadan kaldınnamaktadır. Çünkü Mordman'ın, Berlin 
nüshasında var olduğunu belirttiği Yıldınm Bayezid'in ve Şeyh Bedreddin'in ölümüne iliş
kin bazı cümleler sunduğumuz metinde yoktur. Aynca mikrofilm çekiminde bir hata yapd
mamışsa, eserin bazı sayfalannın noksan olduğu da kesindir. Ancak bunlann sayısı fazla 
değildir ve yerinde, tarafımızdan belirtilmeye çalışılmıştır. 

Yazar, önsözünde de vurgtıladığı gibi eserini, birincisi 2 ve ikincisi 8 bab'dan oluşan 
iki kısım bilinde kaleme almışbr. Birinci kısım mebadi, ikinci kısım mati
lib'dir. Buna eserin planı şöylece karşımıza çıkmaktadır. 

ı. ÖNSÖZ 

2. BIRİNCI KlSlM : Mebidi (Başlangıç) 

a. Birinci Bab : Ali-i Osman'ın niteliklerinin övüldüğü bölüm. 

b. İkinci Bab: Al-i Osman'ın soysapunun aniabidığı bölüm. 

3· iKİNCİ K/SIM: Metalib (Konu) 

Yazar her matlabda bir padişihın evsafının anla&ılmuını amaçlamışbr. Buna göre : 

a. Birinci Batiab : Osman Gizl'ye, 

b. İkinci matlah : Orhan Gazi'ye, 

c. Üçüncü matlah: I. Murıid'a, 

ç. Dördüncü matiab: Yıldınm Biyezid'e, 

d. Beşinci matlah : 1. (Çelebi) Mehmed'e, 

e. Altıncı matiab : II. Murid'a, 

f. Yedinci matlah: Fatih Sultan Mehmed'e, 

g. Sekizinci matiab : Il. Bayezid' e, 

aynlmıştır. Fetret Devri olaylan Beşinci matiab'da ele alınmıştır. II. Bayezid devri olaylan 
ise, sunulan metinde Il. Bayezid'in Kili ve Akkirman kaleleri fethinin anlablmasıyla sona 
ermektedir. 

Mordmann 6, Babinger7 ve M.K. Özergin 8, eserin H. 917 (M. ısıı) yılına kadarki 
olaylan kapsadağını belirtmişlerdir. Oysaki Oxford nüshasında H. SS& (M. ı484) yılı sonra
sandaki olaylar yer almamaktadır. Bu durum nüshanın sonundaki temm~t kaydı ve eserin, 
padişihın arzusu üzerin~ kalem~ alındığı hususu da göz önünde tutularak, metnin noksan-

• MOGS.l2g. 
7 F.Babingcr, Age, 1 • .f8. 
• İslAm Anlildopediai 99· Cü:ı. 1. 7fi4. 
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lığından çok, eserin 1484·85 yıllarında II. Bayezid'e sunulduğuna işaret olabilecektir kanaa· 
tındayız. Çünkü Il. Bayeztd'in tahta çıktıktan ta 30 yıl sonra değil de, tahta çıkar çıkmaz 
ya da saltanatın ilk yıllannda böyle bir tarihin yazılmasını emretmesi ihtimili daha 
güçlüdür. Sultan Bayezld kendi döneminin tarihinin yazılmasını isteseydi " ... tevann·i eş~ 
f.j selatİn ki CAI·i COsman'dur cibarat·ı camü'n·nel" ile kemayenbagi cemc olmamışdur" de
mez "selatin (sultanlar) kelimesini kullanmazdı. Anlaşıldığı kadarıyla peldişalı kendi döne
minin değil At-i Osman'ın tarihinin yazılmasını arzulamıştır. Kaldı ki eserin önsözünde yer 
alan " ... ibtida·i ı:.uhı4rl.anndan ve tu lif -i tebiışlr·i sublı-i st/ adet-humayunlo.nndan ta bu deme de/c /ci 
i/ci yüz yıla lctınh 'llmuştur.. . . "' ibaresi de, aşağılarda belirtileceği üzere bu tari
hin ısıı'den çok önce yazılmış bulunacağının çok güçlü bir tanığı olarak karşımızda bu
lunmaktadır. 

Yayınladığımız metinde 3-8. matlablann başlıklan mevcut ise de ı ve 2. rnatlablara 
ilişkin başlıklar yoktur. Gerek bu durum, gerek olayiann akışı Osman ve Orhan devirleri
nin Oxford nüshasında noksan olduğunu belirtmektedir. 

RÜHl TAR1Hi.N1N rAZARI ROHI FAZIL ÇELEBi MiDiR? J'l 
Rühi ve eseri hakkında görebildiğimiz en son, en geni.J, en derlitoplu incelerneyi İslam 

Ansiklopesi'nin Rüh1 maddesinde ortaya koyan M.K. Özergin yapmıştır. Rühi hakkında 
şunlan yazmaktadır: 

"RO HI, XVI. amn başlo.nnda değerli hir Osmanlı tarilıi y~m&Ş olo.n bir tari/ıçinin mtJiılıısıdır. 

RüJıi'nin /cim olduğu rx lutyalı luıklcındtJ kal 'i bir bilgi yoktur. Aru:alc bir T eviirilı-i Al-i Osman 
bu mtJiılııslı bir şalısa isntit edilmlktedir. 1925 yılıJUJ !CIJIJıır, miiellifi mechül diye bilinen bir eserin 
Ruhi-i Edrerıevi'ye aifedilm tari/ı olduğu, Ali ve Miine«im-başı 'nın nalcilinine dııyanılGralc, ]. H. 
Mordtman tarafından ortaya lcontdm~, dtJha sonra aynı metni ihtiva edm yatma/ann 5 niisha old~ğu 
tesbit edilmiştir. Gerek bu y~mal4rdtı ve gerele ondan Mlcillerdl buluMn rxkııyinômelndl miiellif Juı/c. 
lcında, aydınlGtıcı bir biJti yoktur. DaJıa o"ru:e 1342 (1923) yılında Bursa/ı M. Tôlıir B9 tarafindan 
hir tarih y~ığından balıudilnı Ruhi Fôı:,ıl Çelebi'nin bu eserin miiellifi buluJUJn RU/ıi olduğu tah
min edilmtktedir. Ş,lıulirlim Znıbil/i Alôtddin Ali Efendi (olm. 932 - 152511526)'nin oğlu ve ]ine 
bir Teuôrilı-i aL-t OsmaR 1ın miiel/ifi oltJn Muhyiddin Mehnnmed Cerntili (b. hk; iilm. 957-1550)'rıin 

kardep Mevlô,Q R~lti Çelebi İstanbul'dıı doğmuştur. Medrese talasiJi gördiilctne so11ra miidnris oldu. 
Şair oltJn Rulti Çelebi'nin ö"lnı bir oğlu dolayısı ile, Sultan Bayeıdıi Il. tarafından 23 cernôziyelôlur 
m (13 kônün I. 1503)'® /4ziytde bulunulduğunu bi/iyoruı:,. Ondan balısedm ŞUQm teı:.lcirelninde 

Edinu/i olduğu veya tari/ı ~dığı ı:.ilcmJilnuynı jÔir Rülıi Çetni, 9'1/J (152111522) yılında, g"'f ya· 
fında, İstanbul'da ô1miı./tiir. Kabri babası ile kordelinin yanındadır. • 

Gerek bu cümlelerden, gerek dayandığı kaynaklardan anlaşıldığına göre, şimdiye dek, 
Rühi'nin kimliği hakkında, üzerinde durulabilecek sadece iki ipucu veya görüş ortaya ko
nulmuştur. Bunlardan ilki Edirndi olduğudur. Mordtmman tarafından da benimsenen bu 
görüşün doğruluk ya da yanlışlığını belirten yeni ve güvenilir hiç bir bilgi ya da yoruma 
rastlanmamıştır. 

İkinci görüş Bursalı Mehmed Tahir Bey tarafından ortaya konulmuştur. Osmanlı Miiel
lijlerihdeki RÜHI ÇELEBİ "Ruhi Fazı! Çelebi" maddesinde9 yazar şunları söylemektedir: 

• Osmanlı Müellifleri. C. 3, s. ı ıg. 1324 baskısı C: 3· s: 54 
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"Teı./cin-i R~i adlı kilalma nakJW güre Znıbi/Ji Ali Ejnıtli'nin oğlu ve Tt{.lcire-i Latifl adil 
kitaba gm de lo7llnu olup (Tabe merv61au ln-mviiri'l-celiJ) c;im/esinin ifiMU ettiği 928 (1552)'de genç 
ilir Jlljla vefat etmiştir. Zamanına laJılar Osmanlı Tilrini ya.zmıflır. Şiirleri de vardır. Dtdesi yanında 
dlfta «li/miştir. • 

Bursalı Mehmet Tatıir'in, Rühi Fazı! Çelebi'nin bir tanh yazdığım hangi kaynakta 
gördüğü bilinmemekte; kaldı ki bilinse dahi inandıncı olmaktan uzak görünmektedir. Rühi 
Fizıl hakkında bilgi bulunabilenen eski kaynak -şimdilik· Scht Bey' dir. 

Sehl Bey, Tezkire'sinde aynen şöyle demektedir : 

MEVLANA R OH/ rahmetu 'IIDiıi c aleyk 

Müjti 'Ali Çellbi'niiii oğMıu. ismi Flltıl'dur. Mn~lidi İslmlbul'dur. A~ tebm-eu ve te'aliı 
kmdii fazi ii k6remindm kiisn ikiimine sultan ve kişver-i umil/e Mkiin yaratmıf. Hüm-i cmW.l-efrüı:.ı 
go"JaJelci giinqt dek tu lar ve kiliJJ-i ebrüsı nuih·ı neve harmlik btmırdı. Bahar-ı c o"mri giiJ-ı:.tir-ı laiisnini 
UmijJe irgiimıedin serv-i kıramaıu bQıi-ı sarsar-ı «tl yol lndıAp ve gü1-silan-ı 111! atınuıi g~i 
lıtınıJQnıM duhül 9/lyiip, cemali giiqmi gü1Jni hmiu:, nev-reside ikna haziın yilinindna t(.MT·ı büs
liin-ı • iıllm-dran pejmimll olup 1stan1Jul'da fnt o/ılı. 

Dersin görüp danişmnıd olıluğında dalu na-reside liiı:.t ciiviin idi. Tab' ı selıimeti ve {.ilıni istilriı
meti bir mertebede idi ki kabil-i taJalr ve imkan-ı lalınr degiiL Hulk ii lutfina nilıöytt, tatlu sö"tine ve 
insaniyyetint gayet yoğ idi. Afiliib-ı c a/em-Uib bir malıbüha ta c aiJuk VI intisiıb ilmif kendiiniili musa
lıib-i lımı-demi ve miınis-i ktu:limi bir yar-ı veft-diın var it/i, Kt bt seferine niyyet ve HicfJı:. yolırıa 'a
ı.imet idiip ol miinaselwt ili IJu Hyatı didi Iri ı.ilrr olunur. 

Şiir / 

'Aceb mi dünyede bi-nuroluBa çqm-i giryimum 
Ki bensiz Ka 'be' ye gitdi benüm ol şih-ı hübinum 

Sefer kıldukda ol mihum ceres-vir iöledüm gamdan 
Çekildi kafile gibi benüm ol matı-ı tibanum 
Ve bu btyt dahı anun el anndandur Iri ı.ilcr olunur. 

Beyt 

Hereiyi dil-rübanuö 'uşikına vefası 
Haft(a)' ortasına varmaz ay akçasına beiizer 1o. 11 

Açıkça görülmektedir ki burada, Rühi'nin tarih yazdağına ilişkin en küçük bir bilgi ya 
da ima mevcut değildir. Sehi Bey, Anadolu alanındaki ilk şu"ara tezkiresi olan Heşt Bihiş
ti'ni Rühi Fazıl Çelebi'nin ölümünden 16 yıl kadar sonra tamamlamıştır. Şayet Rühi Fazıl 
Çelebi'nin bir tarihi bulunsaydı, Sehi Bey'in kendi çağında kaleme alınan böyle bir eseri 
görmesi ya da duyması ve yazması beklenirdi. 

10 Asir-ı Esiardan Tezkire-i Sehi. Tibi• ve ni4iri: Metımcd Şiiluii. İstanbul 1325. •· 127-ıııı8. 
11 HEŞT BlHIŞr. The Tezlı.ire By Sehi Bq. by Günay Kut. Edited by Şinasi Telı.in. Gönül Alpay Telı.in. 

Harvard Onivenitesi Basırnevi. ıg78. s. 2g6-297· 
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Anadolu alanında kaleme alınan ikinci şairler tezkiresi, Kastamonulu Lat1fi'nin 1546'da 
tamamladığı kendi adıyla anılan tezkiresidir. Latifi'nin, Ruhi Fizıl Çelebi hakkında verdiği 
bilgiler de şunlardan ibarettir : 

"Rulı-ı sani 1M rüh.un revanı idi. Muftz CAlf Çelebl'nu'n malıdüm-ı z.adesi ve afitiıb-ı cemiıl-i 
tiıhnuksinün <:;aman hnuksi ue z.emin ef/rmdesi idi. MiJJı-ı cemali bedr-i münir gibi kirna/in bulmfi 
iken afitiıb-ı ömri ahire uarup garh-ı c admuJe şems-i uiicüdı gurüb ildi. Eğ~ çarlı-ı hi-aman cnniJI ii 
Icemali rı c ayet ideydi, ol me/u miilılet w z.aman, euldm aman uire id~ <:;atırula leliifet göyelde oe ttıh
c ıntia <:;arajet niMyelde idi. Bu devrün eva 'ilinde nakl itdi vb . ... •ı ı 

Esasta bu bilgiler ile Sehi Bey'inkiler arasında, Lat.lfi'nin Ruhi'yi ZenbiUi Ali Efen
di'nin torunu olarak gösterdiği yolunda Bursalı Mehmed Tahir Bey tarafından yapılan de
ğerlendinne dışında bir fark yoktur. Kaldı ki Latifı'nin mahdum-zade'si değil de mahdum-ı 
zadesi (soylu oğlu) demek istediği kabul edilirse her iki metnin güzellik, genç yaşta ölüm ve 
şiirlik yönünden Ruhi konusunda tam bir uyum içinde bulunduğu da belirtilebilecektir. 
Latifi de Ruhi'nin tarihçiliğine hiç değinmemiştir. 

Kınalı-zade Hasan Çelebi Tezkiresinde yer alan Ruhi'lerden ilk Ruhi Fizıl Çelebi'dir. 
İkincisi ise Şeyhulislam Ebüssuud Efendi'nin kethüdası Hasan Ağa'nın oğludur 13• Eserde 
her ikisinin de tarihçiliğine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Bu yüzden eski kaynaklarda 
tarihçiliğinden hiç bir şekilde söz açılmadığı görülen İstanbul doğumlu Ruhi Fazıl Çele
bi'nin, Bursalı Mehmed Tahir Bey tarafından -ölümünden 300 yılı aşkın bir süre sonra
hiç bir kaynak gösterilmeden Ruhi tarihinin yazan olarak ileri sürülmesi inandıncı olmak
tan uzaktır ve kanaatımızca doğru değildir. Bunalı'nın yanılgısının, Zenbilli Ali Efendi'nin 
diğer oğlu Muhyieddin b. Ala'eddln cAli EI-Cemali'nin tarihçi olmasından ve Edirne'de 
öldüğünün sanılmasından kaynaklandığı dütünülebilecektir. 

ESERINDE, Y AZARIN KENDİSİ HAKKINDA VERDİÖİ HIÇBİR BİLGİ YOK 
MUDUR? 

İslam Ansiklopedisinde, Ruhi tarihinin yazmalan belirtildikten sonra, aynen: "Gerek 
bu yazmalarda ve gerek ondan nakillerde bulunan veüyi-nimelerde müellif hakkında ay
dınlatıcı bir bilgi yoktur" denilmiş olmasına rağmen, hem Oxford metninde, hem de Berlin 
yazmasında yazann: 

" ... bu bende-i zacır (ü) kalilü'l-bidaca ki eben an ced ol hanedan-ı şerif nicmetiyle per
verde olmışdur, sacadet müsacadet ve devlet mucavenet idüp ol padişah-ı kenmüfı (II. Baye
zid'in) şerif hizmetiyle müşerref olup silk-i hüddam ü cabidinde münselik olmak müyesser 
oldı ............. Baczı muhaverat-ı şenfeteri esnasında bu macni fehm olundı kim ...... " 

dediği görülmektedir. Bu bilgiler, kanaatımızca : 

ı. Yazann soyca Türk olduğuna, 

2. Atalannın da nesilden nesile : 

a. Tirnar yahut zeamete sahip olmak 

12 Asir-ı Eslifdan TEZKİRE-l LATIFI. Müellili: Kastamonulu Latilt Tabi• ve n~iri: Ahmed Cevdet Der-
sa•idet 1314- s. 17::1. 

13 Kınalı-zade Hasan Çelebi. Tezkiretü'f-1u•a.ra. Cilt. I TTK Yayınlan Ankara, 1978. s. 424·425· 



RÜHl TARIHl 

b. Sarayda görev almak 

gibi yollardan biriyle padişihın nimetiyle geçindiğine işiret sayılabilir. Gerçi "hanedan-ı şe
of nicmetiyle perverde olmak" mütiden söylenmesi mümkün sözlerdense de "eban can ced
din" ile birlikte bir ipucu şeklinde değerlendirilebilecektir. Öte yandan yazann padişiha 
hizmet şerefini kazanlardan yani silk-i hüddama dahil olup sarayda görev almış bulunan
lardan biri olduğundan hiç bir şekilde kuşkulanılarnıyacaktır. Aynca yazann padişihla ilmi 
konularda sohbet edebildiği ve özellikle, önsözdeki dil ve üıdfıbundan anlaşıldığı üzere alim 
bir kişi olduğu da belirgindir. 

Bu durum dahi ilmiyye sınıfına dahil bulunan Rühi Fazıl Çelebi'nin, tarihin gerçek 
yazan olabilmesi görüşünü güçlendirmeyen öğeler arasında değerlendirilebilecektir. 

ESER, NE ZAMANYAZILMIŞTIR 

Rühi Tarihin H. 917 (M. 1511) yılına kadar olan olaylan kapsaması, doğal olarak, ese
rin 1511 yılında veya biraz daha sonra tamamlanıp padişiha sunulabileceğini 

düşündürdüğünden, bu konuda herhangi bir araştırmaya ihtiyaç duyulmamıştır. Oysaki 
yazar, daha önce de değinildiği gibi: " ... ibtida-i zuhurlanndan ve tulüc-i tebaşlr-i subh-i 
sa cadet-hümayünlanndan ti bu deme dek iki yüz yıla karib olmuşdur ..... " demektedir. Bu 
ifade sunulan metindeki olayiann bitiş tarihiyle tam bir uyum içinde görünmektedir. Al-i 
Osman'ın "zuhür" tarihi olarak ileri sürülenlerden H. 688, 6g6, 697 ve 6gg gibi tarihlerden 
günümüze en yakın olanını yazann benimsediğini kabul etsek bile 14 eserin 149!ri500 yılla
nndan daha önce yazıldığı gerçeği benimsenrnek zorunda kalınacaktır. Yazar 200 yıl ol
muştur demediğine ve "iki yüz yıla karlb "yakın" olmuştur" ifadesini kullandığına göre bu 
ti.rih en geç 14-go-1500 yıllan olabilecektir. Kaldı ki eserini ı484-ı4B5 yıllannda bitiren bir 
şahıs da rahatça "200 yıla yaklaşmıştır" diyebilecektir. Bir başka nüshanın ısı ı tarihine ka· 
dar gelmesi Oxford nüshasının padişiha ilk sunulan nüshadan kaynaklandığı gerçeğini de
ğiştiremeyecektir. Çünkü yazann daha sonraki yıllarda da eserini yazmayı sürdürmesi 
mümkündür. Bu takdirce 151 ı 'den sonra ölmüş bulunması gereken yazarın kısa bir ömür 
sürmediği de söylenebilecektir. 

Kaynaklann tümü Rühi Fizll Çelebi'nin genç yaşta, 1522'de öldüğü noktasında birleş
mektedir. Genç yaş 20 mi, 25 mi, 30 mu, 35 mi belli değildir. Kaldı ki XVI. yüzyılın genç 
denilen kişisi günümüzün genç öldü denilen kişisinden daha küçük yaştadır denilebilecek
tir. Ruhi Fizıl Çelebi'nin 40 yaşında öldüğü, tarihin de ı4B4~ı4Bs yerine ı495'te tanıam
landığı kabul edilse bile, söz konusu eserin 13 yaşındaki bir çocuk tarafından kaleme alın
dığı görüşünün benimsenmesi gerekeceğinden ve bu da mümkin görilemeyeceğinden dola
yı, yazannın Rühi Fazıl Çelebi olamayacağı ortaya çıkacaktır. 

ESER NİÇİN Y AZILMIŞTIR? 

Yazarın, aynen: " ... ba'zı muhaverat-ı şenfeteri esnasında bu macni fehm olundı kim 
tevanh-i seliitin-i uli'l-emr-i islamiyye ki Cenab-ı Hak celle ve 'ali'dan Icab-ı iticatde tali 
resül vakic almışlardı, ba•dehu kasasi'I-enbiya ahsen-i kasas görinür, bu cihetdendür ki eki
bir-i •ulema anuii zabtına ve tahnrine mültezim olub ol babda kitiblar tasnif itmişlerdür. 

ı. Yazann, "ibtida-i. zuhür" il~ kastettiği ıirihin ~ılabilccqi bölüm Oxford nüıhasırun noban olan lw
mında yer aldığ)ndan ıorunlu olarak, günümüze en yakın tarihin bmimseruncsi yerinde görülm~. 
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Amma tevanh-i eşref-i selitin ki •Al-i Osmiuı'dur, ibarat-ı •amü~n-nef ile kemiyenbagi 
cemc olmamışdur, olsa müstahsen idi. Bu bende-i haklr macni-yı mezküre ıttıla• ba•is oldı 
ki ol tevaıih cibariı.t-ı Türkiyye ile ki diyar-ı Rüm'da •amü'n-nefdür, cem' ide. Pes bu 
kitibda selatin-i •aliyye-i cOsmaniyye ...... hikayeılerinden ma•ıüm olanlanın sahilıleri •ala 
vechi'l-ihtisar tedvln olundı. Ümiddür ki ol cali dergahda mehibb-i kabül vw· olup 'ayn-ı 
nza ile mahlüt ola." diyen cümlelerinden çıkanlabildiği kadanyla eser, sadece IL Bayezid'in 
isteği üzerine kaleme alınmıştır. Yukandaki cümlelerden, İslam Ansiklopedisinde yazıldığı 
şekilde "ulemfmın teşvik etmesi" anlamı çıkanlamamaktadır. 

"Ekabir-i culemiuıın zabtına ve tahrtıine mültezim olup tasnif itdükleri" kitaplar, Os
manlı Sultanlannın tirlhi değildir ve cümlenin içinde açıklanmıştır. Kanaatımızca II. Baye
zld'in, yazılmasını istediği tarihte iki özelliğin bulunmasını arzuladığını söylemek 
mümkündür. Bunlardan birincisi "ibarat-ı camü'n-nef" ile yazılmasıdır. Yazar, bunun gere
ğini, Anadolu'da "cimü'n-nef" olan Türkçe ile yazarak yerine getirdiğini vurgulamaktadır. 
Padişahın ikinci arzusu ya da emri eserin "kemayenbagi cemc olması"'dır. Şüphesiz II. 
Bayezid kemayenbagl'den neyi kastettiğini, o zamana dek yazılmış tarihlerde neyi beğen
mediğini, yeni tarihte neler bulunursa ya da bulunmazsa o tiribi "tayılu vechile" yazılmış 
sayacağını da belirtmiş olmalıdır. Ancak yazar bu hususta herhangi bir bilgi vennemekte, 
bu yüzden Rühi Tarihi ile evvelce yazılmış tarihierin lcarşılaştınlması suretiyle bir hükme 
vanlması zanireti ortaya çıkmaktadır. Bu husus tamamen ayn bir çalışma ve değerlendirme 
konusu olduğundan, yazann daha eserinin başında Al-i Osman'ın sadece Oğuz'dan değil 
Kayı'dan geldiğini ve saltanatın Oğuz Töresi; eski Türk Töresi, Oğuz Han'ın vasiyyeti ge
reğince de Al-i Osmiuı'a ait olduğunu vurgulamaya büyük önem verdiğine değinmelde ye
tineceğiz. Y azann, Korkut Ata'yı da bu konuda yazdıklanna tanık göstennesi aynca üzerin
de durulacak bir noktadır. 

Rühl Tarihinin önsözü sanatürine nesirle yazılmıştır. Dili ağırdır. Yabancı kelime ve 
tamlamalara fazlasıyla yer verilmiştir. Buna karşılık tarihi olayların anlatıldığı bölümler 
sade nesirle kaleme alınmıştır. Müstensih oldukça dikkadi sayılabilir. Benzeri yazmalarda 
görülebilenlerin daşında belirgin bir özellik göze çarpmamaktadır. Dil Anadolu Türkçesidir. 
Sadece bi.zı kelimelerin, yine benzerlerinde görülebildiği şekilde, "d" yerine "z" okunabile
cek biçimde yazıldığı dikkati çekmektedir. Bunlar meblimizde hoz yerine hod, paziJi.b yeri
ne padişilh gibi alışılmışa uygun şekilde yazılmıştır. Diğer yerlerde, genellikle, yazmadaki 
imlaya, hareketere dikkat edilmiş, kolay anlaşılabilecek yerlerde (mecmü'ısı, mecmü\ Ulu· 
bat, Ulubad, Matra, Matara, Yabca, Tırabuzan vb.) olduğu gibi bırakılarak düzeltme cihe
tine gidilmemiştir. 



Bismi'llahi'r-rahmini'r-rahim 

Teveccehna ila cenabi kudsike ya milike cemti:Jl-eşya,i tüti:JI-mü~ mm 
teıi/u ve tnızıcu:Jl-miillce mimmen teşa,u 1 lekeci-mülkü tebni haysu şicte ve tak
lacu tebarekte tucti men teşicu ve temnacu fe-nahmedüke ve hamduna 'mak
riinun bi,l-caczi ve:JI-kusiiri ve neşkürüke ve kalilun min cibadike eş-şekiiru 
ve nusalli cala nüceba,i cabidike mine,l-enbiya,i husiisan cala habibike Mu
hammedini'I-Mustala ve cala alihi,l-berereti,l-kirami ve ashabihi huditü'l
enami bacde fuzala,i erbabi,l-babi ve ezkiya,i zümre,i ashabihi. 

Bu macni mahfi degüldür ki eşica-i envir-ı Feyyiz-ı heraya ve Vehbib-ı 
catilya-yı li-yetenaha cellet cazamete zituhu ve tecala kibriya,u sıfitihi sadr-ı 
suffa-i vüciib-i vüciid ve eve-i felek-i ihsin ü ciiddan c arsa-i c adem-abad-ı 
sükkin üzere lemecan itdügi vaktde baczı ki imkan-ı vüciid ve isticdad-ı ka
bUI-i ciid ile muttasıf idi, imtisal-i emr-i icadi idüb matlac-ı ibdac ve meşa
nk-ı ihtirflcdan mecil-i huzür ve manassa-i zuhiirda kabiliyyet ve isticdad 
mikdinnca cilve gösterüb lisin-ı hal ile süiJ/ıiınelre liı ımle le/re tesbihine meş
gül oldılar ve kattan-ı mauniire-i imtina cadem-i kibiliyyet sebebiyle kabiil-i 
emr-i icadiden imtinic idüb zevaya-yı cademde kümiin-ı asli ve hata-yi zul
mini üzerine kaldılar. E/-maJırümu mine,l-ciuli ma ınnme rayihtJte,l-uiit:üdi ve 
cevihir-i kavibil-i imciniden ictidal-i hakikiye akrab ve kabiil-i feyz-i Rahmi
ni'ye enseb hakika-i ciunic a-i insanidür ki camt -i kemaiat-ı imkini vikic ol
mışdur. 

Li-cerem heyiiiası bedii-i fıtratde medaric-i istikmilde fiinün-i etvir ve 
tebeddül-i ahval birle mürebbi olu b lıammertu tıynete Ademi bi-rdeyy~ nbac ine 
sahiJum ile müşerref oldı ve çün terbiyet nihayetine yetişdi, bil at-i sütet-i in
sini ki şeref-i nisbete fe-nefalıtu jilıi min rülıP. ile mükerrem ve c alem-i ve le-

1 3, Al-i İmrin Sıin:si, !!6. Aycttcn. 
2 ı 5, Hicr Sürai, :zg. i yenen. 
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Icad lcnTmına3 ile mucallemdür, ilbas olundı ve darü~l-hilafete ıcmelü siililıan'da 
mediric-i kema.Iatda terakkisi tehzib-i sıfat-ı kanıile ve tahsil-i melekat-ı fizı
la ve savalih-i acmal ile tecelli ve rezayii-i efaiden tahallide konıldı. Ve mac
himdur ki bu tariki süliik 4 ba c de~l-c ilm irşad ider tayifeye mevkiif olduğu gi
bi, mukteza-yı kuva-yı hayvaniyyeden zevacir ve bilaf-ı meslek-i cad) ve insaf-ı 
sülükdan mevanices muhtacdur. 

Pes bu mukaddimatdan ma cl üm oldı ki vüciid-ı şerif tiyife ki nihayet-i 
macarle-i kemal ve gayet-i medaric-i celalde mi/eyytdun min cindilialı olub se
beb-i rahat-ı dünyevi ve vesile-i sacadet-i uhrevi ve miicib-i emn ü eman ve 
baka-yı selamet-i iman olalar. Zariiriyyat-ı tarik-i tekmil-i beni Adem ve va
cibat-ı meslek-i tanzim-i halk-ı calemden rükn-i rekin imiş ve anlar zümre-i 
enbiya-i uli~l-ebsar ve tiyife-i bulefa-i zevi~l-icitibar ve cemilcat-i evliya-i haki
kat-disar ve cumhür-ı selatin-i macdelet-şicardur. Bu cihetdendür ~elam-ı Ka
dim'de bu tiyifeye icab-ı iticat olmuşdur. Ve ehl-i cakl katında mukafrerdür 
ki td-Jinr.~ ve ~1-miillcii tev ~nnani ve s-sulliınu tıllu 'lliıJıi .fı ardilıi ve iu:J.uYetuhu c ata 
halki/ıi ve eminilıu c alil ne iiyeti haklr.ihi hihi yetimmu ~s-siyiisetu ve c aleyhi yestaki"
mu,l-ciimmetu ve~l-Mssatu. Ve bu dahı muhakkakdur ki bu sılat-ı caliyye ile 
mütehalli ve bu menakıb-ı seniyye ile mütecelli selatin-i İslamiyyede cOs
man Beg Gazi ve anun ai-i acda-güdilzıdur ki devlet-i rüz-efzünlannun ibti
da-i zuhiirlanndan ve tulu(-i tebaşir-i subh-i sacadet-hümayiinlanndan ta 

bu deme dek ki iki yüz yıla karib olmuşdur, bilad-ı mema.Iik-i Rüm ve kılaç-ı 
küfrar-ı melain-i meyşümdan tayife-i caliyye-i cOsmaniyye lıallldelıumu 'l/iılıu 
i/il iilıiri'd-duhüri mesaci-i cemHeleriyle ol mikdar halk şeref-i İslam ve devlet-i 
iman ile müşerref olmuşdur ki anun cöşri selitin-i zevi~I-cihad ve havakin-i 
kesiri~l=iddeti ve'l-acdaddan zuhiir bulmamışdı. Tetebbuc-ı tevarih bu macna
ya şahid-i c adildür ve tae /ike yu~tllıi men yeşii'u. 

Der cana-i vücud bina-i felek ne-biid ki ikbal-i raht-ı hiş der in hanedan 
nihad el-hamdu li'lliıhi ve'ş-şiikrii lehu, hususan ki bu zümreden sultan-ı cadil-i 
mü~eyyed kişver-sitan-ı ca.Iem mücahid-i kesirü'l-ihsan, Muhammed-hulki, 
clsi-dem, Süleyman-mekan, Hızr-kadem, Müseviyü'l-yed, CAliyyü'ş-şe'n, 
Enüşiıvan-macdelet, Dara-nasfet, Skender-nişan, bahr-dest, berk-cazm, atitab
neval, Müşteri~sacadet, Keyvan-ınenzilet, refiü'l-ikbal cihan-dan ki taht-ı sal
tanat ve padişatılık zib-i cadl ve ihsaniyle cemal ve mesned-i cazamet ve 
şahinşahlık evamiri ve nevabisiyle kemal bulmuşdur. Beyt: 

3 17, İsri Süresi, 70. ayencn. 
• Berlin nüahası : ıan'ke 
~ Berlin nüahası : İniila sülükden merini•i 



R0Ht TARtHt 

Cnn c dn ~at-ı ü bt-lutj-ı Vedüd 
Hikmet ü c iffet ü ~eel at ü cüd 

Es-suhiın ibni's-sultan es-sultan Bayezid bin Muhammed Han bin Mu
rad Han /il ~ilk hiliidi/1-isliımi hi-bnekiıti c adlilıi ve ilısiinilıi malıfüfetnı bi,l-nrıni 
ve,l-nniini ve çün bu bende-i za]f (ü) kalilü'l-bidaca ki eben can ced ol hane-
dan-ı şerif nicmetiyle perverde olmışdur; sacadet müsacadet ve devlet muca
venet idüb ol padişah-ı kerlmüfi şerif hizmetiyle müşerref olub silk-i 
hüddam ve cabidinde münselik olmak müyesser oldı el-lıamdu li'l/alıi ve'l
minnetü Baczı muhaverat-ı şerifelen esnasında bu macni fehm olundı ki teva
rih-i selatin-i üli,l-emr-i İslamiyye ki cenab-ı Hak celle ve caladan icab-ı itiı
catde tili resül vakic olmışlardı, Bacde kasasi,l-enbiya, alısen-i kasas görinür, 
bu cihetdendür ki ekabir-i culema anun zabtına ve tahrlrine mültezim olub 
ol babda kitiıblar tasnif itmişlerdür, amma tevarih-i eşref-i selatin ki Al-i 
cOsman'dur ibarat-ı camücn-nef ile kema-yenbagi cemc olmamışdur, olsa 
müstahsen idi. Bu bende-i hakir macna-yı mezküre ıttılac bacis oldı ki ol te
varih cibarat-ı Türkiyye ile ki Diyar-ı Rüm'da cammi'n-nefdür, cemc ide. 
Pes bu kitiıbda selann-i c aliyye--i 'Osmaniyye 1hbwkumu '/liıJıu bi 's-saltanatilıi 
Ütl yevmi '1-/ayiimi hikayederinden ma cl üm olanlarun sahibieri -ala vechi'l
ihtisar tedvin olundı. Ümiddür ki ol cali dergahda mehibb-i kabül vakic 
olub cayn-ı nziyile mahlüt ola ve çün maksiıd eda-yı macani idi cale"t-taccil 
cibaratında cadem-i tekellüf ve kusür merciidur ki macfuvv ve maczür ola. 
Zira ki harayid-i macaniye cibarat-ı latife kisvetin geyürmek bacde'l-fesaha 
ve'l-belaga imtidad-ı ezmine iktiza ider ol şeref ile müşerref olanlar şayed ki 
id eler. 

Ve bu Kitiıb iki kısımdur. Kısm-ı üla mebadl, kısm-ı sani matalibdür. 
Mebadl dahı iki babdur. 

Bab-ı Evvel: AI-i c Osman'un beyan-ı evsaf-ı hamidelendür ki ol cem ciy
yet sayir selatİnde yoğidi. 

Bab-ı Sani: Beyan-ı asi ve neseb-i Al-i cOsman'dadur. 

Ve mataıib dahı sekiz bab' dur. Her bab'ı bir padişalıun evsafındadur. 

BAB-/EVVEL 

Al-i COsman~un evsilf-ı hamİdeleridür ki sayir selalinde ol cemciyyet yo
ğidi. Selatİn-i mezküre Oğuz Han oğlanlanndan Kayı Han evladındandur. 
Ve Kayı Han, Oğuz Han'un ulu oğlı idi ve Oğuz Han şöyle vasiyyet itmiş 
idi ki kendüden sonra han, Kayı ola idi. Andan soiira Kayı'nun eviadı ola; 
madam ki anun evladından bir kimse ola ki hanlığa yaraya gayn tiyifeden 

F.24 
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han olmaya idi. Bir nice zaman vasiyyet mücebince hanlık Kayı nesiinde 
kaldı. Amma sonra Selçukller ve sayir Türk begleri galebeyile han oldılar, 
cOsman Beg devrine dek. Sonra Selçukilere nekbet yetişince ulu Türk begle
ri asıl vasiyyet ile camel idüb cOsman Beg'i kendülere han eylediler. Korkut 
Ata' dan nakl iderler ki d imiş imiş ki: Hanlık Oğuz Han vasiyyet(i) m üce
bince ahir Kayı Han eviadına düşse gerekdür; ta kıyamete dek ol nesilden 
anı kimse almasa gerekdür. Pes bundan zahir olur ki AI-i cOsman saltanatı 
sayir selatln saltanatma nisbet ne mertebedür. Bir dahı bu ki ekser selatİnün 
saltanatlan mukaddemlerine ve beglerine cözr ile ve Müslümanlara istila ve 
galebe ve kahr ile vakic olmuşdur; niteki Horazmşahller, Selçukilere ve Sel
çukller, Gaznevilere ve Gaznevller, Samanilere ve Timür, Emir Hüseyn'e ve 
Kara Yüsuf, Sultan Ahmed'e. Amma COsman Beg ve aba vü ecdadı ba
vücüd ki Selçukllerün timann ve c ulüfelerin yemezlerdi. Belki uç memleke
tinde kafire kıhc urub gazaya meşgül olub tayiCelerini mal-i ganlmet birle 
beslerlerdi. Selçukilere fi:ıl-cümle intisablan olmagın madam ki Selçukilerde 
ism-i saltanat baıd idi, C Osman Beg da cva-yı saltanat itmedi. Çünki leşker-i 
Mogol istilası ile Selçukller bi,l-külliyye müste:ı sil oldılar ve Müslümanlar 
hiınsuz kaldılar, Oğuz neslinden cOsman Beg'ün hanhğl;l mütecayyin idügin 
bilür begler istid:ıası ile Müslümanlar maslahatı içün hanlığı kabül itdi ve 
küfrar-ı melaine gazaya meşgül oldı ve şehirler ve kalealar feth itdi. Andan 
sonra eviadı dahı ol tankaya sülük itdiler. Pes ekser memleketleri kendüler 
katirden feth itdükleridür. Ve hasıllan ekser cizyedendür. Ve kullan sayir 
caskerden gayn tahminen kırk elli biii mikdara yetişmişdür ki hiç bir padi
şiha ol kullar gibi on bin kul müyesser olmış değüldür. Amma baczı etraf 
ve cevanib memaliklerinde mülük-i İsliuniyye vakic olmış idi ki şinirliğinden 
hali degüller idi. Ekser-i evkatda Müslimln memalik-i malırusalan anlardan 
mutazarnr olurlardı. Sehl fitne olduguolayın hurüc idüb Müslümanlan 
nehb ve garet ve kati ve envac-ı şenayic iderlerdi. Ve hemişe tahnk-i kefere-i 
fecereden hali degüllerdi ki Müslümanlar üzerine hücüm ideler. Kefere şev
ket-i tamim birle Müslümanlar üzerine müteveccih olduklan vakt ki Müsli
mine nusret vacib olaydı anlar dahı fırsat bulduk diyü taraf-ı aberden hurüc 
idüb lza-yı Müslimİne meşgül olurlardı. Ve bi'l-cümle ol tiyifenün kalc:i ve 
istisili çünki vacib oldı şercan ve cöıfen ve calden ve naklen ikdim idüb an
lan giderüb mematik-i Rüma ye k kaleme hakim oldalar ve çün icla-yı a eliını-ı 
din ve ihya-yı sünnet-i seyyidi,l-mürseıin ve şefkaten cale;)z-zucafa;) ve:ıl
mesikfn ci billet-i selatİn-i mezkürede merküz idi. Her bir mü te, ahhir müte
kaddimine ol macnide galebe maksüd idinüb asar-ı hayra menşe:ı düşdiler 
ve m-nôsü' c aliJ dini mü"lulcilıim muktezisınca taht-ı hükümetlerinde olanlar da
hı bu ma'naya ragıb olub ihtimam itdiler. Memalik-i Rüm ki ekser eyyim-ı 
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salifede darii
3
1-küfr idi, kubbetü;ıl-islam oldı ve macabid-i asnam ve kenayis, 

havfuuk ve mesacid ve medaris oldı ve ol kadar bikac-ı hayr mebnl oldı ki 
sayir diyar-ı İslamuii cemlcisinde şimdiki halde ol mikdar macmure vardugı 
maclüm degüldür. 

Ve mema.J.ik-i mahrüsalannda sadat ve meşflyih ve culema ve fukara ve 
e

3

imme ve huteba ve ehl-i vakf fi:ıl-cümle erbab-ı camayimden kırk biiie ka
nh tahminen sadakaların yir kimse var ola, bu macnl selat:ln-i mütekaddi
mlnden kimseye müyesser olmamışdur. Hak tecala AI-i COsman'uii mazlleri
ni gank-i rahmet eylesün ve bakllerin devlet ve sa c adet birle müstedam dut
sun. Ve Sulta.nü

3
l-berreyn ve hakanü:ıl-bahreyn, sultan-ı selatin-i cihan 

Hanumuz Sultan Bayezld bin Sultan Muhammed Han'a devlet ve sacadet 
birle cemic-i m uradatın müyesser eylesün. 

BABU SANİ Fİ-BEYANİ ASL VE NESEB-İ AL-İ cOSMANDADUR. 

Raviyan-ı ahbar ve nakilan-ı esrar ve fusaha-i mütekaddimin ve bülega·i 
mütekellimln işbu vech ile rivayet iderler ki çün İshak nebl caleyhi

3

's-salatü 
ve;ıs-selam asar-ı nübüvvetin calerne izhar idüb envar-ı muccizesi ile malıluk-i 
ademiyan bel umum-icalemiyan münevver olub dayima ashab ve erbab-ı el
bab alıkam-ı kitab ve ilhamat-ı Rabbiıni ile behremend olurlardı. Kendü 
dahi leylen ve neharen bi's-sacati fe-sacaten tahalliku bi-ahlaki

3
llahi ile camel 

idüb Cenab-ı Hakk'a teveccüh idüb cibadete meşgul idi. Bu esnada hatunı 
gelüb huşuc ve huzuc birle teveccüh-i tam idüb İshak nebl\e ayıtdı ki: Ya 
Nebiyye3 llah! Eger icazet olunursa cizz-i huzüruiiuzda halimi carz idüb 
şayed nefes-i hayat-bahşuiiuzla bu vartarlan necat bulub bu gamdan halas 
olam. Pes İshak Nebi kendü hatunınuii işbu vech ile tazarrucın ve ibtiha
lin göricek tamam istimalet idüb dil-hoşlık gösterdi ve kaziyyeyi carz itmege 
ruhsat virdi. Pes hatun yüzin yire koyub ayıtdı ki: Ya Nebiyya

3

llah! Bir niçe 
zamandur ki hamlüm zabir olub kamumda ikiz oğlan vardur. Birbiriyle 
mücadele idüb biri aydur ki eğer sen benden evvel zuhura gelecek olursan 
ben anam karnından çıkmayub validemüii vefatma sebeb olunn. Dünyaya 
gelmeyüb benüm ıztırabumdan ve ıztırarumdan elbette anam hela.k olur. Ol 
takdlrce sen dahı kut-ı yevmiyye bulmayub helak olmaguii karİb olıserdür. 
Birisinden bu vech ile kelam olıcak ol birisi dahı bu vech ile cevab virüb ay
dur ki: Sen dahı benden evvel dünyaya gelürseii ben dahı senüii didügüii 
gibi idüb senüii ve anamuii katline sebeb olunn diyü dayima nizac iderler. 
Pes anlaruii bu kelimatlanndan kalbüme havf ve hiras galib olub ümldüm 
sizüii eliaz-ı mübareküiiüzden sadır olan ducayadur ki alısen-i vech ile anla
ruii elinden halas olub ikisi dahı zuhi'ır bulub benüm canuma zararlan ol-
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maya. Pes İshak neb] bu ketimatı işidicek gayet te'essüf ve telehhüf idüb fikr 
itdi ki Kadir-i her-kemal ve Siınic-i zü=»l-celal ve Bakl-i la-yezal bu yüzden ne 
izhar idüb ne gösterür. Pes elin göke tutub Hak teca.la hazretinden İstidea 
itdi ki hatun ol vartarlan asanlıg ile ve sühület ile halas olub anlara dahı elem 
ve tagayyür gelmeye. Hak teca.la anun ducasın müstecab idüb eşref-i sacatde 
çün bedr-i müstenlr ve şems-i münir iki oğlan zuhura geldi. Birinün başı bi
rinün iki budı arasında ikisi dahı bu vech ile dünyaya gelüb analanna dahı 
hiç vech ile zahmet gelmeyüb halas oldı. Evvel vücüda gelen oğlana clys ad 
kodılar ki K.ıbtİ dilince tünd ve babadır dimek olur ve sonra vücüda gelen oğ
lana Yacküb ad kodılar. Zira Yackub zuhur buldugı vakt clys=»uii ökcesin du
tub çıkmış idi. Arab ökçeye lugatde cakib dirlükleri ecilden ism vakıca muta_ 
bık olub Ya cküb ad virdiler. Çün clys ve Ya cküb eyyam-ı tufüliyyetden evan-ı 
şebaba yetişüb her birinden envac-ı hasayii zahir olub clys'dan şecacat ve Yac
küb'dan nübüvvet ve fütüvvet zuhüra gelüb dayimü'l-evkat atalannun hidme
tinden cüda olmayub şeref-i musababetiyle müşerref olurlardı. İshak Nebi da
hı cömri ahire yetirüb pir olub Allah'un cazamet-i kibriyasından ve kendünün 
havfinden ağlamakdan gözleri gönnez olmış idi. Bir gün İshak Nebi oglı 
clys'a ayıtdı ki: Ya oğul! Şimden girü aba vü ecdadum irtihal itdügi gibi ba
na dahı rıhlet gözükdi. Amma gönlüm biryan taleb ider. Bir geyik buzagusın 
tut getür biryan eyle yeyeyin ta ki saiıa bir duca idem, şayed ki can-karlb inti
kal idem, diyicek clys be-gayet şad ve handan olub esbabın alub cazın-i şik.ar 
idicek; Yacküb=»un hatunı bu haberi işidüb varub Yacküb:ıa, İshak Peygam
ber'ün clys'a ne vech ile iltiyam idüb hayr du ca itmek kasdın itdügin haber 
virdi ve tiz tur, clys şikardan gelmedin bir oğlak boğazlayub biryan eyle, ol 
ducayı sen al, ümiddür ki hayr ola diyicek Yacküb dahı şitab birle turub bir 
eyü oğlak boğazlayub onat vechile biryan idüb edeb birle atasınun huzünna 
götürdi. Çün İshak Peygamber biryanı yiyüb telezzüz-i nefsani ve teşevvuk-ı 
ruhani hasıl olu b ayıtdı ki: Oğul, benüm du cam saiıa nasib oldı diyüb elin 
kaldurub ayıtdı ki: İlahi cizzet ve celal-i ulühiyyetün ve cazametün hakkıyçün 
şimdiden girü ne mikdar mürsel ve nebi ki gelecekdür bunun evladından ol
sun. Pes Ya ckiib atasınun elin öpüb gayet ferahnak oldı. 

Bir az zamandan sonra clys ~ir geyik buzagusın biryan idüb getürüb ata
sınun öninde kodı. İshak Peygamber caleyhi's-salatü ve's-selam ayıtdı ki: Ol 
duca ki senüiiçün olsa gerekdi, Yacküb:ıa müyesser olub tir-i duca nişlın-ı ica 
bete irildet-i Hakk ile mukarin oldıysa tehdit olunmaz. Amma senüiiçün dalıı
bir duca ideyin ki evlad ve ensabun mürefTehüt-hal olup mucazzez ve müker
rem olalar diyüb el götürüb ayıtdı ki: İlahi kemal-i kudretün hakkıyçün ne 
defılü padişahlar ve begler ve pehlevanlar ki gelecekdür bunun evladından 
ola. clys egerçi atasınun elin öpüb hamiiş oldı amma kalbinde Yacküb)a ta-
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mam c adavet bağlayub yemin itdi ki Ya cküb~ un kanın yire döke. Bundan son· 
ra az zaman içinde İshak Peygamber Kiillü nejsin zailcatü~l-m~t 6 şerhetin te· 
lezzüz idüb dar-ı gururdan baki-yı sürüra nhlet idüb, clys hernindem 
kendüye mütecallik kabilesi ile ve eviadiyle ve etbaciyle ve eşbtiyle bi-tevakkuf 
göçüb cArab diyinna cazm idüb cinan-ı cazimetin ol cinibe musaınınem idüb 
gelüb cArab diyinnda Bend nam yerde mütemekkin ve mutavattın olub, hal· 
kın cemc idüb, mühendisler ve bennalar ile ittitak idüb, ol yirde bir hısn·ı ha· 
sin kendü cemilcatİ ile temekkün itmegiçün bir kalca bina itdürüb adın Berid 
kodı. Şimdi cArab diyannda Berid dirlükleri ol mevzicdür. Ve Yacküb dahı ol 
aradan mecmücı tacallukitı ile kalkub göçüb Kencan yolın dutub bir niçe za· 
mindan sonra Kencan'a gelüb anda bir mülayim yirde vatan tutub ikamet it· 
di. Pes clys, Ya'küb'uiı Kencan'a geldügin işidicek Kencan yolında ademler 
kodı ki ol tarafdan gelen halkı garet idüb malların alub kendillerin hasiret 
iderlerdi. Bu vech ile müddet-i medide bu elil-i şeni'a (vü) kabiha aralıkda 
müstemirr olu b kat c -ı tank olun dı. Bir ni çe zamandan soiira Ya cküb~ uiı oğ· 
lanlan yetişüb acvin ve ensir ve diliran-ı kir-zir bl-şumir olup clys'uiı bu ef 
cfılinden ve yollar kesilüb niçe zamanlar hasiret oldugından müte~ellim olub 
Ya cküb:ı uiı ogullarından iki cilkıl ve dana ve kamil tüvana yigider gelüb Ya c· 
küba ayıtdılar kim: cAmmümüz ki karındaşun clys~dur ne yirde olur bilelüm 
ve hem bize destür vir varub sıla-i rahm idelüm didiler. Ya cküb dahı bunla
ruii şevkieri galib olub ol tarafdan men c itmegi cayiz gönneyüb karandaşı clys 
ile kendü arasında vakic olan maceriyı min-evvelibi ila-ahiribi ale:ıt-tafsil bunla
ra i'lam idüb, bu kaziyyeden bunlar dahı habir olub ülfet ve muhabbet cüşa 
ve hurüşa gelüb ayıtdılar ki: İy baba! Bize destür vir varalum cammümüzi 
görüb anuii musababetiyle mü:terref olalum ve hem mabeynüiıüzde musalaha 
idüb siz iki kanndaşlan birbiriiıüzle buluşdurub fürkat vuslata mübeddel olub 
kibir ve kin götürülüb muhabbet ve iltiyam bilsıl olub baki olan cömr-i ca
zizüiıüzi bir yirde geçüresiz didiler. Ya cküb bu haberi işidicek ah idüb gözleri 
giryan olub ve cigerin biryan idüb ayıtdı ki: Hele sizi Allah'un eminma ıs
marladum, varuiiuz sıhhat ve selimet ile, müyesser olursa c ammuiıuzla bulu
şuiı inşa'a'llahu'l-ecazz ümiddür ki ol tarafdan dahı rikkat ve ülfet zuhüra 
gelüb iftirik ictimaca mübeddel ola, diyüb bunlara destür virdi. Bunlar dahı, 
Ya cküb icizetiyle, silihların müreneb ve mükemmel, eslihaların kendülere 
araste ve plraste idüb; esbab-ı ceyş ve alilt-ı harb ile kendülerin tezyin idüb, 
çün ş1r-i gamin, minend-i Sam ve Neriman, Berid tarafına müteveccih aldı
lar. Biraz müddetden sonra Berld nahiyesine gelüb bir yirde ikamet itdiler. Bunlar 

6 3· Al-i lmnbı Süresi, ı85. iyetten. 
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dahı manzarda ve mahbarda ve he/ etde ve riyasetde mahbub ve pelılevan yiğitler 
idi, şöyle ki her kişi anlan görse dehşet ve heybet dutardı. M~er ki ol eyyamda 
'Iys bir ulu pehlevanın yolda komış idi ki Ken'an~dan bu cinibe hiç ahad 
gelmeye ve ol yol munkatı c ola. Pes Ya ckiib;) un oglanlan ol yire uğrayıcak yal 
ü bal hey'et ve selabet ile esbab-ı ceyş ve alat-l harb ile clys,uii ademieri bun
ları göricek hayli tacaccüb idüb ayıtdılar ki : İy diliveran-ı meydan ve iy 
hergüzidegm-ı pür-dan, hiç vechile habir olmaduiiuz mı ki buraya gelen kim
sene hayatdan ramak bulmayup can kurtannaz. Hele bir mahbiib yigitlersiz 
ve henuz cömr-i nazeninüiiüz kemale yetmeyüb na-gah sizi helale itmek mac
nisi yok, dönün geldügüiiüz canibe müteveccih olub bunda karar itmeii. Bun
lar dahı bu haberi işidicek cevab virdiler ki biz 'Iys,uii kullanndanavuz 
küçükden kaçub gitmiş idük haliya; efalimüz istigfar idüb mevlamuza varmak 
isterüz didiler. Bunlar 'Iys'a varub bu vech ile haber viricek clys~uii dahı bu 
haberden muhabbet tarnarları kaynayub gelmeklige icilzet virdi. Çünki Ya'
küb~ufı oğlanlan clys~uii 'izz-i huziinna geldiler, clys anları göıi.ib hayran olub 
mahabbet ve hişavendlik asan zuhur itmege başladı ve ayıtdı ki: iy yigitler! 
Egerçi siz benüro kulum diritürsiz amma kulum olman, kendü sulh oğlum 
olun, rast söylen ki kimün neslisiz ve kimiiii oglısız? Zann-ı galibüm oldur ki 
siz Ya 'ku b neslinden olasız di di. Bunlar ayıtdılar ki : Be ll biz Ya 'ku b oğlanla
nndan uz. Geldük ki 'ammümüzüiı mübarek cemalin görevüz ve hem siz iki 
karındaşı birbiriiiüzle musafaha itdürüb araiiuzdan cadaveti gideıüb malıabbe
te istibdal idevüz. Reva degül Iri at-i peygamber olub mabeynünüzde kİn ve 
bünidet ola. Ortaiiuzdan fUrkat ve hasret zayil olub birbirinüzle buluşub baki 
kalan riizigarunuzı bilece geçüresiz. Dahı sizüii araiiuzda hoş-hal ve tari gü ,I
bal olavuz. 'Iys bu haberi işidicek kendüye rahm galib olub bunları bağnna 
basub ağlayub ve ziri kılub ayıtdı ki : İy ciger-güşelerüm! Ben Ya'küb hasre
tİnden zir ve nizirem. Anun nar-ı türkatinde muhterikem. Müşatıede-i cemal 
itmege be-gayet ragıbem. Amma gazab ile yemin itmişem ki kendü elümle 
Ya 'ku b, uii kanın yire dökem. Bu yemine hanls olmamağa bir çare ve derman 
var ise tedirük gerek, di di. Bunlar ayıtdılar: Bu sehel işdür. Siz Ya cküb ile ev
vel buluşıcak elünüzle tamanndan kan alub kan yere dökülsün. Ol yeminüii 
kafareti bununla zayil olur, didiler. 

clys, hernandem kendünüii oğlanlann yarar ademler ile Ya'küb;)a 
gönderüb geçen efat-i maziden 'özürler dileyüb kendü katına da'vet itdi. Ya'
küb daha da'vete icabet idüb kabilesiyle göç idüb cazm-i Berid itdi. Berid ya
kın kalıcak 'Iys'a haber olub ol dahı tamam ta'allukatı ile istikbal idüb ikisi 
birbiriyle bulışıcak ketiret-i yemin içün ya 'ku b~ un kolından kan aldukdan 
sonra birbiriyle merhabalaşub aralanndan c adavet ve küdüret, mahabbet ve il
tiyama mübeddel olub bir nice eyyam bir yirde karar dutdılar. Şöyle ki her 
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birinüii nesli yevmen fe yevmen ziyade olub kabile çoğaJmaja başladı. Bir 
gün 'Iys, kanndaşı Ya'küb)a ayıtdı ki: Iy k.anndaş! Ma~ümuiidur ki atamuz 
İshak Peygamber Aleyhisselam her birimüze duca itdükde baiıa şövle du'a it
miş idi ki : Benden sonra züniyyetüm begler ve pehlevanlar olub leşker çeke
ler ve her ne yire varurlarsa musahhar olub ol vilayete hakim olalar. Atamu
zun du c ası hod makbüldur. Eyle olsa şimdiki halde ben üm evUidum ziyade 
olub kabllernde mehabet ve şecacat ifratda olub bu yir dahı az yerdür. Ben 
bunda karar idemezem. İcazetüiile Türkistan diyanna giderem, diyüb kann
daşı Ya'küb ile vida'laşub bar ve büngahın ve hayme ve hargahın ve kendüye 
mütecallik mecmü'ı tacallukatın ve kavm kabilesin ol aradan kaldurub cazm-i 
Türkistan idüb gelüb Türkistan'da bir arada tavattun ve temekkün idüb 
mürür-i eyyarn ile 'Iys ve eviadı neslen bacde neslin ve bamen bacde batnın ol 
arada mütemekkin olub karar itdiler ta ol zamana degin ki Türkistan vilayeti
ne kefere-i Tatar hücüm itmege başladı. Taife-i Oğuz'dan baczısı ki begleri 
Kayı Han neslinden idi gelüb Ahlat şehri nevahisinde temekkün itdiler. Çün 
kefere hücümı ziyade oldı andan dahı göçüb Rüm diyarına geldiler. Mukad
demleri Ertuğrul idi. Ertuğrul bin Selman Şah, Kaya Alp bin Kızıl Boga bin 
Bay Temür (bin) Ay Kutlıga bin Tugra bin Karayto bin Sakur bin Bolgay 
bin Soygur bin Buftumuz bin Yasak bin Cemendür bin Aykutluk bin Kazı 
Han bin Y asu bin Y alavaç bin Bay Beg bin Tugra bin Togmış bin Koç Beg 
bin Artuk bin Koman bin Cem Giymuz bin Torac bin Kızıl Buga bin Yı
mak bin Başbuga bin Hamur bin Baysu bin Togra bin Sevünç bin Çarbuga 
bin Korolmış bin Korçad Bin Balçık bin Komaş bin Karaoglan bin Süleyman 
Şah bin Korhulu bin Bozlugan bin Baytemür bin Türmiş bin Gökalp bin 
Oğuz bin Kazhim bin Koyhan ki kıbti dilince clys dimekdür, clys ki İshak ne
bl oglıdur; İshak, Sam bin Nüh evladındandur Ve bir rivayet üzre Koy 
Him'dan murild clys olmayub Koy Han, Yafet bin NUh evladındandur Ertuğ
rul'un Al-i Selçuk'a ne vech ile müntesib olub ve Al-i Selçuk'dan Rüm'da sal
tanat idenlerinün zaman-ı saltanatlan ne mikdan idügi 'ale,l-vechi:ıl-müsbet tl 
ba'zı tevanh ve cale,l-veches-sahlh beyandur. 

Ve bundan gayn ba c zı tevanh ehli şöyle getürmişler ki mezkür Ertugrul 
üç yüz kırk nefer kişisiyle terk-i Türkistim idüb Selçuıdler ile bile Rum)a 
gelüb Rüm'da Karaca Tağ'ı ihtiyar idüb anda tavanun idüb yaylalarda ve 
kışlalarda rifa'-ı hal ve tirağ-ı bal birle asüde ve mütemekkin oldılar. Ve Sel
çukllerden Sultan Mes'üd, Amasiyye nahiyesinde bir makam ihtiyar idüb 
mühendisler ve bennalar getüriib bir vakt-i şenfde bir şehir bünyad idüb Si· 
mere diyü ad kodı ve ol şehriiii içinde mescidler ve medreseler ve hankahlar 
bina idüb bunlaruii mesalihiyçün milkler ve köyler vakf itdi. Ve mezkür Sul· 



HALİL E. CENGİZ - YAŞAR YÜCEL 

tan Mescüd on yıl Rüm'da padişahlık idüb altı yüz altmış altıncı yılda fevt 
olub 7 mezkür tarihden senr-i saltanata Sultiınü'ddevle Kılıç Arslan Sultim 
Muhammed cülüs itdi. Mezkür Sultim Kılıç tokuz yıl 8 padişahlık idüb altı 
yüz yitmiş beşineide fevt oldı. Zikr ohnan tarihde 9 serir-i saltanata Sultan 
Rükneddin Tuğrul-ı sani cülüs itdi. Mezkür Sultan Tuğrul biş yıl padişahlık 10 

idüb altı yüz seksende fevt olub mezkür tarihde serir-i saltanata Gıyasecldin 
Mescüd-ı sanİ cülüs itdi. Mezkur sultan Mescud-ı Sani üç yıl ve on gün padi
şablık id üp 11 altı yüz seksen üçünci yılda fevt oldı. Mezkür tarihden serir-i 
saltanata Mu cizeddin Keykavus cülüs itdi. Mezkür Keykavus altı yıl ve bir ay 
ve yidi gün padişahlık idüp altı yüz toksanda fevt oldı. Mezkür tarihden serir-i 
saltanata Gıyasü:)l- İslam v'el-Müslimln Sultan cAlaeddin Keykübad bin 
Keyhusrev bin Kılıç Arslan bin Tuğrul-ı sanı cülüs itdi. Mezkür Sultim CA
laeddin eyyimında zühd ve salih hayli revnak tutub envic-ı culüm ve emn 
ü aman anuiı vilayetinde bl-kerim ve relahiyyet-i recaya bl-payan olmış idi. 
Padişah ki oldı evvel Konya'ya barü çeküb ikinci yılda Sivas'ı bina itdürüb 
Erzincan'ı ve Çimişkezek'i ve Kemah:)ı feth itdi ve Erzincan'a dahı baru 
çeküb Tatar ile musalaha olunuh birkaç yıl sulh mukarrer olub Sultim cAlil
eddin bu esnada gazi niyyetine leşker a!mc idüb Konya'dan kalkub günler
de bir gün Su'tiın Üyügi'ne konmuş idi. Meger clys evladından Ertuğrul, 
Sultan cAlaedd'in'üiı gazaya gitdügin işidüb cümle cemacatiyle göçmel kal
kub gelüb Sultim Üyügi'nde Sultin c Ala:) eddin hizmetine yetişüb mikdinn
ca piş-keş çeküb Sultan bum hayli hoşca görüb alancıbaşı kıldı. Ertuğrul'un 
üç oğlı var idi: Biri cOsman ve biri Gündüz ve biri Saru Yatı ki aiia Savcı 
dahı dirlerdi, Ertuğrul oğlı Saru Yatı(yı) Sultan cAla:)eddin'e gönderdi ki bi
ze dahı yurt gösteriiii didiler. Sultan dahı bunlaruii gelmesinden be-gayet 
ferah olub Karaca ve Bilecük teküri sultiına mutl olub harac virürler idi, ol 
iki hisaruii arabğı kim Sögüt'dür anı yurt gösterdiler. Ol zamanda Kütahiy
ye belki tamam Germiyan ili, henüz darü'l-harb idi. Ertuğrul çün çeribaşı 
olub çeri çeküb hayli köyler ve kendler urub ve iller giret idüb baş baş diri 
kafirler ve mal-ı ganimetler getüre başladı. Ol sebebden sultan c Ala;, eddin 
ikdam-ı tam idüb Sahibıüfi Kara Hisan üzerine düşüb Kara Hisar'ı muha-

7 Çıkma : Sahih bi~ yüz elli sekizindedür. 
• Çıkma : Sahih yiginni yıldur. 
• Çıkma : Sahih bit yia yitmi~ sekizdür. 

10 Çılı.ına : Sahih budur ki Rükneddin Süleyman Şiıh bin Kılıç Arslan'dur. Babasından sonra yiginni dön 
yıl piıdi~hlık idüb altı yüz ikinci yılda vefat itdi. 

'' Çılı.ına : Bu galatdur. Belki Rükneddin Süleyman Şah (bin) Kllıç Arslan'dan sonra Rükneddin'ün oğlı 
•tzzeddin, beg oldu ~ •ammisi Keyhusrev (kenardan) halis olub altı yüz üçünci yılda pidifih oldı. Altı yıl bes
lik ildi. Keykivu5 bin Keyhuırcv, beg oldı. Altı yüz on bişinde vefit itdi. Andan sonra •Alaeddin Keykübid bin 
Keyhusrev, beg oldı. Altı yüz otuz dördinci yılda vefiı iıdi. 
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sara idüb kıble tarafına Ertuğrul(ı) kodı. İttifak ol canibden hayli savaş olub 
kefere be-gayet ciciz ve fıirü-minde olub amin dilediler ki harac üzerine 
musalaha oluna. Amma Sultan c Ala~ eeldin nza göstermeyüb tururken na
gah haber geldi ki Tatar cahdin sıyup yine yagı olup, gelüp Rüm viliyetin 
tamam yakub yıkub garet itdi. Çün bu haber Sultan cAlaeddin sem cine ye
tişdi, sultan bunı savib gördi ki baczı çeri ile Ertugrul~ı bunda Kara Hisar 
üzerinde koyub siyir leşkeriyle Konya'ya yetişe. Vüzeri hem bu rayı hoş 
görüb bir mikdir yarar adern ile Ertuğrurı çeribaşı diküp Kara Hisir üze
rinde koyub kendüler yine Konya cinibine gitdiler. İttifak Sultan cAlaeddin 
devlet ile Konya'ya yetişdügi dernde Tatar leşkeri dahı ol tarafdan yetişüb 
iki leşker buluşup mukabil ceng itdiler. Ahir cavn-i ilahi yetişüb Tatar leşke
ri sınub kaçdı. Ardiann sürüb bölük bölük Taıartı tar u mar idüb şol had
de kırdılar kim rivayet iderler ki Sullin c Alieeldin buyurdı Tatar hayesi pos
tından bir siyebin düzetdiler. Ve bu cinibde Ertuğrul dahı cidd ve cehd 
idüb sicy-ı betiğ birle Huda fursat virüp Hisir'ı feth itdi ve az zamanda da
hı hayli feth itdi. Ertuğrul bir yıl ve üç ay ve dört gün Han katına vannadı. 
Vefat itdükten sonra ulu oglı Cİzeddin Keykavus sultan oldı. Yine tabic-i 
Mogol idi. Sonra Sultan Rükneddin ki anuii kiçi birideri idi, anuiila nizac 
itdi, Mogol Hanı, Rüm saltanatı anlarun arasında müşterek itdi. Ahir ctz
zeddin Keykavus rnüstakil olmak istedi, leşke~i Mogol ile ceng itdi, rnünhe
zim olup kaçdı. Rükneddin müstakil oldı. Soiira anı dahı Mogol kati itdi. 
Oglı Gıyaseddin Keyhusrev'i iki buçuk yaşında iken sultan itdiler. Soiira 
Mescüd bin cİzzeddln Keykavus'ı ana şerik itdiler. Ahir Gıyaseddin(i) cazl 
idüp Sultan Mescüd bin Sultin clzzeddin Keykavus bin Gıyaseddin bin Sul
lin cAlaeddln Keykübad müstakil oldı Gazan Han zamarnnda dek. Gazan 
Han, Rüm'uii saltanatan Mescüd~uii kanndaşı oğlı cAli~eddin Keykübad bin 
Feramürz'e tefviz itdi. cAlieddin, babadır yigit idi. Rüm'ufi mütemenidleri
ne gereği gibi güş-mal virdi ve Karamaniler ve Ermenek haramileri her gah 
ki Ermenek'den çıkub il urmaga ve harimllige gelürlerdi, Mogol ve 
Müslüman ile gice ve gündüz dimeyüb yortub varurdı, ol mahizili kalır 

iderdi. Bunun üzerine bir müddet geçüb andan sonra CAlaeddln, Rüm'dan 
giderüb; Simere ve Kastamoniyye ve Sinob etrafını ta İznik ve Karesi ve Sa
ruhan sınunna gelince Sultim Mes'üd'un oğlı Gazi Çelebi'yi mukarrer itdi
ler. Bakisini Mogol t:asarruf iderdi. Ve çün Karamaniler ve ol etrifda olan 
mütemerridler şenini Mogol begleri Larende etrifında durub de( iderlerdi. 
Gazi Çelebi kendüsi Sinob'da kadırgalar düzüb Kara Deniz kenannda Çer
kes ve Rus ve Kefe frenglerine gazaya meşgül idi. Bu esnada uc tarafından 
haber vardı ki Kayı' dan Ertugrul oğlı c Osman Beg'i ucdagı Türk begleri di
rilüb Kurultay yacni büyük cemciyyet ve sohbet idüb Oğuz töresi üzere han 



HALil E. CENGiZ- YAŞAR YÜCEl 

dikdiler. Meger asıl hikayet bu minval üzerine idi ki ucdagı Türk begleri ki 
Oguz'un her boyundan anda cem c olmışlardı, Tatar şerrinden korkub ol et
rafda yaylarlar ve kışlarlardı, rüzigar ile Tatar'dan ineinenler uca gelüb ço
ğaldılar. Pes cOsman Beg katına geldiler, meşveret kıldılar, ayıtdılar ki: Kayı 
Han hod mecmü'ı Oğuz boylannun Oğuz'dan sonra ağası ve hanı idi ve 
Oğuz töresi mücebince himlık ve padişahlık, Kayı soyı var iken özge boya 
degmez. Şimdiden sonra hod Selçuk Sultanlanndan bize çare ve meded 
yokdur. Memleketüii çoğı ellerinden çıkub Tatar üzerlerine gereği gibi 
müstevli oldı. Çün merhum Sultan cAla;,eddİn'den dahı size sala-nazar ol
mışdur. Siz han olun ve biz kullar bu tarafda hizmetüfiüzde gazaya meşgül 
olalum didiler. cOsman Beg dahı kabiii itdi. Pes mecmücı örü turub Oğuz 
resmince üç kerre yükinüb baş kodılar, develü ohalardan kamaran 12 getürüb 
Osman Beg'e sağrak sundılar. Çün içdi çavuşlar sıhhat ve cafiyet ve padişah
lık mübarek olsun diyü duca ve sena kıldılar. Cemciyyet-i tamam birle 
göçüb Bilecük kaleası üzerine vardılar. Tisac ve tis'ln ve sitte mi'e yılında fet
hitdi ve gaza ve cihad avazesi Rüm ve şam ve cAcem ekalİmine münteşir ol
dı. Çün Mes\.ıd oglanlanna dahı hussad ve muhalifler şerrinden nekbet ye
tişdi. Teke etrafında olan Etrak gelüb cemc olub şevket-i tam hasıl oldı ve 
Rumili'nde (Rumili'nde) Dobrica'da turan Müslümanlar dahı k.afırden ka
çub Karesi iline geçdiler. cOsman Beg'ün şevketi yevmen fe yevmen ziyade 
oldı. Maksud bu itnabdan bu ki tug ve nakara ki cOsman Beg merhüma 
gelmişdür, zahiren bu Sultan c Ala) eddln'dendür ki Feriunürz oglıdur ne 13 

Sultan cAla;,eddln-i meşhür ki Keyhusreva oğlıdur buna bu delil dahı bu ki 
sultan Gıyaseddin Keyhusrev bin Sultan Rükneddln Sultan Gıyaseddln Key
husrev bin Sultan 'Ahieddln Keykübad sabıka zikr olundugı gibi iki buçuk 
yaşında taht-ı saltanata cülüs idüb Sultan 'Ala) eddln Keykübad mevtinden 
ol vakte dek otuz iki yıl geçmiş idi. Evan-ı şebaba yetişdükten sonra Sultan 
Üyügi tarafına geldi, anda Ertuğrul Beg ol diyara gelen Oğuzianın begi idi 
Sultan Gıyaseddİn'e buluşdı ve plş-keş çekdi. 'Osman Beg'üii bir oglın aiia 
mülazim itdi. Sultan Gıyaseddln ana Kahta nevahisinde Beygi ilini tirnar 

IZ Bu kelime Berlin nüshasında (..:,l_....;) şeklindedir. Her iki şekliyle de, bakılan sözluıı.ıerue buıunama
mı~tır. Fakat Oğuz resmi yani Türk töresi söz konusu edildiğine ve sağrak sunulduğu belinildiğine g~ içilen 
içkinin lı.ımız olduğu; belki de kımı.tôı kelimesinin yanh§ yazılmasından bu dunımun onaya çıktığı düşünülebile
cc:ktir. 

Rühi Tarihi'nden yararlandığı anla§ılan Lutli Pa~'nın Tı:varih-i Al-i ·osman'ında (s. 22) yer alan : 
• ....... btgllr oe ullıiirla/m w Oğv.t ıiıyif~silı(dm) an.da cnn olanlar iirü twrvb, Oğv.t ,sminu üç um yiikiniib baı hHJılm. 
ANiatı diirlii lxJIJtmJmı oe hm~lardtın geıuriib • Osmıin Gad ]e saftak (sojralc) mn.dılar. • ibaresi de lı.ımızın söz konusu 
edildiğini açıkça onaya lı.oyımıktadır. 

ll Metinde, burada sadece (ne) yazılıdır. Berlin nüslıasının görebildiğimiz bozuk fotokopisinde ise var olan 
kelime okunamamaluadır. Bu yüzden, cümlenin genel giditi anlıt4ıldığmdan, olduğu gibi bıra.lı.ılmı§tır. Alaidelin 
Keykübad 1. söz konusu değildir anlamı açıktır. 



R0Hl TARlHİ 379 

virdi ve anuii neslinden Halil Beg ve Beyat ~S ve Ahmed Beg merhüm 
Bayezld Hudavendigar Malatiyye'ye varduğl yıl katına gddiler 
ve kavm ve kabile olduklann carz itdiler. Meriıüm Baye.zid Hudavendigir 
anlara çok ihsan itdi. Ol esnada ki ::ıOsmin Beg Gazi. beg oldı; Avdm iline 
Aydın-oglı ki ol yirde kışlak iden Türklerdendür mutasamf oldı ve Menteşe 
ve Hamld selatin-i Selçuk'un begleri ogullanndandur ki kendü memleketle
rine müstevll oldılar ve Teke, İgdir kethüdası oğlıdur Teke memleketine 
mutasamf oldı ve Saruhan ve Karesi, Sultan Mescüd nökerlerindendür ve vi
layet-i Kastarnoni ve Burgul'u isfendiyar 14 atası Kötürüm Bayezld ve anun 
atalan elinde kaldı ve Karaman-oğulları mu c livenet-i ehl-i Şam ile 
Liırende'yi aldılar, amnui sikke ve hutbe 1ah-ı Şam adına idi. Amma bac
zı tarihde bu dahı gelmqdür: Nice ki ıayife-i Oğuz, Turan 'dan Iran 'a 
c ubür itdükden sonra ol tayifeden Emir Onn6n Gazi kabilesi nice zaman
dan sorira bilad-ı Ermeniyye'den Ahliit nam ıehr nahiyesinde sakin ol
mlflordı. amırni ol zamana deıili lci Mogol c asieni c lrilt'a ve Azerbay
can 'a nnütevlı' oldı, andan sonra Emı·r Osman ca...; iabilen ehl ü cayöl 
ve nuil ü menôl bir/e bi1ııifalrihim ol diytirı terk idiib göçm~lu kalkub, 
gelüb diytil'-ı Rüm 'cUı Anlcura lcUTbmde Karaca Tağ::ıda tavatıun itdiler, 
ol hinde re ::ıislerine Kabak A Ip dirierdi btl ~ müdıktin ol aradmı irtihal 
idüb Cacylık adlu yire geldiler. Ol areula Kabale Alp mii.t~effa olub •e-
rine oğlı Merkok Alp ............... Kart~ lJyiilr adlu mn~:Octk Jıruı olub 
.............. oğlı Gök Alp oıurdı. Ol dahı Şarab-Jıane nam yirde fevt olub 
yirine. oğlı Gündüz Alp oturdu. Brmlor küffar-ı melit in ucına harbe ve 
gazaya me1gül oldılar. Söğüt nam mevzı< kurbinde Saray adlu yirde 
Gündüz Alp fevt olub yirine oğlı Ertugrul oturdı. Be-giıyeı bahiulur ve 
yüreklü ki,pydi. 

Hikayet iderler: lııijak Ertugrul bir gice bir köyde bir fakihüii evine 
kondı, fakih buna ayıtdı: Egi~ arduiida neme kalmış aloyın, didi. Ertug
rul epsem oldı. Gice olub ev ıssı uykuya varıcak bu, hufyeten turub gusl 
idüb ol mushafdan yaiia müteveccih olub hurüc ve huzüc birle sabaha 
dek el kav1urub ayak üzre turdı. Ev ıssı uyanmağa ba§loyıcak kendü 
haline, kimse vakıf olmasun diyüb yatub uyudı. fhil gördi ki Hak tecalo 
celle ve c alii kıbelinden 1öyle diniidi ki: Nitekim sen bnüm keliımumU%8 

•• Oxford metninde, bundan sonra, Osman ve Orhan Gizi dönemlerinin anlatıldığı sayfalann kopuk oldu
ğu anl~ılmaktadır. Memin dizgiye verildiği esnada elimize g':Çen Ruhi Tiıihi Berlin nüshuının, yer yu okun
maz dunımda bulunan, özellilde sayfa sonlan okumayı engelleyen lekelerle kaplı olan fotokopisinden yararlanıla
rak, metoimizin buradaki boşluğunun kapatılması ve eserin tamarnı haldunda bir fikir edinilmesinin sağlanması 
dü,ünülmüştür. Bu yüzden Berlin nüshasınm okunabilen kısmı deği~ik punto ile dizdirilerek anıya alınmı,nr. 
Bur.ıda ~atası" kelimesinden başlayarak aynı puntolarla •cem •· kelimesine kadar devim eden satırlar Berlin 
nüshasındandır. 
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taczim ve tebcı"l itdün biz dahı sana ve senün evtad ..... ve tekrim-i ebedi 
ideuüz Ve Allahu cala küUi şeyin katiir .............. fevt olub yirine tarih-i 
mezkürdan oğlı Emir Osman ........ .. 

Fi Beyani Ahval-i Emir COsmcin caleyhi)r-rahmetü 
ve 'r-ndvanu ve 'l-gufranu. 

Vakta ki merhüm c Osman :»a tuğ ve naklira ve kılıç ve hit at-ı 1tiluine 
yiti,di, hernandem erbab-ı divan ve erkim-ı acyan artiste oldı yirlü yirin
de vezir ve höcib ve sayir umür ü mesalih üzerine ademler ruısb idüb, 
divan tertibini mükemmel idüb kanün-u mirane ve kaide-i 1ahtine üzre 
nevbet-i cOsman uruldı. Taczim-i sultan içün cOsman Beg Gazi ayağ 
Ü%Te kallıdı. Ol zamandan ta Sultan Ebu 'l-feth Sultan Muhammed Hiin 
bin Sultan Murtid Han zamanına gelince renn-i c Osman anun üzerine idi 
ki rntJdmn seferde olalar nevbet-i sultani çalınuh çavuşlar du c ii ve senii 
idince padi,ahlar ayak üzerine dumrlardı. Merhiım Sultan Muhammed Han 
seliitin-i iziınıdan olub iıyin-i devlet anun zamanında ziyade levket . .. . itdi. 
Amma evvelki kanun üzre nevbet-i 1ahi urulurdı. Merhüm Sultan cA
la 'eddin bin Keykübiid bin Feramürz ki Sultan Mescüd'un lcanndap oğ
lıdur vefat itdüginden sonra evlGJ.ından ve etba ından ve beglerinden bir 
nam-dar kimsene ve 1iih-zade kalmadugı ecilden eleser Sultan cAla'eddin 
yanında olan begler ve etrafda olan nam-darlar ve hayli le1ker-i islam, 
Emir c Osman lcahna cemc olub mia mutabacat itdiler. 

Osman Beg Han düş gördügi: 

Meger ki COsmtin Beg zamanında bir caziz ıeyh var idi, dünyası bi
nihayet idi, c Osman Beg Gazi gah giıh anun evine varub müsafir olurdı. 
Bir gün c Osman Beg diq gördi ki bir c azizün lcoynından bir ay gelür 
cOsmtin Beg Gazi'niiri koynına girür. Ol dernde göbeginden bir ağaç 
bitüb c alemi dutar. Yarındası c Osman Beg diqini ol c azize nakl ider. Ol 
dohı c alernün padişahlığını sana virüTler diyü kendü kızını c Osman Beg 'e 
niluih ider. Mezbür 1eyhün Tu.ru.d adlu bir müridi var idi. .. ..... ptidi,ah-
lık virildi, Bue ,ükrane ne virürsin? cOmımı Beg aydur: Sana bir 1ehr 
vireyin. Ayıtdı: Şol köycügez bize yiter, diyü ni,an içün bir map-aba ve 
bir kılıç virdi 
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c Osman Beg, Karaca Şehir'i Feth ltdügidür. 

Andan sorira c Osman Beg ol yirde Kuluca adlu bir histir var idi, anı 
yağma itdürüb oda urdı. Andan Karaca Hisar Tekürine haber gönderdi
ler. Ol dahı ca::im leıker cemc idüb kannda,ını baı idüb cOsmiin Beg'üii 
üzerine gönderdi. cOmuin Beg dahı gazilerden le§ker cemc idüb lkizce'ye 
geldiler. Tomanıç Beli'ni t~~dılar, uğrt~~dılar. '=Osman Beg'üii kanndllfı 
Saru Yatı tmda §ehid oldı. Bellü Çam dirler, bir çam ağacı dibinde defn 
itdiler. Andan c Omuin Beg, leıkeriyle K araca Histir üzerine dillüb feth 
itdi. 

c Osman Beg, Bikcük Kaf asın Feth İtdügidür. 

Kafayı c Osman Beg kendünüii idinüb etrafında olma lc4fir tekürkriy
le konlJiık iderler idi. Hatt4 yayiağa gitdükleri vakt eıbiiblann Bilecük 
histinnda korlardı. Y ayladan gelicek eyü amıaganlar.... ....... ... Onlar dahı 
cOmuin Beg'e ı.ctimtid iderlerdi. Ol eyyimıda Bırmen Kaya begi KÖ!e Mi
hal idi. Anunla gayet dostluk iderierdi Hiç v~eh ile aralannda muhalefet 
olmadı ve dayima Germiytin-oğlı 'yla c Omuin Beg halkı ceng iderierdi Ol 
sebebden lriifirler dahı Jerah olurlardı. c Omacin Beg GGzi, Karaca Şe
hir' de Hammtim yöresinde baztir durgunlı. Etrtifun lriifirleri gelüb mesa
lihlerin görür/erdi. c Osman Beg ıtmetJic çeküp ata binse me::kur Köse Mi
hal dayima bul'fUb ihtiltit iderierdi Bir gÜn cOmuin Beg, Mihal'e ayıtdı 
ki: Tarahlu Y eriicesi 'ne segirtmek dilerem. Sen ne dirsin1 Mihal aydur: 
Htinum, Sorkun üzerine SaTU Kaya'dan Bi, T41'dan geçelüm, 1tiyed Sa
kanya suyın geçebilevü:: Mıul.ıımı vilayetin uf'11UJğa ondan kolaydur, di
di. Eyle eyleyüb gaziler Sorkun üzerine vardılar. Ol yirüii halkı muı;c 
oldılar. Andan Taraklu Yinicesin urdılar Andan cO.mıcin, Kıldızık adlu 
Bilecük 'e yakın bir dere var, anda geldi. Bilecük ıeküri an-
da ................ ............. ales-sabah Yar Histir'a .~eldiler.Anı dahı feth idüb 
ekser halkını esir itdiler. Andan cOsmtin Beg Gazi, Turgut Alp'ı Eyne 
Göl' e gönderüb, andan c Omatin Beg her ne ki eline girdiyse Bilecük 'de 
koyub, Eyne Göl' e gelüb yağm4 itdürdi, Jeth oldı. Kajirin kırub dipsin 
esir itdiler. c Osmt.in Beg feth itdügi viltiyetde kendü ktinunın icra itdi. 
Andmı Karaca Hisar sancağını ki ana In Otii dir ler, oğlı Orhan 'a virdi. 
Süb(Jfılığını, kanndafı Gündüz'e virdi ve Yar Hisar'ı Hasan Alp'a virdi. 
Kayın atası Bali'ye Bilecük hasılın timar virdi. Kendi Yeni Şehr'e var
dı. Yanındağı gilziler evler yapub, Osman Beg 'ün bir oğlı ki ana cA
ltt üddin Paıa dirlerdi, anı yanında kodı. Gtih gah Orhtin Beg aıasiyle 
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dört yana segirdüm iderdi. lznik 'e cü.ıhı inerlerdi. Köprice Hisar'a cü.ıhı 
nice kerre vardılar, ahır yağma itdiler. Bir kaç gün aram idiib Jznik'e 
vardılar. Şehrün lıapwın kapatdılar. Ol esnada Bursa teküri ve Edrinos 
ve ......... ....... ve Kestel ve Kite telıür.......... ...... cem c oldılar, c azim lel-
ker cerrt idüb c Osman Beg üzerine müteveccih oldılar. c Omuin BeK dahı 
anları karıulayub Koyun Hisarı 'ncü.ı bulU~dılar. Be-gayet ceng oldu. c it
kıbet ktifir münhezim olub luıçdı. c Omuin Beg, kafirün ardın sürüb Ulu
bat köprüsinüiı bapncü.ı kondı. Ulubtit telıürine haber ginaderdi ki Kite 
tekürini baiia vir, ya memlelıetüiii harab iderem diyü. Anlar cü.ıhı ahd 
(Ü) peyman idüb virdiler. cOsmön Beg, Kite Hisarı 'na karl" tekürini 
pare ptire idüb hisarı cü.ıhı alub içine er koydı. Andan c Osman Beg, Bur
sa üzerine yüriyüb Kaplıca tarafında bir histir yapdı. Balabancuk dirler
di, bir kulın ancü.ı kod ı. Şöyle old ı ki Bursa' dan bir /uJfir ıa,ra çıkamaz 
oldı. Andan c Omuin Beg, Melıece ve Alı Histir ve Geyve histirların al
mak dileyicelı, Köse Mihal 'e tidem ginaderdi wlicelı İslmna dtl vet itdi, 
Mıüülmtm eyledi. Andan, AUöh 'a tevekkül idüb Leblebüci Hisarı 'na 
vardılar. Tekü ...... geldi. Lefke teküri dahı muıt oldı. Andan Ak Histir 
telıüri caslıer cemc idüp ceng itdiler. cA.kıbet münhezim oldı. Hisara gire
medi, gaziler yağma itdiler. Arıdmı Geyve'ye vardılar, lıtifirler hisarı bo1 
komt~lar varub bir yerde becene olm1.1lar. Müsülmiınlar yağma itdiler. Ol 
eyytimda Orhan Gazi Kara Histir'da iken Tatar Çavdar, Karaca 
Histir'un btiztinna segirtmi, Orhim dahı Eski Şehir'de at naclledürken 
haber iriidi Andan sürüb, Oynaş Hisiırı dirler bir virtinca kafa var, an
da bulıqub, göz açdurmayub Tatar'ı karvayub her ne aldılarsa alıkoyub 
kendüyi c Osman Beg gelince hıfz itdi c Osman Beg gelicek inan11ub salı
viı-di Pes andan cOsman Beg; Orhim Gtiziyi, Alı Yazıya ve Koca iline 
ginaderüb Akçcı Koca'yı ve Konur Alp'ı ve Gazi Rahmiin'ı ve Köse Mi
hal'i yanına Jeoıdı. Atasından himmet alub doğn Karaçapeı'e yüridi. 
Ana dek c Osman Beg dahı............. anda bir konak . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . bölük 
idüb bir bölügi Orhan ile hisara dü,diler. Bir bölügini histir yanında pu
suya bir yirde kodılar. Bir bölügi dahı histiruii öte yanına geçdi. Bir kaç 
gün ceng itdiler. Histirdan zebUnluk gösterüb ceng idnken lıaçdılar. 
Kafirler hendülerin galib anlayub hisardan çıkub leılıerün ardına dü,di
ler ve her tarafdan casker çıkub kajiriin tekürin dutdılar. Andan aıağa 
alub (Ebe1) Suyı dirler bir histir dahı var, anı dahı alub sipalıilerini 
emn ü errum birle Ak Hisiır'a getürüb kodılar yirlü yirinde olalar. An
dan Ak Yazıya segirtdiler. Orhiin'uii evvel fethi bıulur. Andan Orhan 
toğru BurJa'ya varub Bınarba,ı'nda kondı. Andan Orhim Gazi, Mihal'i 
gönderdi, hislin istedi. Bursa teküri dahı c ahd diledi ki zararlan yetipne-
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ye. c Ahd idüb histin teslim itdi. Bunlar dohı hism-a ademler lı9JUb teküri 
kerıdü tükmlerine koJUb Gemilük'e getürüb lstmıbul'a gönderdiler. An-
dan cOmama Beg yigirmi bir yıl begli/ı idüb hicretüri ........ yılında dör-ı 
fenadmı dör-ı beluiya nhlet itdi. Iki oğlı var idi, biri Orluin . . .. . . . . atala
nnun malın mirm itmek istediler. Mal bulımmayub bir nice yund ve bir 
nice sürü koyun bulundı. Orhim kanndafına begligi teklif itdi. Ol dahı 
kabUl itmeyüb Orhiın begligi mulıarrer oldı. c Ala ~üddin PtJ§a vezir olub 
Kite Ovası 'ndıı Kodra adlu bir köy vardur, aria virüb, cA la ,üddin PtJ§a 
Kükürtlü 'de bir tekye yapdurub Bursa' da, Kapluca lwpusın içerü girdii/ı 
yirde, histiT içinde bir mescid yapdı. Y anındıı stilıin oldı. Y a/ıın .ıamciruı 
denli dahı neslinden ademler var idi. A.leyhi'r-rahme ...... . 

Fi-Beyani Sultan Orhiin cAleyhi'r-rahmetü ve'r-rıd
vanu ve 1-gufranu 

Çün Emir c Omuin be-hükm-i luidir·i bi-çUn nhlet itdi, begler ve 
namdiirlar ve erkön-ı devlet ve acyan cem c olub c aza lertiyitin yinne 
getürdü/ıden sonra, Emir Orhan 'ı hemGn ol gün taht-ı devlete sac adet 
birle geçürüb stiyir erluin-ı devlet dohı yirlü yirinde mütemelıkin ve am
de olu b mezkür Sultan Or him bir vee h ile... ....... c asker-i Islam tamtim 
şevket dutub kefere-i fecere münhnim olmağa ba,ladı. Ve c aslıer-i lsliim 
dahı ga:ıillar idüb kiıfirüıi emvtilin ve esbGban gtiTet idüb ağnöm ve ga
mjyim birle mugterıem aldılar ve IÜJle aldılar, c asker-i Islam nasarahu
mu 'il,jjhu i/4 yevmi 1-kıyil.tM içinde bir ahad fakir yoğ idi ki zekata 
müstahikk olaydı, sadaka virikydi. Pes Sulitin Orhim, c asker-i zafer-pey
her cem c idüb le1/ıer-i cemirta yürüyüb evvel Ulubad ~., tevaba c ile ve Ka
resi Vilayeti,n feth idiib vilayet-i mahmiyyesine ilhtüı itdi. Karesi,nün ev
vel begine clm14n (Aclim?) dirierdi ve oğlına Tursun Beg dirlerdi, Orhan 
yanına gelmil idi ve bir oğlı dııhı atan yanındıı idi. Atan vefat idicek 
oğlını beglik içün istediler, Orhan yanında oltmı taleb itdiler. Hacı llbe
gi dirlerdi, Karesi-oğlı 'nun bir vezin var idi andan ve ol viltiyetün ac
yiinlanndmı Orhan Beg 'e haberleri geldi lıi Balıhem ve Bergama ve Ed
remid mecmüc nevahisiyle.. ... diyü Andan, Orhan Beg dahı Ulubtit 'ı feth 
idüb, yine telıünni içine lıomııdı. Andmı Kertruisiyye'ye yüridi. Anıni 
sahibi cavret idi. Orhim Beg'e kariU geldi. Andan ol oğlan kaçub Berga
ma hisanna girdi. Üzerine vardılar. Karındalına oh urub helak itdiler. 
Ol sebebden Orhan Beg be-gayet incindi. ll vi14yet Orhan Beg ,ündür 
di yü münadiler nida itdiler. Bu ım-ih hicretün sene.......... yılında völııc 
old ı. Sene........ be,U.ci yıldıı Buna Jeth oldı. Sene........ altıncı yılda Sul-
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tan Gö%i Murtid vüeüda .(eldi. Yedi yÜ% yiginni yedinci yılda merhmn 
Orhan Beg, le1ker-i isliımı cemc idüb İznik kaleasma müteveccih olub 
kaleayı muhasara idüb cinayet-i Rabbiıni ve tevfik-i Semedanl yetişüb feth it
di. Yüz otuz birinci yılda Burusa'da ve İznik'de cimaretler yapdurub ve 
talib-i cilmler içün medrese yapdurub bunlar mesalihiyçün milkler vakf idüb 
culema ve hufraz ve sayir fukara ve mesakine her birine mikciarlu mikdinn
ca mersümat vezayif bildürüb Burusa'da olan cimaretün tevliyetin Burusa 
kadısına tacyin idüb sultan-ı mezkür dahi gayet calİ-himmet ve sahib-kerem 
idi. Emir Orhan süretde hüb ve slretde mergüb ve sahavetde bl-nazlrdi ve 
zalimlere ihanet idüb mazlümlan ri::ııayet iderdi ve gazasınun sit (ü) sadası 
calem içre münteşir olub kefere-i fecere anun havfinden rahat bulmazlardı. 
İttilak bir gice halvetinde hatınna hutür itdi ki Huda fursat virürse denizi 
geçüb Rümili katirierine gaza idüb anları İsiama ciaevet ide. Kabül idederse 
hoş, kelisalann harab idüb mescidler ve cimareder yapa. Kabül itmeyüb ha
raca mutf olurlarsa bir mikdar har.k vazc ide. Aiia dahı razi olmaziarsa 
bunlaronla muhkem muharebe ve mukatele idüb icla-i kelimetu::ııllah içün 
gaza ide. Bu endlşenün tedblrinde iken meger kendünün ulu oğlı merhüm 
Süleyman Paşa, ittifak, ol esnada atası Orhan Beg kapusına hizmete gelmiş 
idi, içerü atası katına girüb şol ki adab-ı hizmetdür yerine getürdükten son
ra atasına mükaleme ide. Başlayub sözden söz açarak ol giceki efkanndan 
birkaç mukaddime söyleyince Süleyman Paşa, muı·adı neydügin fehm idüp 
ffi-hai atası öninde baş koyub ayıtdı ki: Eger padişah-ı cilem-penahdan ben 
za 'If kulına ol mübarek gazi him m et olunursa Allah'un cinayeti ve Hazret-i 
Resül'üfi muccizatı berekatında denizi öte geçüb şol mubirek hatırianndan 
geçdügi gibi küfrara gaza idüb ol diyan kefere-i fecere zulmetİnden halas idüb 
envar-ı İslam birle münevver ide. Çün Emir Orhan bu haberi işidüb, be-gayet 
ferah olub, inşirah-ı sadr hasıl idüb, destür virüb, duca birle ayıtdı ki: İy cim-ı 
peder! Yüri seni Allah'un emanına ısmarladum. Süleyman Paşa şecacat ile ve 
sehavet ile ve firaset ile ve siyaset ile meşhür-ı afak olub cümle calem halkı 
andan heybet dutarlardı . Pes Süleyman Paşa atasından çünki icazet eyledi, 
örnnde baş koyub turu b elin öpüb ferahnak olup çıkub gitdi. 

SÜLEYMAN PAŞA RÜMİLİ'NE GEÇDÜGİDÜR. 

Çün Süleyman Paşa gaza niyyetine atasından icazet olub otağına geldi, 
Kendüye tabic olan beglerin ve yoldaşlann katına ca evet itdi. Macera nice ol
dıysa cala vechi't-tafsll bunlara haber virdi. Bunlardan bir nasihat tevakkuc 
idüb siz dahı bu emirde nice maslahat görürsiz didi. Bunlar dahı işidüb ta
mam ferahnak olub bir yirden ayıtdılar ki: ty bizüm padişihumuz ve iy dev
Iedü sultanumuz! Hak tecala devletün ziyade kılsun. Her ne yire varursafi 



RÜHI TARlHİ 

rehberiiii feth ve zafer olub başımuz ve ciınumuz ve miılumuz yoluna fida ol
sun. Her ne ki buyurursaıi cala;)r-re;)s ve;)l-cayn diyüb, yirlü yirine varub müret
teb ve mükemmel mecmü c -ı silatılann ve esbab-ı ceyşlerin müheyya idüb ve 
baıd hevayiclerin görüb yine begleri katına geldiler. ittirak tüğ ve nakare çalub 
deiiiz kenanna geldiler. Rivayet iderler ki bunlar mecmü cı deiiiz kenannda Ke
mer nam yire gelüb, ol yerde kafir sığırların bulub tutub, boğazlayub, derlle
rin çıkarub, kayışlar idüb, bir nice ağacı birbirine çatub, kırk kişi alacak mik
dfm bir sal itdürüb, Süleyman Paşa kırk yarar kişi ile ol sala girüb, baki leş
kerin deniz kenannda koyub, Allah'a tevekkül idüb, denize girüb, Rümili ta

rafında Tekünağı tuşında çıkdılar. Andan soiira baki gazller geçdiler. Evvel 
feth Odgöiilek nam bir kalca alub içinde olan kafirlerin mecmücı kılıcdan 
geçürüb ondan kale a-i Eksamileyye'yi aldılar. Bunlarufi haberi çünki Uız 
İli'ne yetişüb kafirler ehl-i İslamuii cubür itdügine be-gayet müteellim olub 
gereği gibi ihtiyat idüb, bl-nihaye leşker cem c idüb, gelüb Manılık salırasına 
kondılar. Bu tarafdan Süleyman Paşa dahi tamam c askeri çeküb tasdan naklt
ralar düzüb kendü atınuii eyeri kaşına berkidüb andan ol kırk kişinüii yigir
misin Odgöiilek kalcasında koyub baıdsin kendü ile alub kendi caskerin bölük 
bölük idüb kafir leşkerinüii dön canibine gönderdi. 

İttifak ol gice, cinayet-i Rabbanl birle gice gayet karaiiu olub, varır yağmur 
yağuh, leşker-i İslam dahı kafirün cevanib-i erba c asından yüriyüb, bir uğur
dan tekbir idüb, salavat getürüb nakaralar çalınuh kafire hamle itdiler. 
Kilirar-ı meliıin bu sit (ve) sadanuö istimacından eyle tasavvur itdiler ki ehl-i 
İslam dön tarafın ihata itmişdür, bir yirden bunları helak idüb kimse halas it
mezler. Müslümanlar dahı ol karaiiu gicede, yağmurlu evkatde, berk gibi kı

lıçlann çeküb yüridiler. Hayli kafir hasiret idüp, karaiiu gicede, yağmurlu 
vaktde, kafir caskerine bir vech ile inhizam vakic oldı ki kabil-i vasf olmayub 
bar u büngatılann koyub, başlu başın alub her biri bir tarafa perakende oldı
lar. Cemacat-i Müslimln hl-nihaye mal tahsil idüb nicmet-i cuzemaya ve gani
met-i kübraya vasıl oldılar. 

Ravi rivayet ider ki ol mahalde fuloriyi külah-ı Mevlevi ile taksim itdiler 
ve hem merrlana altun üsküf geymek ol vaktden bünyad oldı. Çün kilfire ol 
hezimet vakic oldı, ehl-i İslam tamam kuvvet ve şevket tutub her ne tarafa 
müteveccih oldılarsa galib oldılar. Ve her ne yeri ki feth iderierdi pirlerden ve 
cüvanlardan islama dacvet iderlerdi. İtacat idenlere milkler ve kendler virüb 
envac-ı ricayet iderlerdi. itacat itmeyüb, harac dahı kabül itmeyenleri kendüle
rin kılıcdan geçürüb oğulların ve kıziann esir iderlerdi. Ve baczı eyyam olurdı 
ki kefereden bin kişi Imana gelürdi. cAsker-i İslam hayli bari galebe oldı. 
Ay1n-i saltanat birle her yire teveccüh itseler feth ve zafer bulub envac-ı gani-

F. 25 
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metler olurdı. Cümleden Mığalkara ve İbsala ve -Vize ve Tekürtağı'nı ve Seydi 
Kavağı'n ve Bolayır'ı ve Gelibob feth idüb, kellsalann mescid idüb, çaiilıklann 
menare itdiler. Ve her yirde imam ve mü'ezzin ve cemacat koyub evkat-ı 
hamse ricayet olunur erkan-ı salat ve icra-yı şerayi-c:, alıkam-ı nebevl terakki 
bulub yedi yüz elli sekizinci yılda bu sit ve sada Frenge yetişüb ekser kefere 
sulh idüb cizye virmege razı ve tiılib oldılar. Süleyman Paşa bu vechile altı yıl 
mikdan gaza idüb cihadda kusür komadı. Bir gün takdir-i Rabhani ve kazci-yı 
isumani yetişüb, Seydi Kavağı 'yla Bolayır arasında şikir iderken bir kaza to
ğan salub, ardına düşüb, atıla segirdürken atun ayağı hata idüb, at düşüb, 
kendü dahı at altında kalub fevt oldı, el-hükmü li~llihi)l-caliyyi~l-keblr. Çün bu 
haber-i can-sliz Surusa'da Emir Orhan'a irişdi çok fezac ve cezac idüb feryid 
ve figan itdi. Amma ne çare bu musibete tahammül itmekden gayn çare ol
mayub, emr itdi ki Solayır'da merhüm Süleyman Paşa'yı defn idüp ol yirde 
bir c imaret bina ideler. Vakıflar koyub merhüm Süleyman Paşa rühıyçün Ke
Iamullih okına ve fukaraya ni'metler virile. Bu arabkda merhüm Orhan dahı 
hasta olub, ecel camın nüş idüb, dir-ı fenadan dir-ı bekaya irtihil idüb Su
rusa'da Manastır'da defn itdiler. Yedi yüz altmış birinci yılda merhüm vefat 
idüb, altmış dört yıl sağ olu b, kırk bir yıl padişahlık idüb saltanat sürdi. 

EL-MATLABÜ'S)-SALiS Fİ-BEYANi AHVALİ'S-SULTAN MURAD 
BİN ORHAN BİN cOSMAN 

Çün merhum Orhan Beg bu harab-abid-ı dünyadan ol beki-yı süriıra 

nhlet itdi, ekabir ve acyan ve vüzera-i nim-dirlar, oğlı Sultinü:ıl-İslam ve:ıl
Müslimin Sultan Gazi Murid Han:ıı tahta geçürdiler ve hem ol gice Sul
tinü's-selitin Sultan Biyeild bin Gazi Murad bin Orhan bin cOsman zuhüra 
geldi. Halk-ı calem ve etı·af ve cevanibde olan begler ilçiler gönderüb taht içün 
mübarek bad idüb ve oğlıyçün tehniyet itdiler. Sultan Murad Han Gazi dahı 
rtayaya bir vech ile cadl (ve) dad itdi ki cadlinün avazesi 'aleme tolu olub 
süret-ı cisyan ve tuğyin iden kimseneler mut!c ve münkad olub reciyi dahı 
mü.reffehü~-hi1 ve muntazamü:ıl-ahvil oldı. Kendü dahı devlet ve sacadet ile 
Burusa'da culema ve fuzala cemc idüb bir mübarek vaktde Kabluca'da bir 'i
miret bina itdürdi. Mühendisler ve bennilar anun maslahatma ve itmiınıına 
mübişlr olub az zaman içinde bir medrese ve bir cimiret yapıldı ki kabil-i 
vasf olmaya. Anun masilihiyçün vakıflar koyub mahsulatın ehl-i cilme ve 
hifızlara ve sadata ve siyir fukara-yı Müslim1ne ~rf olına, diyü emr itdi. Pes 
andan sonra kasd itdi ki Rümili'ne geçüp Üngürüs'e gazi ide. Ni-gih, bu es
nada haber geldi ki yukanı Rüm' da olan mütefeııik begler Surusa'ya kasdlan 
var. Şöyle ki Hudavendigir devlet ile denizi öte geçüb gazaya müteveccih ol-
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dugı gibi c asker ile gelüb, Surusa'yı garet idüb, Müslümanlara nekbet ye
tişdüreler. Pes Sultim Murad Han ol zamanun culemasından ve fuzalasından 
bu haber aslını istifsar itdi ki gaza itmek evli mıdur yihod düşmen de( itmek 
enfacdur. Pes culema-yı kirarn ve fuzala-yı fihaın cevib virdiler ki gazidan ise 
de( -i düşmen yegrekdür dirlükleri ecilden gazayı te'hir idüb etrM ve cevanibe 
nameler perakende idüb havza-i tasarrufunda olan memleketüii c askerin cem c 
idüb Rüm tarafına muharebe ve mukitele itmege müteveccih oldı. Ta Rüm 
haddine yetişüb zahir olan acdayı kesr idüb il, vilayet zabt idüb Ankara'yı 
feth itdi. Andan Sultanüyügi'ne gelüb anı dahı feth itdi. Girü sıhhat ve sela
rnet ve cafiyet birle mahrüsa-i Surusa'ya gelüb casker cemc idüb Rümili'ne 
geçüb Sen leşkerin sıyup Edrene'yi feth itdi, yidi yüz almış birinci yılda. 

SULTAN MURAD HAN-I GAZI SERF İKLIMİNE GAZAYA VARDU
CUDUR 

Çün merhum Sultan Murad Hin, Sııf iklimine gazi niyyetin idüb oğlı Yıl
dının Sayezid, Burusa'da tahta koyub ve Temürtaş Beg'i yanında lala idüb, 
kendü casker-i bl-nihaye cemc idüb, denizden RUınili'ne geçüb, Sııf iklimine 
müteveccih oldı. Sııf begi Laz bu haberi işiteli kamu begleri yanına cem c idüb 
meşveret itdi ki nice itmek gerek. Cümlesi re,y ve tedb'ir bunu ittiler ki caskeri 
hazır ve müheyya idüb ili ve günleri ne var ise kaçurub sarp yerlerde vanıb 
mütehassın olalar. Bu gelen Müslüman caskeri hod turacak değüldür. Gidi
cek, ardına düşüb bir iş idetüm ki kibil-i vasf olmaya, didiler. Pes andan 
memleketi tamam ürkütdiler, c askerin alub Laz tarafına müteveccih oldı. 

PADİŞAH-1 İSLAM NİŞ KALCASIN ALDUGIDUR 

Padişih-ı İslam çün kifirün bu vech ile hareketin görüb bir, iki, üç ay 
memleketinde yüriyüb nesne itmedülderine be-gayet münfa cil olu b beglerin ve 
vezlrlerin cemc idüb müşivere idicek ayıtdılar ki: Kafirün bu tarafda bir kal'a
sı vardur, be-gayet muhkem kalcadur, anı almak gerek. Pes andan caskerle 
Sultan, N iş kale asınun üzerine düşüb bi-nihaye ceng idüb her tarafdan ehl-i 
İslam gulüvv idüb bir nice gün ceng idicek Padişih-ı İslam yağma buyurdı. 
Hernan ol gün kata feth olunuh içinde bi-nihaye mal ve ganimet çıkub hayli 
esirler dahı ele girüb ehl-i casker bir vech ile mugtenem oldılar ki kabil-i vasf 
olmaya. Pes andan Laz kaleanun alındığın işidüb be-gayet münfacil oldı. Pes 
begleri cem c idüb barışmak tedbi:rin idüb niçe p1şkeşler ve fuloriler ve üç yıl
lık harilc gönderüb padişih-ı İslam ile musilaha itdi. 
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PA.DiŞAH-1 iSLAM KARAMAN ÜZERİNE GITDÜGİDÜR 

Sult:anü,l-İslam Laz Begiyle musalaha idüb andan dönüb Durusa'ya tahtı
na gelüb 'adi ve dada meşgul iken, haber geldi ki Karaman yağı olub gelüb 
baczı memleket urd.ı. İşidicek be-gayet müteellim olub buyurdı ki 'asker cemc 
olunuh sefer yarağın göreler. Hernan ol dem mektüblar yazub etriıf ve ceva
nibden bİ-nihaye casker gelüb cemc oldılar. Pes andan Sultanüi-İslam, vezlri 
c Ali Paşa ile müşavere idüb, andan yüriyüb c askerle Kütahiyye'ye geldiler. Ol 
yerde oturmış iken Karaman-oğlı'nuii ilçisi gelüb musa.taha itınek isteyicek 
Padişah-ı İslam dahı razı olmayub ilçi dahı ba'zı mühmelat söyleyüb, padişah 
be-gayet kakıyub andan kalkub Karaman iline girüb esbab-ı ceyş ve ilat-ı 

harb tamam müretteb ve mükemmel idüb ceng niyyetine müteveccih oldı. Bu 
tarafdan ilçi Karaman-oğlı'na varub padişahuiı banşmadugın bildürince Kara
man-oğlı, c askerin ve Samagar-oğlın ve Tatar ulusın ve Varsak beglerin cem c 
idüb müretteb ve mükemmel, hazır olub turdı. Çün Padişah-ı İslam, 'asker 
ile, Karaman ucına varub Freng Yazısı nam yerde konub buyurdı ki 'asker 
alaylar bağlayub Firuz Beg'i ve Hoca Beg'i, oğlı Sultan Bayezid'le sol yaiia 
koyub, I....az'dan gelen caskeri ana koşub; sağ tarafına, kiçi oğlı Yackub Beg'i 
koyub, Karesi Begi ve Eyne Beg Subaşıyı anuiila koyub, Temürtaş Beg ki 
beglerbegi idi Germiyan ili ile Saruca Paşa ve İncecük Balaban, hem İlyas 
Beg, Müstecab Subaşı anuiila gereği gibi istima.J.et idüb tururdı. Bu yana Ka
raman-oglı gelüb yetişüb mukabil oldı. Birbirine hamle idüb bir azim ceng 
oldı ki süiiüler nze ıize ve kılıclar rahne rahne olub kalkanlar pare pare olub 
demler hazaıt yaprağı gibi dökilür. Karaman-ağlı se-yü1ıt.,emü,l-cnn' u ve 
yü"velliiM,d-dü"hiir15 kavliyle camel idüb ol Süreyya sıfat müctemic olanlar 
Benatü'n-na'ş-var fi snnümin ve hamimin ve zıllin min yalımürnin müteferrik olda
lar. Ekser caskeri calef-i simşlr-i ateş-bar-ı sac:ika-girdar vakic olub bakiyyetü's
süyüf kalan ümera ve ser-dar bi-ecma cihim esir-i silsile-asar ve kayd-ı hasar 
va.k{ olub padişah-ı İslam salimen ve ganimen mansur ve muzaffer, bl-hadd 
mil ve menal cemc itdi. Pes andan padişah-ı İslam dahı Hakk'a münacit 
idüb Konya üzerine müteveccih oldı. Varub Konya'nun üzerine düşicek Uz 
katiri hayli Konya halkına fesadlar idüb andan şehr halkı aman dileyüb ve 
hem Karaman-oğlı dahı ilçiler gönderüb, Karaman Begi cavreti padişihun kızı 
idi, tk Karaman Begi hatumna haber gönderdi ki lutf idüb atasıyla musilaha 
itmege derman itsün diyü envac-ı cözürler idicek padişahuii kızı dahı bu tazar

rucı kabiii idüb varub atasıyla buluşub atasınun !':lin ve ayağın öpüb Kara
man-oğhn dilek itdi. Padişah dahı anuii dilegin kabiii idüb buyurdı, yanndası 
Karaman-oğlı hisarda gelüb padişahuii elin öpüb aralıkda sulh ve salalı neyise 

15 54. Kamer Süresi, 45· ayet. 
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olub padişahü'l-İslam andan devlet ve sacadet ile dönüb, caskeriyle Begşeh
ri'nüii üzerine düşüb, az zamanda anı dahı feth idüb, dönüb Surusa'ya gelüb 
'ay~ u nüşa meşgül olub, ah val-i ricayayı görüb gözetınege mukayyed o ldı. 
Hem ol yıl Biga feth olundı, yi di yüz altmış altıncı yılda. Kütahiyye ve ba c zı 
kılac-ı Genniyan ve Vilayet-i Hamid ve Begşehri feth oldı, yidi yüz seksen 
üçünci yılda. Zagra ve Siroz ve Karavirye, nevatılleri birle feth oldı. Gazi Mu
rad Han'un veziri merhüm Hayreddin, Paşaeli'nde ve Temürtaş Beg, Arna
vurl iline duhiil itdi, yidi yüz seksen yidinci yılda ekser vilayet-i Amavud 
feth oldı. 

LAZ BEGİ PADtŞAHA GİRÜ y ACI OLUB CASKER CEM' 
tmüGİDÜR 

Çün Sultanü'l-İsliın Karaman'dan devlet ile Surusa'ya gelüb caskere des
tür viricek Laz' dan gelen c askere dahı destür virüb göndermiş idi. Ol c askere 
koşılan kifir gelüb padişah::l dan envac-ı şikayetler idüb bulara hakaret oldugın 
iclam idüb, Laz girü yağı olub, Bosna begine haber gönderdi. Ol dahı yağı 
olub Bosna'da <asker cemcine mukayyed oldı. Bir nice casker cemc idüb, 
gelüb Padişah-ı İslam'a mütecallik recayayı incidüb garet itdi. 

PADtŞAH-1 İSLAM LÜLÜ şAHl~'E AKIN VİRÜB SINDUGIDUR 

Çün Bosna kafiri bunuiı gibi şenicat idüb Padişaha yağı olub recayaya tae

addi itdi, bu haber padişah-ı İsiama yetişüb, be-gayet kakıyub Lülü Şahin'e 
tiz on biş biii adem koşub varub Bosna'ya akın itmege destür virdi. Ol dahı 
hernan Allah'a tevekkül idüb Bosna üzerine yüriyüb akıncıyı kafir iline salub 
be-gayet toyum olub gelürken kaza-yı asumanl lliır caskeri yetişüb, ceng 
idüb, casker-i İslam mağlub olub, hayli kimse esir olub, nice Müslümanlar şe
hid oldı. Çün bu haber pidişah-ı İslam'a yetişdibe-gayet münfacil oldı. 

PAotşAH-ı tsLAM DAHI CASKER CEM' toüs cALi PAŞA'YI sus
MANUZ' A GÖNDERDÜGİDÜR 

Padişah·ı İslam, Lülü Şahin münhezim oldugın işidicek, hernandem beg
lere ve paşalara emr itdi ki: Tiz caskere haber eylesünler ve bir mektüb dahı 
oğlum Sultan Bayezid'e göndersünter ki be-gayet ulu gazi vardur, ol dahı 
gelüb gazada bile ola, diyü. Çün etraf-ı memalike mektüblar vardı, bir vech 
ile casker cemc oldı ki kabil-i vasf olmaya. Mecmücı casker gelüb Yiiıişehr 
üstinde hazır olub müheyya oldılar. Bu tarafdan harac-güzar kiıfirlere haber 
gönderdiler ki anlar dahı gelüb c askerde bile olalar di yü. N ikebob ve Tımova 
begi Susmanuz nam kafire dahı haber vardı. İtacat itmeyüb suret-i cisyan iz· 
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har itdi. Padişah-ı İslam bu haberden be-gayet münfacil olub veziri cAli Pa
şa'ya buyurdı ki otuz bifi adem alub Rumili'ne geçüb, Susmanuz iline akın 
idüb kalcalann feth ide. Hernandem cAli Paşa, padişah emriyle Rümili'ne 
geçüb Rümili caskerin cem c idüb Susmanuz iline müteveccih oldı. 

CALİ PAŞA PURAVADi KALCASIN FETH İTDÜGİDÜR 

cAli Paşa çün Edrene'ye gelüb anda askerin müretteb idüb anda 
Temürtaş oğlı Yahşı Beg'e dön biş bifı adem koşub Puravadi kaleası üzerine 
gönderdi. Ol dahı gelüb hisar öiıine konıcak meger Hüseyin Ağa dirlerdi, bir 
babadır yigit vardı, ol varub kaleayı giceyile ugurlayub yanndası cAli Paşa'ya 
haber gönderüb andan cAli Paşa dahı casker ile gelüb kaleanun masalibin 
görüb içine adem koyub yanndası düşmen üzerine müteveccih oldı. 

MATRA VE ŞUMNI FETH OLDUGIDUR 

Çün cAli Paşa Puravadi kaleasından fariğ olub andan yüriyüb Matara üze
rine düşüb anı dahı feth idüb Şumnı kalcasının dahı killdi gelüb ol dahı feth 
olundı. cAli Paşa caskerin müretteb ve mükemmel idüb dururken haber geldi 
ki peldişah-ı İslam dahı Anadolı'dan geçüb Gelibob begi Yancı Beg'e istima
letler idüb kaleanun muhafazatın gereği gibi ısmarlayub andan yüriyüb casker 
ile Edrene'ye geldi. Anda dahı birkaç gün teva.k.kuf idüb Y anbolı'ya mütevec
cih oldı. Andan Tavuslu'ya varub anda birkaç gün tevakkuf itdi. 

SUSMANUZ YAOI OLDUGINA PEŞİMAN OLUB cALİ PAŞA'YA 
GELÜB ANUNLA BiLE PADİŞAH-1 iSLAMA GELÜB SUÇI cAFV 
OLUNDUGIDUR 

Çün sultanü'l·İslfını devlet ile Tavuslu'ya gelüb anda tevakkuf itdi, bu 
yaiı.a dahı cAll Paşa, Susmanuz'un mecmücı kataların feth idüb Tımova'yı 
dahı alub, Susmanuz andan dahı kaçub Nikebolı'ya varub birkaç gün anda 
tunnış iken haber geldi ki üşte casker-i İslam gelüb muhasara idüb bundan 
böyle kaçacak yir yokdur, diyicek Susmanuz padişah ile yağı oldugına peşi
man olub beglerin ve uluların yanına cemc idüb, CAli Paşa'ya adem 
gönderüb Silisre kalcasın padişiıha virüb harnca iltizam itdi. cAli Paşa dahı 
kabiii idüb ilçi gönderüb aralıkda musataha-i tam olub Susmanuz dahi 
gelüb cAii Paşa ile mülakat idüb Silisre kaleasınun miftahın getürüb il viia
yeti mecmucı peldişaha tesilm idüb kendüsi bile ağır pişkeşler ihzar idüb cA
li Paşa ile Sultandan yafia teveccüh idüb gelüb Tavuslu'da sultilnun atı 
ayağına düşüb sultan dahı anun suçın cafv idüb hilcat virüb yene iklimine 
gönderdi. c Ali Paşa dahı kıssayı tamam hikayet idüb padişah-ı İslam dahı 
hayli ferahnak olub andan devlet ve sacadet birle Filibe'ye müteveccih oldı. 
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PADiŞAH-1 İSLAM, OCLI BAYEZID'E VE yA CKÜB ÇELEBİ'YE 
HABER GÖNDERÜB ANLAR DAHI cASKERE MÜLHAK OLDUGl
DIR 

Padişah-ı İslam Filibe'de iki ay tevakkuf idüb Meriç suyı be-gayet taşgun 
olmuş idi. Buyurdı ki ogullanna ademler gönderüb anlar dahı caskerteriyle 
gelüb Filibe' de padişah-ı İslam ile mülakat id eler. Padişah-ı İslam dahı he
man dem Eyne Beg subaşı, Yahşı Beg'le ve bir nice beglerle casker koşub 
Şehri Köyi üzerine gönderdi. cAsker dahı varub Şehriköy'ün ilin garet idüb 
çoğ esir ele getürüb salim ve ganim dönmek isteyicek Laz katiri dahı on biş 
bin kafir gönderüb varub kıyışmayub dönüb gitdi. Andan casker halkı gelüb 
padişcih-ı İslam ile mülilit idüb sahih ve sa.Iim casker-i zafer-peykerle parli
şah-ı İslam andan göçüb, İhtiman'a varup andan cAla'eddtn ovasına, andan 
göçüb Karatonh'ya varub anda tevakkuf itdi. Anda begler ile müş3.vere idüb 
ogullan Bayezid Han ve Yacküb Beg ve sayir begler cemc oJub kafirün cas
keriyle ne vech ile ceng olacağın söyleşürken baczılar ayıtddar ki: cAsker öiii
ne develer koyalum ki kafirün atı deveden ürker. Bunun üzerine mukarrer 
idicek Bayezid Han ayıtdı ki: Padişaha bu tedbir ki olundı, bir sucübeti var. 
Eger na-gah kafirün askerinden bizüm develerümüz ürküb kendülerin caske
re ura, bizüm alaylarurnuzı tagıdur. Evla budur ki evvel tir-endaz koyub ar
dınca aheste 16 aheste biz varavuz. Hak tl alii kime Jursat virürse devlet 
anun ola diyü tedbı'T itdi Ptidi,Dh dam bu re 'yi begenüb buna mukan-er 
oldılar. Andan kalkub kiıfir üzerine hücüm itdiler. Bir nice gün 
gitdüleden sonra, sabiıh kafirün ü:zerine varub piıdi,iıh bir depe üzerine 
varub ktifiri ternlıf4 idüb A lltih 'a tevekkül idiib mıdan c asker halkına is
timiiletler idüb, Hakka ta:unru c idüb, alaylar düzüb kafire mukabil oldı
lar. Çün kajir c askeri isliimun geldügin göricek alaylar bağlayub gök 
demüre gark olub muluibil oldılar. Piıdi,ah-ı islmn sağ kola ve (sol) kola 
bin mikdan okçı koyub kiıfir alaylanna tir-lxirtln itdiler. Leşker birbiri
ne mukabil olub meymene ve meysere müheyya olub, kalb ve cenah 
araste olub, bahiulurlar ve mübiJrizler düşmen kalbin gözedüb bir uğur
dan hamle idüb ceng-i c azim oldı ki kabil-i vasj degüL Dünya yüzi kafir 
gözine teng olub evvel hmnleye tiJkat getürmeyüb c alemleri ser-nigün 
olub her tarafa kajir kanı m6nend-i Ceyhün olubrevan oldı. cAsleer-i is
Itim nasarahumu1lahu ilii yevmi,·kıyameti mansür ve muzaffer olub 
kafirün c ahabin sürü b ba c zısın esir idüb ve ba c zın kırub m6llann ve ta-

•• MetnimWie burada da bir kopma ya da atlama vardır. Noksan olan kısım, Berlin nüshasından alınarak 
deği~k punto ile diıilmittir. Daha önce 14. dipnotta beliniten yerde de görüldüğü gibi, batlangıç ve bitirndeki 
kelimelerin tamamen birbirine uyması ve birbirinin devamı olması, her iki metin arasındaki yakın ilişkiyi ortaya 
koymaktadır. 
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varların yagma idüb, merhum Sultan Gaı:l Murad Han kendünün lıase
kileriyle ve bahadurlariyle ceng yirin temiiliı idüb bu fütühat-ı gaybiy
yenün hwuline hamd-i bi-nihaye idüb na-gah maktul olmı kefere arann
da bir mecmh kiıfir kana gark olub, turub "padi,iıh nirededür1 diyü fer
ytid ü jigan itdi. Çavuşlar men c idüb, kakıyub; padi,iıh ı:iırılığına mutta
li olub merhamet idüb iciıı:et virdi ki çavuşlar anı men c itmeyeler. Gele ki 
ne zulmi ve hayfı var ise yerine konıla, diyicek; ol melcün dahı, bi-tevakkuf 
gelüb, padişahuii üzengüsin öper gibi olub, bir hançer-i ab-dar ile havf it
meyüb padişaha vurdı. Ol nazüg bedeni kızıl kana gark olub, padişah-ı ca
lem-penaha mertebe-i şehadet müyesser oldı. El-hükmü li)llahi)l-cAliyyi)l
Gafur. Merhüm Gazi Murad Han caleyhi)r-rahme ve)r-ndvan elli dört yıl 

cörnr sürüb otuz bir yıl padişahlık itdi. Tanh hicretün yidi yüz toksan birin
ci yılında fevt olub ulu oğlı Bayezld Han'a tahn vasiyyet itdi. 

EL-MATI..ABÜ~-RABİ Fİ BEYANi AHVALr-S-SULTAN BAYEZID 
BİN MURAD HAN 

Çün said ve şehld Sultan Murad Han, bu dilr-ı gururdan ol saray-ı 
sürüra mertebe-i şehadet hirle nhlet itdi, hernandem vüzera ve begler bir 
araya cemc olub rnerhüm padişahuii ulu oğlı Yıldınm (Hiın'ı) kıgırub taht-ı 
sacadet-hahta çıkaruh mecmücı calem itacat idüb kanndaşı Yackub Çelebi 
henüz k.afirle ceng iderken cale)l-gafle getürüb ol yerde hakkına kodılar. 
Padişahü)l-İslam ve)l-Müslimln Yıldınm Han devlet ve sacadet ile sene ihda 
ve tis'ln ve sebca mie ramazfmınuii dördünci gün padişah oluh begler ve ulu
lar kim var ise vazic ve şenf, saglr ve keblr gelüb şeref-i bisat-busiyle müşer
ref oluh, emval-i ganlmet birle sahih ve saJ.im gelüb Edrene'de tevak.k.uf 
idüb, ol kışı anda kışlayub, bahar olıcak Anadolı ve Rümili caskerin cemc 
idüb, varub Aydın ve Menteşe ve Saruhan vilayetterin feth idüb, memalik-i 
mahmiyyesinde ilhak idüb yidi yüz toksan ikinci yılda mezbür vilayetlerde 
İzmir'den gaynsı feth olunuh kadi ve subaşı nasb olundı. Andan devlet ve 
sacadet birle müracacat idüb, gelüb Burusa'da taht-ı sacadet-bahtda müte
mekkin olub cadl ve dad itmege meşgül oldı. 

PADİŞAH-1 iSLAM KASTAMONİYYE'YE TEVECCÜH İDÜB 
iFLAK İLİNE GİTDÜGİDÜR 

Çün Padişiıhü'l-İslam Aydın ve Menteşe ve Saruhan ilin feth idüb, Ay
dın ve Menteşe-oğullan kaçub Kastamoniyye Begi Kötürüm Bayezld'e va
ruh, anı tamam izlal idüb, aluh gelüh baczı memalik-i mahmiyyede eh]-i İs
lamı garet idüb, suret-i c:isyan izhar itdi. Padişah-ı İslam dahı etrcif ve ceva-
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nibe mektüblar yazub bir vech ile casker cemc itdi ki kabil-i vasf olmaya. 
Andan şevket-i tamam birle hücum idüb Kastamoniyye üzerine mütevvecih 
olıcak İflak Voyvodası İmirçi bir nice zamandan berü padişahuii harac
güzan olub itacat itmiş iken Kötürüm Bayezid bir vechile hareket itdügin is
tima' idicek ol dahı casker cemc idüb ale;)l-gafle gelüb Kannovası'nı yakub 
yıkub garet idüb ehl-i lslamun baczını esir ve baczın şehid idüb dönüb gidi
cek bu haberi Padişihü'l-İslam'a yetişüb hernindem casker ehliyle padişüı-ı 
İslam dahı tevakkuf idüb vezirleriyle ve begleriyle meşveret idüb Kastamo
niyye gitmek ol yıl te'hir idüb c asker halkıyla dönüb Rumili'ne gazaya 
müteveccih oldı. Çün devlet ve sacadet ile Edrene'ye gelüb anda akıncı cemc 
idüb tevekkeltü cala;)llah diyüb İflak iline müteveccih oldı. Nikebolı'dan tnaıc 
iline geçüb iflak ilin yakub yıkub ehl-i casker envac-ı ganaim ile mugtenem 
olmışıken Arkış nam mevzicde İmirçi gelüb caskeriyle ehl-i İsiama ber-a-ber 
olub gaziler dahi cuş ve hurüş idüb gaza niyyetine kilfire hamle idicek kiltir 
evvel hamleye takat getünneyüb, hezar mihnet ile cem c olunan kefere-i fece
re bir sacat-i nücümi vaktinde müteferrik olub küştelerden püşteler olub ek
ser caskeri helcik oldı. Çün İmirçi bu hale vakıf olub ehl-i İslam ile mukave
met idemedügin bilüb padişah-ı Islama ilçi gönderüb envac-ı tazanuc ve ib
tihil birle harac kabül idüb itacat itdi. Bu feth ve nusret hicretün yidi yüz 
toksan üçünci yılında idi. Andan padişih-ı İslam devlet ve sacadet ile Edre
ne;)ye gelüb anda caskere destür virüb Bunısa'ya müteveccih oldı. 

PADtŞAH-1 İSLAM KARAMAN ViLA YETİN VE SİV AS'I FETH 
İTDÜGİDÜR 

Pad.işah-ı İslam devlet ve sa c adetile bundan evvel zikr olunduğı üsliib 
üzre İflcik iline cinan-ı caz'imeti musammem idicek Kara Temürtaş'ı Anado
lı'ya beglerbegi nasb idüb Ankara sancağın aiia virüb ol vilayeti muhafazat 
itıneg içün komıştı. Padişih-ı İslam, Rümili'ne geçüb gazaya müteveccih oh
cak Karaman-oğlı CAlaeddin Bey bir gice cale;)l-gafle yüriyüb yanında olan 
caskeriyle Temürtaş'uii üzerine hüciim idicek Temürtaş Beg gafil bulunub 
yanında olan halkıyla kuvveti baziiya getürüb ceng itdi. Akıbet cengde 
münhezim ohcak cAlaeddin Beg, Temürtaş Beg'i habs idüb Konya'ya 
iletdügi gibi haber vardı ki padişah-ı İslam salimen ve ganimen ehl-i casker 
ile gazidan dönüb mahıiısa-i Burusa'ya taht-ı sacadet-bahtda mütemekkin 
oldı. Bu haberi c Alaeddin Beg işidicek havf ve hiris galib olub, Temürtaş 
Beg'i hapsden çıkarub, eyü hile ader virüb, geregi gibi istimalet idüb, çok 
c özürler idüb, eyü ilçiler tertlb idüb, padişah-ı islam'a gönderüb en va c -ı ta

zarru c itdi. Padişah-ı İslam dahı bu haberi istima c idicek be-gayet gazab 
idüb, ehl-i caskere ulaklar gönderüb, Anadolı ve Rumili caskerin cemc idüb, 



394 HALIL E. CENGIZ • YAŞAR YÜCEL 

Karaman-oğlı üzerine müteveccih oldı. Ala) eddln Beg padişih-ı İslam'un 
kendü üzerine geldügine muttalic olıcak ne deiilü Varsak ve Turgud ve Sa
magurlu ve Babudlu varise cemc idüb gelüb Akçay'da padişah-ı İslam ile 
mukabil olub ceng itdi. Hernan ki ceng-i sultani oldı, Karaman-oğlı takat 
getürmeyüb süret-i firar ihtiyar idicek ehl-i islam dahı anun ardına düşicek, 
kaza-yı asumani ab ayağı hata idüb ı:akabince nice merrlanlar hazır olmuş
lardı, tutub muhkem bend idüb padişah-ı isliunun cizz-i huzünna getürüb 
carz ittiler. Ol dem mezbür Ala'eddin Beg'üii, Muhammed ve Mustala nam 
oğullan dahı mahbus olub kayd ve bend ile Surusa'ya gönderüb anda habs 
itdiler ve Ala;) eddln Beg'i Temürtaş Beg'e ısmarladılar. Ol dahı tevakkuf it
meyüb iledüb bir yerde ber-dar itdi. Çün bu kaziyye padişih-ı lslamuii me
samic-i şenfine yetişüb be-gayet müteellim olub andan casker-i zafer-peykerte 
Konya'ya varub feth idüb, andan Aksaray'a ve Kayseriyye'ye varub feth 
idüb, içine adem kodı. Bu tarih Hicretün yedi yüz toksan dördünci yılında 
idi. Andan Sultiınü'I-İslam salimen ve ganimen dönüb Larende'yi feth idüb, 
andan Akşehr'e gelüb anı dahı feth idicek dönüb mahrüsa·i Burusa'ya 
müteveccih olub, seferden cavdel itmelü olacak Kadi Burhaneddln ki Si
vas'da bir süret ile beg olub vilayet-i Rüm'ı bil-külliyye kabz ve bast idüb 
padişith-ı İslam'a izhar-ı muhalefet idüb Mısır Sultanı'na iltica itdügi parli
şah-ı İslam:)uiı mesfımic-i şerifine yetişüb hernan ol dem katca tevakkuf it
meyüb hem ol sefer casker ile Sivas'a yürüyüh Kadı Burhaneeldin mecal-i 
mukavemet olmayub, ol aralıkda fevt oldı . Padişah-ı İslam, Sivas'ı ve Tokat'ı 
feth idüh ol seferden sıhhat ve selamet birle dönüh gelüb mahrüsa-i Bum
sa'da mütemekkin olubol kış anda kışladı. 

PADiŞAH-1 İSLAM, KASTAMONİ'Yİ VE SEIANİK'İ FETH 
İTDÜGİDÜR 

Çün evvel bahar olub tanh-i hicret yidi yüz doksan beşinci yılda parli
şah-ı İslam ehl-i caskere haber idüb Anadolı ve Rumili caskerin cemc idüb 
yüriyüb Kastamoniyye üzerine hücüm idicek, Kötürüm Bayezld dahı fevt 
olub Kastamoniyye ve cOsmancuk ve Canik ve Samsun feth olundı. Hem ol 
tanhde Teke ve Germiyan vilayetleri tamam tacallukatlanyla feth olunuh 
anda Karahisar ve Begşehri ve Seydişehri feth olunuh ululan paye-i serir-i a c_ 
)aya gelüh kalcalann teslim idüb hilcat giyüb mansıblar alub yerlerine reva
ne oldılar. Kastamoniyye vilayetin oğlı Emir Selman'a (Süleyman) a) hağışla
yub, Menteşe-oğlı andan kaçuh Çagatay'a gitdi. Andan Padişcih-ı İslam scili
men ve gimimen gelüh malırusa-i Burusa'da cadl ve dad itmege meşgül 
olub cayş ve niiş iderken haber geldi ki Freng melcün gemi ile kenara çıkub 
hayli il gciret idüb Rumili'nde deniz kenarlan muhkem feteritdur dinilecek 
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padişah-ı alem-penah dahı bahar olmadın yanında olan askeriyle yüriyüb 
Rumili'ne geçüb anda Rümili askerin cem c idüb Selanik üzerine müteveccih 
oldı. Bi-muhaba meciıl virmeyüb, anı feth idüb ol kenarda olan Müslüman
lardan hayli evler getürüb hisaruii için toldurdı. Andan yüriyüb Yiiiişehr'e 
ve Atina'ya varub ol kenarda olan hisarlan feth idüb casker halkı bir vechile 
ganimet tahsil itdiler ki kabil- vasf olmayub salimen ve ganimen makarr-ı 
me;)lüflanna cavdet itdiler. Selanik feth olundugı Hicretün yidi yüz doksan 
altıncı yılun cemaziyel-ahirinün on dokuzuncu güninde vakic oldı. Andan 
padişih-ı İslam devlet ve sacadet ile gelüb Surusa'da mütemekkin olub 
Freng ile tamam cadavet idüb etraf ve cevanibe mektüblar irsaJ. itdi. 

PADiŞAH-1 İSLAM İSTANBUL'I MUHASARA İDÜB VARUB 
ÜNGÜRÜS İLE CENG İTDÜGİDÜR 

Padişah-ı İslam, Freng ile cadavet idüb evvel bahar olıcak bir casker-i 
cerrar-ı necm-şümiır cemc idüb gelüb Edrene'de birkaç gün tevakkuf idüb 
andan İstanbul'un üzerine müteveccih olub gice ve gündüz dimeyüb cenge 
meşgül olub yidi ay muhiısara itdi. İçinde olan teküri tamilm zebün olub 
Üngürüs Kralı'na enviıcı dürlü pİşkeşler gönderüb muciıvenet taleb itdi. 
Üngürüs Kralı dahı İstanbul'un bu vech ile 'aciz olduğın bilüb t:lz Üngürüs 
caskerine haber idüb İflak ve Çih ve Sas ve Bulgar ve Freng ve Bosna begle
rine dahı adem irsiıl idüb anlardan dahı casker taleb idüb yüz otuz bin 
mikdan kafir cem c idüb İflak ilinden geçüb Nikebolı üzerine düşüb anı mu
hasara itdi. Gice ve gündüz dimeyüb cenge meşgül oldı. Niı-gab bu haber 
İstanbul üzerinde padişah-ı calem-peniıh ceng iderken mesamİC-İ şerifine ye
tişüb vezirlerin ve beglerin cem c idüb müşiıvere idicek bunı vech gördiler ki 
İstanbul teküri ile sulh idüb andan casker ile Nikebolı üzerine teveccüh ide
ler. Pes eyle idüb İstanbul teküriyle bir siiret ile sulh idüb casker ile andan 
kalkub her-vech-i isticcal Tımavi'ye varub; anda, padişah-ı ca.Jem-penah cas
ker halkınun cebesin görüb, Evrenos Beg'i dil almağıçün göndericek, kafir 
dahı caskerin bir vech ile cemc ve zabt itmişdi ki Evrenos Beg nice ki sacy it
di kiıfırden bir dil alınmayub melül ve mahziin padişih-ı ciılem-penab'a 
gelüb kafır caskerinün kesretin ve zabtın haber virüb ol babda tedarük İtmek 
gerekdür diyicek; padişiıh-ı calem-penah, süret tehdit idüb, kifır caskerine te

cessüs itmege varub, bir yüksek yirden Nikebolı Kalcası;,nufi. dizdiırına çağır
dı. Meger ol eyyiımda padişabuiı bir yarar ve muctemed Togan nam kulı 
var idi, giceyle ol padişcihun avazın işidicek padişah ile söyleşüb, padişiıh 

devletinde hisar muhkemdür, zahlre bl-nihayedür, zebün olmamuz yokdur, 
diyicek padişah-ı calem-peniıh dahı, üş yetişdüm diyicek baczı kiıfirler bu 
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haberi işidüb hernan ol gice krala haber virdiler. Giceyile ademler gönderüb 
nice tecessüsler itdükden sonra padişahdan haberler ve eser bilmeyicek ya
nndası k.afir caskeri alat-ı harb ve esbab-ı ceyşlerin müretteb idüb cenge 
hazır olıcak padişah-ı 'alem-penah dahı hernan Allah'a tevekkül idüb 
kafıriiii üzerine hücüm idüb cumca gün 'ale's-sabah ehl-i İslam k.afir caske
riyle buluşub cazlm ceng vakic oldı. Kiıfir caskeri ba-nihaye olub, ehl-i İslam 
az olu b, az kaldı ki rayat-ı İslam ser-nigün olu b, c asker-i zafer-peyker 
münhezim ola. Bu esnada padişah-ı İslam dahı kendü bile ceng idüb kafire 
kılıc ururken na-gah kaza-yı asumanl, bir kafir, padişah-ı islam atdan 
düşürüb, bir oğlan gelüb at çeküb, padişah-ı calem-penah niyaz ve tazamıc 
idüb nusret taleb iderken rivayet iderler ki catem-i gaybden bir nesne peyda 
olub kafire bir vech ile kırgun oldı ki kabil-i hisalı olmaya. Kafir caskeri 
ceng idüb münhezim olub kaçub Tuna'ya dökilüb niçe bin kifir suda gark 
olub ve niçe bin kafır kılıcdan geçüb Hak te c ata etıl-i İsiama bir vech ile 
feth virdi ki hiç bir tarihde aneılayın gaza olmamışdı. Padişah-ı catem-penah 
dahı şükr-i bl-hadd idüb kafirün malın ve esbabın gazilere bahş idüb casker 
ehli bir vechile muğtenem oldılar ki kabil-i vasf olmaya. Bu gaza-yı ekber 
Nikebolı üstinde idi; yüz toksan yidincı yılda vakic olup padişah-ı catem
penah hem ol yıl tamam Rümili'n feth idüb, gelüb devlet ve sacadet ile Bu
rusa'da taht-ı sacadet-bahtda mütemekkin olub cadl ve dad itmege meşgül 
o ldı. 

SULTANÜ~L-İSLAM MALATİYYE'Yİ VE ERZİNCAN'I FETH 
İTDÜGİDÜR 

Padişih-ı catem-penah gelüb cayş ve nüşa meşgül olub mahrüsa-i Bum
sa'da Ulu Camice bünyad urub anun masatihin görüp mühendisler ve ben
natar ihzir idüb bir sacat-ı şenfde bünyad koyub padişah-ı calem-penih da
hı şürb-i hamr itmekden vaz gelüb culema-i kirilm ve fuzala-yı fihama ihti
ram-ı fevka'l-hadd idüb meşayihe iczaz ve ikram idüb her birine hatlü hatin
ce teşnOer ve ihsanlar erzini huyurup culema meclisinde hali olmayub şerc-i 
kavim üzre müstaklm olub şerc-i nebevi tamam icra idüb kudatufı ve üme
ranun mahaiflerin ve mezalimlerin şerc ile teftiş itdürüb zulmi ve hayfı olan 
kimsenderün mezalimi yerine koyub müstahakk-ı cazl olanlan cazl itdi. Ini
şayı calem yüzinden bi;,l-külliyye ref itdi. Bir vech ile cadl itdi ki vilayet-i 
casman tamam abadan olub recayadan şerif ve deni, ganl ve za1f aralannda 
küdüret ve 'adavet olmayub mecmücı calem cibadete meşgül olmışlardı. Hatta 
hikayet iderler ki ol zamanda Şeyh Ramazan nam bir calim var idi ki cu
lümda bl-nazlr ve kamil ve tazıl kimsene idi. Bir takrlble padişih-ı calem
penahufı asitan-ı sacadet-babşma yetişüb padişih-ı İslam dahı anun diyatın 



R0Hl TARlHl 397 

ve culüm-i fıkh içre maharetin görüb cavatıf-ı husrevane ve merahim-i parli
şahane izhar idüb köyler ve milkler virüb kendüye musahib idüb ba czı me
salih-i şerciyyede anunla meşvere iderdi. Hatta son ucı kidi-casker idüb me
salih-i şeliyyesin bi'l-külliyye aiıa tefvlz itdi. Bu aralıkda na-gih padişah-ı 
İslamuiı mübarek kalbine CArabistan sevdası düşüb, etraf ve cevanibe casker 
cem c i tmek içün ademler irsil idüb, bir c asker-i bi-nihaye cem c idüb, varub 
Malatiyye'yi feth idüb, Sultinuii divit-dann tutub öldürüb ol vilayeti harab 
itdi. Bu tarih tamam hicretüiı sekiz yüz yılında idi ki Malatiyye ve ol vilayet 
feth olundı. Ol esnada Sultan Ahmed Celayir ki aba vü ecdadından irs ci
hetiyle Bagdad tahtı ana müntakil olmışdı ve Kara Yüsuf bin Mihmad 17 ki 
Kara Koyunlu'nun emir ve serveri idi, Temür şerrinden bu ikisi terk-i vatan 
idüb Şim diyanna varub Mısır Sultanı bunları kayd ve bend ile habs 
itdükden sonra envac-ı hiyle ile Sultanun babsinden halas olub padişah-ı ca
lern-penahufı hizmetine gelmişlerdi. Her biri kemer-i hizmet ve istittatı mi
yan-ı cinianna muhkem idüb hizmetde kusür komazlardı. Temür, Şim:) a 
müteveccih olub gitdükden sonra Sultan Ahmed yene sevda-yı vatan idüb 
padişah-ı caıem-penahun cizz-i huzünna carz idüb pidişah-ı calem-penih da
hı anuiı istidcasın kabül idüb bl-nihaye mal ve esbab virüb rifac-ı hal ve fe
rag-ı bal birle yene vatanına göndennişdi. Ol esnada Temür'den ilçi gelüb 
Malatiyye feth olunduğına be-gayet incinüb Sultan Ahmed ile Kara Yüsuf 
taleb itdügine Padişih-ı calem-penih dahı Temür:Jün ilçisin tahkir idüb icti
bar itmeyicek; ilçi varub, Temür'e keyfiyyet-i hali iclam idüb, Temür dahı 
be-gayet ka.kıyub casker ile gelüb, Sivas'ı harab idüb yine tunnayub çıkub 
gitdi. Padişih-ı cilem-penah dahı Temür'ün bu vech ile hareketin görüb Si
vas'ı harab itdügin işidicek casker-i bl-nihaye cemc idüb Erzincan'un üzerine 
yüriyüb Erzincan'un begi Tahretin mukavemet idemeyüb kaleayı teslim 
idüb iticat itdi. Padişah·ı calem-penih dahı anun Temür'e iltica itdügin 
bilüb Erzincan'un a\anlanndan ve Tahretin'ün cavretin ve oğlanın mecmü
cısın yarar ademieriyle Burusa'ya gönderüb Tahretin'i girü Erzincan'da beg 
nasb idüb emvcil-i ganayimi alub Durusa'ya gelüb cadl ve dad itmege meş· 
gül oldı. Bu tarih sekiz yüz üçünci yılda idi. Hem ol yıl padişih-ı cilem
penahuiı Ertuğrul nam oğlı vefat idüb padişih-ı calem-penih anuiıçün be
gayet müteellim olub ol yıl bir gayn yire sefer olmayub cadl ve dad itmege 
meşgül oldı. 

17 Çolı. açılı. tekilde Mehmed veya Muhıımmcd dejil Mihmid ya da Mihmcd okunacak biçimde hareltelen· 
mi,tir. ~ lı.aynaldaı:da da görülen, yer alan bir ad oldui'Jndan düzeltme yoluna gidilmemiftir. Ancak, ki'den 
10nn g~len Kara Bunlu'daki imla hatası belirgin olduğundan ve bizı tereddüdlere yol açabileceğinden, düzeltile
rek Kara Koyunlu telı.linde alınmı,ur. 
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SUL TANÜ'L-iSLAM TEMÜR İLE CENG İTDÜGİDÜR 

Tanh içre şöyle getürmişler ki çün padişah-ı İslam Erzincan'ı feth idüb 
Tahretin'üiı envac-ı tazarruc ve ibtihaliyle Erzincan'da girü rnukarrer beg 
nasb idüb ehli ve cayalin Burusa'ya getürüb hanumanın yagrna itdürmiş idi. 
Ol sebebden Tahretin be-gayet şikeste-dil olub zahir sadakat ve batmen ca
davet idüb Ternür caskeri ol nevahlye gelicek varub tazallürn itmiş idi. 
Ternür dahı bu haberi işidüb evvelden dahı padişah ilecadaveti olub Sivas'ı 
harab idüb Rürn üzerine yürümek kasdan itmiş idi. Ol dahı bahane olub 
hernan ol bl-nihaye casker tertib idüb cazm-i Rüm idüb yürüdi. Çün bu ha
beri padişah-ı İslam'un mesamic-i şerifine yetişdi hernandem etraf ve cevani
be mektüblar yazub Anadoh ve Rümili caskerin cernc idüb padişah-ı İslam'a 
tibic olan İflak'den ve Laz'dan ve Bosna'dan otuz bin cebelü kafir gelüb 
padişah-ı İslam biş oğlı ile müretteb ve mükemmel düşmen yarağıyla Buru
sa'dan kalkub Ankara tarafın tutub Temür'den yaiıa rnüteveccih oldılar. 

Çün Temür dahı Sivas'da cebesin görüb caskerin müretteb ve mükemmel 
idüb Ankara nevahisinde Çubuk nam mevzicde su tarafın alub turdı. Bu ta
rafdan padişah-ı İslam bl-nihaye c asker ile ve seksen bin Tatar ile 
düşrnenüfi üzerine hücüm itdiler. cAsker-i İslam'dan cAll Paşa ve Koç Min
net Beg ve Mustafa Beg bir yüksek yire çıkub Temür caskerine nazar itdiler. 
Göreliler ki kabil-i vasf olmayub bir derya-yı bl-nihayedür ki cüş idüb turur. 
Bunlar bu hali görüb casker-i Rüm mukavemet itmeyeceğin bilüb padişah-ı 
İslam'a c arz idüb çeriyi bölük bölük idüb tağlara gönderüb etraf ve cevanib
den T em ür c askerin ~bihün i tmek ile ve ardından ve öiıinden basrnağıla bir 
zafer bulavuz diyü tedblr idicek Hoca Flrüz şah men c: idüb hernan yürürnek 
gerek diyicek padişih-ı İslam dahı anuiı sözine gırre olub tarih-i hicretüiı 
sekiz yüz bişinci muharreminüfi on üçünci gün cale's-sabah tabi ve nilira 
çalınuh Temür üzerine yüriyüb cenge şürüc olundu. Temür dahı bu hali 
görüb caskerine bir uğurdan hamle idüiı diyicek Derya-yı Kulzüm gibi cas
ker hücüm idüb bir ceng-i Sultani oldı ki kabil-i vasf olmaya. Bu tarafdan 
evvel hamle harac-güzar kafirler idüb muhkem ceng idicek; c:akıbetü'l-emr, 
padişflh-ı İslam yanında olan Tatar caskeri padişaha hayin olub, varub 
Temür'e mütaba:»at itdiler. Çün casker·i İslam bu hali görüb caskerüii bir 
yanı şöyle olıcak, baki casker dahı rnünhezim olub süret-i firar ihtiyar itdiler. 
Koç Minnet Beg gelüb padişflha ayıtdı ki, süret tebdll idüb bir tarafdan ba
şufı kurtar. Ben de bunda senüfı yeründe turuu birez eğleneyim, diyicek 
padişflh-ı İslam dahı gayret idüb at depüb gah kaçub gah ceng iderken ka
za-yı asumanl at ayağı sürçüb padişah atdan düşüb yene binicek üzerine 
Tatar caskeri hücüm idüb ol yirde begler rnuhkem ceng idüb cakıbetü'l-ernr 
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padişüı malıbüs olub Minnet Beg ve Mustafa Beg ve Hoca Flrüz Paşa ve 
niçe begler esir olub 'asker-i İslam bi'l-külliyye münhezim olub perakende 
oldılar. Merhüm padişah-ı İslam on dört yıl padişahlık idüb hicretün sekiz 
yüz beşinci muharreminün on üçinci güninde giriftar oldı. Taht-ı sacadet
bahta cülüs itdügi tanhden memalik-i mahrüsasına etriı.f ve cevimibden yi
girmi sancaklık il feth idüb ilhak itmiş idi.Ve merhümun altı oğlı var idi. 
Kendü hayatında vefat bulrnış idi biri Ertugrul, ve Emir Süleyman ve Sultan 
Muhammed ve Müsa Çelebi ve cisa Çelebi ve Mustafa Çelebi cengde bile 
idiler. Mezbür Mustafa Çelebi ol cengde na-bedld oldı ve Müsa Çelebi ata
sıyla giriftar oldı ve Emir Süleyman bu vakı'adan halas olub Rümili'ne 
gidüb Rümilin zabt idüb Edrene'yi taht idüb oturdı. Ve cisa Çelebi Burusa 
cevanibinde idi. Ve Sultan Muhammed Tokat'a gidüb vilayet-i Rüm'ı zabt 
itdi. Bunlarun vakıcalan mufassal zikr olunsa gerekdür, inşa'a'llahu'1-caz1z. 

EL-MA TLABÜ'L-HAMİS 

Fİ-BEYANİ AHVALi'S-SULTAN MUHAMMED HAN BİN BAYEZİD 
HAN 

Merhüm Yıldınrn Him, Temür ile bu vikıcada olub kaziyye bu vech ile 
olıcak ol eyyamda Sultan Muhammed on bir yaşında idi. Temür leşkeri 
galib olu b her kişiye kendü ehli ve c ayali sevdası olu b müteferrik olmışlardı. 
Bu dahı kendünün hassa caskerin Rüm dilaverleriyle sancağın çeküb Temür 
caskerin yarub çıkub cazm-i Rüm idüb önine gelen Tatardan bi-hadd ve bl
kıyas kırub gelüb Tokat'a yetişdi. Rüm'a çıkduklan gün atasınun girittar ol
duğın ve karındaşlan na-bedid olduğın ve memleket düşmen ayağı altında 
pay-mal olub ehl-i İslanu garet ve hasaret itdüklerin istimac idüb gayret odı 
yüreğin yakub mübarek gözleri yaş ile tolub ah idüb ayıtdı ki: Ding! Mem
leket-i 'Osman ki düşmen atı ayağında helak olub ve recaya ki vedayi-c-i 
Hazret-i Aferide-kardur düşmen elinde caciz ve ser-gerdan olmışlardur. Ve 
Sultan babam dahı cadü elinde giriftar olub ol geçen cayş ve nüş, nlş olub 
ferah teraha mübeddel olmışdur, diyüb haslanyla şöyle müşavere itdi ki: 
Kendüyi 'adü caskerine ura, ta bir tank ile atasın kurtara ve yahod, anun 
yolında helak ola. Bunlar ayıtdılar ki: Şaha! Bizüm canımuz ve başımuz 
senüii yoluna fida olsun. Bu nesne ki buyurursız be-gayet hoşdur, amma 'a
kılane masiahat oldur ki bu düşmen ki vilayete müstevli oldı, be-gayet çoğ 
caskerdür, buna yakın olmak reva degül. Masiahat oldur ki bunlan ırakdan 
yüriyüb gözedevüz, anun gibi halvet bulub c asker kenannda bulınan helak 
idevüz, didiler. Sultan Muhammed bu tedbtri begenüb Rüm caskeriyle kal
kub aşağa tarafa gitdi. 
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SULTAN MUHAMMED KARA YAHYA İLE CENG İDÜB ANI SI
DUCIDUR 

Çün Sultan Muhammed Rüm serverleriyle kalkub gelüb Dervilz'e yetiş
di, İsfendiyar'un yigeni Kara Yahya, bin mikdan er ile kendüsi geyimlü ve 
atı keçimlü, gelüb Sultan'un öiiine ayıtdı ki: İy yigit! Ne kişisin ve ne yire 
gidersin? Ben İsfendiyar'uii yiğeni Kara Yahya'em. Cihan-girler benüm tir-i 
hadengümden sineterin delük delük idüb, pehlevanlar zehrelerin çak idüb, 
benüm heybetümden bu tarafdan kuş uçmaz. Muhammed kimdür ki 
benüm memleketüme gire, diyü bang urdı. Sultan bunuii haberin istimac 
idüb mukayyed olmadı. Kara Yahya kakıyub Sultan'un önine gelüb hamle 
itdi. Sultan bum görüb yanında olan serverlerine istimalet idüb ayıtdı lci: İy 
benüm yigitlerüm! Vaktidür ki Kara Yahya'yı kara karga misal tağıdub cas
kerin helak idevüz, diyüb; kendü dahı elin kılıca urub, tekbir idüb, düşman 
çerisine hamle idüb, ol bütün cem ciyyeti iki nime itdiler. Kara Yahya çü n 
gördi iş hadden geçdi ve bela suyı başdan aşdı, caskerine "Ha turun!" 
diyügördi, başanmadı. cAskeri bir lahza takat getürmeyüb, münhezim olub, 
perakende oldılar. Kara Yahya kendü dahı car namüsı yire salub Tosya'ya 
düşdi. Sultan caskeri anlarun ardın sürüb, ele girenin hela.k idüb, maliann 
yağma itdiler. Andan feragat birle yine işlerine gitdiler. Sultan'un çünki ev
vel fethi bu vech ile olub envir-ı sacadet-asari çehresinden lamic olub devlet 
ve sacadet ile kalkub Girede'ye irdi. Anda birkaç gün tevakkuf idüb Temür 
caskerine casüs gönderdi ki varub göre; atası Yıldınm Han, Temür kannda 
mıdur; keyfiyyet-i hali nedür, cala vechi=>t-tafsil gelüb haber vire. Çün peyk 
revine oldı, bunlar ol yirde birkaç gün turub begler ile müşivere itdiler ki: 
çün calem bu vech ile suret gösterdi, ne itmek gerek? Masiahat oldur ki bu 
aradan kalkub aşağa tarafa gidevüz, sarp taglara çıkub calemüii biline nazar 
idevüz. Temür hod bu ili zabt idüb bu yirde karar ideceği maclüm 
degüldür. La-cerem yine kendü vilayetine gitse gerekdür. Tağdan tağa bizi 
taleb ideceği yokdur. Ve baczılar ayıtdılar ki: Bu masiahat degüldür. Zira 
aşağası hatarnakdür. Yene memleketümüze Rüm=> a çıkalum, göretüm ki tak
dir-i Rabhani c;ilem-i gaybdan ne izhar ider. El-hamdü li,llih ki Allah cina
yetinde bu sultinumuz devletinde vaktümüz hoş ve nic;metümüz bl-niha
yedür. İlümüz içinde yüriyelüm. Eger yagı gelürse men c idelüm, memleketi 
a c dildan muhafazat idelüm. Sultan bu takdiri ihtiyar idüb Rüm tarafına git
mek tedarükinde iken Temür caskerine göndürilerı casüs gelüb sultana duc:a 
idüb ayıtdı ki: Hak tecali celle ve cali, pidişih-ı İslimun cömrin ziyade 
idüb acda-yı devlet mahzül ve makhür ola. Ataii Yıldınm Han'ı gördüm, se
lametdür ve Ilkin cehd idüb yanına vanmadum. Temür, Rüm vilayetini ta-
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mam zabt idüb bu yıl Aydın ilinde kışlar, didi. Çün sultan bu haberi isti
mac itdi, pes andan sonra tevakkuf itmeyüb Rüm vilayetine müteveccih oldı. 

SULTAN KARA DEVLET ŞAH İLE CENG İDÜB ANI HELAK 
İDÜB cASKERİN SIDUGIDUR 

Çün sultan Rüm seıverleriyle Rürn'a geldi, na-gah haber geldi ki Kara 
Devletşah gelüb ili tutdı. Elinde Temür'den hükmi vardur; her yire ki va
rur, elinde nişanın gösterüb aydur ki: Temür Han bu memleketi baiia virdi. 
İl dahı ihtiyatından aiia uymağa başladı. Biii mikdan hararnİ aiıa uymışdur. 
Her ne araya varalar kendülere itacat itmeyenleri helilk idüb, illerin yakub, 
maliann garet iderler. Şimdiden anuii tedabirin itmeyecek olursafi memleke
te cümle hükm ider, didi. 18 Sultan bu haberi işidicek be-gayet kakıyub etra
fına nazar idüb ayıtdı ki: İy Begler Ne dirsiz? Bu işüfı kaydın nice yersiz? 
Bunlar ayıtdılar ki: Sultan devletinde nice olsa gerekdür, Kara Devletşah ile 
tunşuruz, bir gün toğduk bir gün ölürüz, didiler. Sultan dahı bunlara geregi 
gibi istimalet idüb: Merdane olun. Kara Devlet~ ne seg-i bi-hayadur ki 
benüm memleketüme girüb recayaya zahmet vire. Pes bunlar bu tedbirde ve 
(asker cem c idüb ceng itmek yarağında olub casüs gönderdiler ki varub 
düşmenüfı kandalığın ve yanında olan mahazilüii kesretin ve kılletin bilüb 
sultana haber vire, bunlar dahı aiia göre kayd göreler. Çün cilsüs bu aradan 
gidüb, az zamanda düşmene yetüb Kara Devletşah'ı gördiler ki Kağala'da 
konub kendü hilline meşgül olub yanmda olan ademi azdur ve bunun gibi 
vakt ele girmeyüb, fursatı ganimet bilüb, gelüb Sultiln'a haber virdi ki: Altı 
yüz kişiyle Kağala'da halvet oturur, be-gayet mahall-i fursatdur, diyüb; Sul
tan dahı bu haberden be-gayet ferahnak olub, Riım caskerin müretteb ve 
mükemmel düşmen yarağıyla, esbab-ı ceyş ve iliat-ı harbleriyle yürüyüp Ka
ra Devletşah, Kağala'da firiğ, bi-haber oturur iken Sultan yetişüb, bi-tevak
kuf üzerine at depüb, hamle itdi. Kara Devletşah, çün Sultan geldügi habe
rin virdiler, hiç vech ile ihtiyat itmeyüb atma süvar olub sultana mukabil ol
dı ve bülend avaz ile ayıtdı ki: Sen henüz bir nfıl oğlan olub anaii südi ag
zuiida kokar. Ne liyakat ve isticdad ile aduiiı sultan koyub memleket taleb 
idersin? Yüri bu sevdildan fariğ ol. Kendü masiahatuna git. Evla b~dur ki 
bu fikri terk idesin. Ataiı ve karındaşlaruii bi'l·ficl mahbüslardur. Sen mem· 
leket dacvasın itmek be-gayet ba1ddür. Eger bu sevdildan .fariğ olmayub 
darb ve harbe şürüc idersen şimdi sana ne ideceğüm maclümdur, didi. Çün 
sultan bum işitdi, kakıyub ayıtdı ki: İy pir-i haref! Bir nice hay ve hüy idüb 

11 Metinde, •iderdi" ~ldindeclir. Gerek cümlenin akqına, ıııerek Nevi ti.rihine bakılarak •ider didiR olarak 
düzeltilmiftir. 
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kendüiii bir adem mi sanursın! Benzer ki sakalun değirmende ağardub kim
senün darbın ve harbın görmemişsin. Benüm babam mahbüs ise Allah ha
las ide. Amma nicme'l-halef benem ki şimdi sana seni gösteriib nice ide
ceğüm göresin, diyüb tekbir idüb, Allah'a sığınub, kılıç yalın idüb, düşmene 
hamle itdi. Şöyle ki kılıç darbı ve çomak sadası c Ayyük'a çıkub bir ceng-i 
ca.zlm oldı. Pes ol ceng içinde sultan kullanndan bir şah-yigit bir ok çıkaruh 
çeşmin gözedüb yayın çeküb pertab itdi. Takdir-i Rabhani tir-i handeng 
Kara Devletşah'un gözine dokınub ensesinden çıkub gitdi. Atından yıkıldugı 
gibi sultan kullan kılıc üşürüb pare pare itdiler ve yanında olan yigitlerinün 
kimin kırub ve kimisi kaçub, kimisi sultana bend oldı. Sultanun ikinci fethi 
budur. Çün sultan bu fetihden şid ve handan dönüb kendü yerine geldi, 
'ayş ü cişrete meşgül olu b etraf ve cevanibin gözetdi. 

KUBAD-OC LI NİKSAR'I MU HASARA İDÜB SULTAN DAHI ÜZE
RİNE V ARUB CENG İDÜB SIDUGIDUR 

Sultan devlet ve sacadet birle oturuh cayş ü nüşa meşgül olub farigü'l-bal 
otururken na-gah haber geldi ki Kubad-oğlı bl-nihaye asker ile Niksar'ı mu
hasara idüb gice ve gündüz ceng ider. Eger ol hisara meded yetişmezseii 
kaı'a elden gidüb il vilayet harab olur, diyü. Sultan bu haberün isıima'ın
dan be-gayet münfacil olub, atına süvar olub, yanında olan caskeriiö mec
mücı esbabın ve alat-ı harbin müretteb ve mükemmel idüb, gice ve gündüz 
dimeyüb yetişüb; Kubad-oğlı dahı, hisar üzerinde bunlardan fariğ tururken, 
bunlar dahı Rüm serverleriyle ve bahadurlanyla yetişüb, bir yirden hamle 
idüb, Allah'a tevekkül idüb, Kubad-oğlı'nuii leşkerin basub, sıyub tar 
u mar itdiler. CAskerinüfı kimin kırub baczısı kaçdı. Mal ve esbablann alub 
mugtenem oldılar. Kubad-ogh dahı tek ü tenha salıra-yı dalalete düşüb ka
çub Taşan-ogh'na iltica idüb ol tarafa dek başın kurtarub gitdi. 

SULTAN FELENBOL KALeASINUN ÜZERİNE DÜŞÜB CENG İLE 
FETH İTDÜGİDÜR 

Sultan Muhammed, Kubad-ogh'nuii caskerin sıyub kendüyi tahkİr ve tac
dz idüb galib-i mutlak olub şehirlerin ve kalcalann feth idüb ol vilayeti dahı 
teshlr itmege ikdam idicek, meger Canik kavminüö ardın kovub kimin kı
ruh kimin esir idüb esbablann ve mailann garet iderken Felenbol adlu bir 
kal'a var idi ki muhkem idi, Sultan dahı ol katayı göricek anun fethine 
ikdam idüb vüzera-yı namdar ve babaduran-ı lli-zarlar ile meşveret idüb 
mecmücı bu ikdamı alısen göriib hernan ol gün kaleanun üzerine yüriyiş 
idüb bir nevbet kalca cengin itdi. Kalca ehlinden ve sultan caskerinden hayli 
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kimsene mecrüh olub evvel hamlede feth olunmadugına sultan mütefekkir 
olub buyurdı ki tabl-ı asayiş urulub, (asker ehli kata cenginden dönüb, ol 
gice asüde oldılar. Sabah olıcak sultan vezlrlerin katına dacvet idüb kaı'anufı 
feth olunması yanında anlaronla tedblr idüb her biri (ala-kaderi caklihi bir 
nesne fikr idüb sultana haber virdi. Sultan hiç didüklerine mukayyed olma
yub ayıtdı ki: Bilürem bu kaleaya ikdam-ı tam birle ceng idüb yiiriyiş idicek 
mukavemet itmeyiib elbetde feth olunur.Ve likin bu kal'a bana gerekdür. 
Ceng ile alıcak baczı yiri yılalmak lazım olur, buna çare oldur ki birkaç gün 
tahammül olunuh ceng olunmaya. Hem eyle idüb birkaç gün ceng itmedi
ler. Andan sofıra sultan gördi ki hiç vech ile kal'adan haber gelmedi, yazıcı
sm katına okıyub buyurdı ki kalca dizdanna mektüb yazub, dürlü dürlü isti
maletler idüb, bu katayı kimüiiçün muhafazat idersin? Bi:.·inayettllahi tecala 
kal'a hod feth olunur. Amma evla budur ki sen ihtiyaronla gelüb kalca tes
lim idesin. Taşan'dan hiç vech ile ihtiyat itme. Anufı zehresi mi vardur ki 
benüm sit (u) saclarnun 19 yöresine uğrayub ceng ide. Bir defa şol ki mak
dün idi saıf itdi, babadurlar nevalesinden bir çişnl tadub yanında olan 'as
keri dahı perakende olub her biri bir tarafa na-bedid oldı. Sultan her ne 
kim emr itdiyse yazıcı sem'an ve ta'aten diyiib nice bunun gibi nükte ve na
sayih birle dizdara mektüb yazub mektübı bir kuluii eline virüb gönderdi
ler. Ol tarafdan dizdar dahı, elçi 20 gelmesinden haberdar olu b, kal' anun ka
pusın açub, ilçiyi karşulayub, tamam i'zaz ve ikram birle alub gelüb şol ki 
resm ve ka'ide idi yirine getürüb ziyafet idüb, ilçiyi tamam ta'zim idüb 
merhaban hayra makdem diyüb enva'-ı tazarru' idüb ayıtdı ki: Biz sultanufı 
kem-ter ve kemine kulıyuz. Bu ceng ve 'arbede itmekden murad nedür? di
yicek ilçi dahı mektübı virdi. Dizdar mektübı min-evvelibi ila-ahiribi müta
la ca idüb tefekkür bahri ne taıub hata ve savabın aiilayub ilçiye bl-nihaye in
' am ve tuhfeler virüb ayıtdı ki: Benüm sultan ile hiç vech ile 'adavetüm ve 
emrine 'isyanum yoktur. Bu hisan alub bir kulına sadaka itse gerekdür. Ol 
kuh ben olub 'ömrüm oldukça sultanuiı hizmetinde olub kal'asın muhifazat 
idem. Amma şart bunun üzerine olmayub cebren ve kahren kal'ayı alunn 
yahod vir dirse şol ki makdürumdur sarf idüb veli-i nicmetüm hakkında 
sa'yüm dinğ itmeyüb kal'ayı muhafazat iderem, diyiib ilçiye bu vech ile ce
vab viricek, ilçi dahı sultana bu haberi tamam 'arz idüb, sultan bu naklin
den gazaba geldi, beglerine ve serverlerine ayıtdı ki: Durun, işbu kaleayı 
cebr ile alub içinde olanlan burcdan aşa~a atub evlerin harab idüb mailann 

19 Metinde sıyt·ı sada :ıeldinde harekelenmi,tir. 
ııı Daha önce hep "ilçi~ olarak yazılmıt olmuına rağmen, burada, açıkça "elçi" :ıeldindc: harekelenmiftir. 

Anlamı değittinneyen bu tür değitik yazılıtJann, scnellildc: tek bir telıle 10kulmayıp olduğu gibi bırakılmuı cihe
tinc: gidilmi,tir. 
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alalum, diyüb emr idicek; casker ehli turub, yarağiann idüb, metrislerin ku
ruh, ellerine kalkanlar alub, bl-nihaye oklar getürüb, kaleaya bir vech ile tir 
baran itdiler ki kale a halkı ceng i tmek degül, ok zahmmdan her biri kirpü 
misa.J olub medllleri olmayub niceler mecruh ve niceler bi-can olub baki 
kalan dahı kalca kapusın açub bir yirden gın idüb aman aman ya sultan-ı 
cihan diyüb gelüb sultan atı ayağına baş koyub kaleayı teslim itdiler. Sultan 
bunlan be-gayet hoş görüb, re'islerine hilcat virüb, günatılann cafv idüb, her 
birine istimalet idüb dil-hoşluk itdi. Bunlar dahı can u gönülden sultina kul 
olub, sultan dahı kaleanun dizdarlığına kendü kulın koyub, baıd masa.Jihin 
ve yarağın ve esbabm görüb, ol aradan beşa.şet-i hanr ve inşirih-ı sadr birle 
bu fethi dahı mübarek görüb, Tokat canibine cazın idüb, devlet ve sacadet 
ile Tokat'a gelüb, taht-ı devletde oturuh cayş ü nuşa meşgül olub düşmen 
taralına tecessüs itınege meşgül oldı. 

SULTAN, İNAL-OGLIYLA CENG İDÜB İNAL-oGLI KAÇDUGIDUR 

Sultan Felenbol kaleası fethinden fiıiğ olub kapusı halkıyla ve Rum ser
verleriyle cayş ü cişret iderken na-gah haber oldı ki inal-oglı yiginni biii 
mikdan er ile gelüb, il ve vilayeti urub, garet idüb, kendüsi Kazabad'da hal
kıyla konub, recaya anun şerrinden ve fitnesinden kaçub taglara perakende 
oldılar. Şimdi İnal-oğlı'nuii fikr-i fasidi bunuii üzerinedür ki gelüb padişah-ı 
İslam ile buluşub ceng ide yahod yıldan yıla bir mikdar mala kesim ide ve 
yahod memleketinden ihrac idüb ili ve güni kendünün idinüb zabt ide, di
diler. Sultan çün bu haberi işitdi, be-gayet gaınnak olub ayıtdı: Ne müşkil 
hatamak nesne vakic oldı. Dinga nazenln vilayet düşmenün altı ayağı altın
da payimal olub helü: olıserdür. Eger memleketi koyub gidecek olursam ol 
dahı müşkildür, 21 diyüb; vezirlerin katına okuyub, bu kaziyyeyi anlara 
diyüb, anlaruiila meşveret idüb, ıztırabm didi ve bunun tedbirine ne çare it
rnek gerekdür, didi. Pes vezlrler, padişahuii mela.Jetin görüb, ayıtdılar ki: İy 
Sultan-ı cAıem! Kalbüiiüze gam getünneii. Bir hi-asıl Türkmen içün gussa 
ve teşviş çekmek nedür? İnş3.a~llihu~l- ecazz Huda fursat vürürse anun caske
riyle bir vech ile darb ve harb idelüm ki halk-ı calem mütehayyir ola, cihanı 
gözine karaiiu idüb tar u mar idelüm, didiler. Hele evvel evla budur ki aiia 
mektüb yazub ilçi gönderelüm ki; bu suretle bu memlekete girüb, recayayı 
böyle incidüb, emva.J-ı müslimln garet itmekden maksud nedür tamam tah
kİk itdükden sonra biz dahı aiia göre tedarük idi.ib yüz suyıyla çıkub gider
se hoş ve illa anuiila bir vech ile ceng idelüm ki kabil-i vasf olmaya. Sultan 

21 Bu cümle Neşri'de: "Eger memleketi koyup gidicck oluBa~I~ ol dahı mü,kildür. Ve eger gitmeyüp tun
cak olunam, bununla mukabdeve mücadele itmek hayli mü,kildür" ~lilindedir. 
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çün vezlrlerinüiı ve beglerinün bu vech ile ikdarnlann gördi ictimadı bin ev
velki mikdar olub beşcişet-i tam hasıl oldı ve melaliyyeti bi;)l-külliyye kalbin
den gidüb terah feraha mübeddel oldı. Bunlara geregi gibi istimalet idüb, 
dil-hoşluk gösteıüb, esbablann müheyya itmek buyurdı. Pes sultan, yazıcısın 
okıyub buyurdı ki; İnal-oğlı'na mektüb yazub, elkib ve ta erifat tamam ol
dukdan sonra yaz ki, afısuzda gelüb memleketün içine giıüb recaya ki veda
yic-i Aferide-kar'dur, bila-sebeb incidüb ve mailann garet idüb teştit-i ahval-i 
Müslimlne meşgül olmak ehl-i islamdan ba'lddür. Pes reva ve masiahat bu
dur ki halkunla ve caskerünle bu memleketden çıkub, ricayaya zulm it
meyüb, kimseye basaret itmeyesiz. Y oğ eger bu sözüme ısga itmeyüb lecüc
lik idüb vilayeti hali tasavvur idüb ehl-i İsiama zarar itmek kasdın idersen 
bi-cavni'llahi teca.Ia casker-i zafer-peyker ile üzeriine varub mabeynümüzde 
ceng mucayyendür. cinad ve temerrüd sebeb-i nedametdür. Soiı peşlmanlık 
fayide virmez. Ana göre camel idesin, diyü mektüb tamarn idüb baczı arma
ğan birle bir has kulın ilçi idüb İnal-oğlı'na gönderdi. Zaman ile ilçi lnal
oğh leşkerine yetişüb göıür ki İnal-oğlı bir salırada bl-payan casker ile otu
ruh tahnh-i bilada ve taczib-i cibada meşgül olmış. Pes ilçi tamam vehm 
idüb yüzin der-gaha tutub ayıtdı ki: İy Bari Hudaya! Bunun şercinden mec
mücı calemi sen sakla, diyüb ilerü yüridi. İnal-oglı'na haber oldı ki Sul
tan'dan ilçi geldi, hiç vechile iltifat itmeyüb nazar itmedi. Ahirü'l-emr bir iki 
Türkmen ilerü gelüb, ilçi karşulayub, İnal-oğlı yanına iletdiler. İlçi birle el 
ucıyla görişüb: Muhammed şimdi kandadur? diyüb, sordı. Andan ilçi mek
tübı eline virdi. Mektübı tamam okıyub mazmünına vakıf olıcak be-gayet 
kakıyub ilçi öldürmek istedi. Begler araya girüb: llçiye zeva.I yokdur, 
dirlükleri ecilden vaz geçüb yazıcısın okıyub buyurdı ki Sultan'un mektübı
na cevab yazub, ayıtdı ki: Iy Muhammed! Niçün benümle böyle hareket 
idüb, kendü haddünden tecavüz idüb bu vechile kelimat idersin? Henüz bir 
nfıl oğlansın. Adunı sultan koyub bunca laf unnak saiıa mülayim degüldür. 
Benüm, senün başuna ve maluna zararum yokdur. Pes eyle olıcak memle
ketden çıkub gitmek gereksin. Benüm maksüdum oldur ki seni memleket
den ihric idüb memleketi zabt ve hıfz idüb sayir memleketiline ilhak idem. 
Eger rizı olmayub cinad idersen, hazır ol, senüfile masiahatum vardur, 
diyüb mektübı yine ilçi eline virüb gönderdi. Çün ilçi yine Sultan'a gelüb 
mektübı virdi, Sultan açub okıyub birez münfacil olub beglere istima.Jet idüb 
ayıtdı ki: Anunla tunşub ceng yüzinde kim ilerii varub adem yıkarsa inşci
,a'llahu tecaıa. avatıf-ı şManemden gereği gibi terbiyeder idüb beglige ye
tişdürem, diyüb kendüsi cebe ve cevşen giyüb Rüm serverleriyle müretteb 
ve mükemmel müsellah olub her biri ejderha-sıfat cüş ve hurüş idüb gice ve 
gündüz dimeyüb, yüriyüb bir sabah Kazabad'a yetişüb; ol tarafdan İnal-oğlı 
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dahı Sultim geldügin bilüb, fİ'l-hal atma binüb, yanınca bi-had Türkmen at
lanub, alaylar bağlayub, Sultan'a karşu yüridi. Sultim dahı ol hinde biii 
mikdan Rüm serverleriyle ki gelmişdi, İnal-oğlı katında on biii mikdan 
Türkmen ziyade idi. Birbirine mukabele oldılar. Çün İnal-oğlı, Sultan'un 
caskerinüii azlığından mağrür olub kendüye bir vakar virüb lrem min fi'etin 
kaliletin galebet fi'eten lcesireten22 macnisinden gafıl olub, Cenab-ı Hakk'ı yad 
itmeyüb hernan hamle itdi. Sultan dahı, anuii caskerin ve alaylann görüb, 
kendünüii seıverlerin görüb, Allah'a tevekkül itdi. Gayret kuşağın berk idüb 
hamle itdi. Çün iki casker bir yire gelüb dokışub cenge girdiler, cazlm ceng 
oldı. İki casker birbirinden bir gün ve bir gice ayrılmayub, ahir cavn-ı Rah
miıni yetişüb, Türkmen caskeri sınub, İnal-oğlı kaçub münhezim oldı. cA
lemleri başı aşağa olub halk-ı calem şad olub anuii fitnesinden halas oldılar. 
Sultan ol yigirrni biii evi yağma itdürüb bu fethi dahı mübarek görüb fera
h-ı kalb ile dönüb çadırianna geldi, yigitlerin ve seıverlerin yoklayub göreli 
ki hiç birine elem gelmeyüb mecmücı sahİh ve salim, hernan iki kişi eksük 
geldi. Birine Cebel-oglı ve birine Zagarcı Ya cküb dirierdi bunlar Sultan'un 
sevgülü yigiderinden idi, Sultan görüii ne hil oldı diyicek, tecessüs olundı. 
Bildiler ki bunlar henüz ölmeyüb İnal-oglı'nuii bendine düşmüşler. Be-gayet 
melül olub oturdı. Na-gah biri halas olub gelince, birin dahı İnal-oglı salı
vİrmiş geldi. Sultan bunlaruii sahih ve salim geldüklerin görüb şcid ve han
dan olub ol aradan kalkub, bir hoş salırada konub, cayş ü nüşa meşgül ol
dı. 

SULTAN GÖZLER-OCLI'YLA CENG İDÜB ANI SIDUGIDUR 

Sultan İnal-oğlı'n basduğından soiira oturuh cayş ü cişrete meşgül iken 
haber geldi ki Gözler-oğlı sekiz yüz er mikdan kişiyle göçmel kalkub Kara
hisar'un üzerine düşüb, şehrin alub, içine girüb, muhasara itdi. Kata halkı 
be-gayet buiialmışlardur ve hem il dahı ol kadar düz değüldür. El-hasıl biş 
on gün anlara meded yitişilmezse hisar elden gider, diyücek; Sultan bu ha
beri işitdi, gayet kakıyub vezirlerin katına okudı ve didi ki: İlün kaydın ye
mezsiz hisarum üzre yağı gele bege dirneyesiz ve memleketi kayırmayasız. 
Gözler-oğlı ne kişidür ki benüm ilüme girüb, hisarum üstine düşüb, muha
sara ide,didi. Vezlrler ayıtdılar ki: cÖmrüii payidar olub, devletüii bahtiyar 
olsun. Her düşmen ki senüii memleketüne girüb cadavet itdi, cakıbet mah
zul olub günzan oldı. Meger Gözler-oğlı'nuii dahı vakti yakın olmuşdur ki 
senüiile pençe urmak ister. Gözler-oğlın bunda bizüm devletümüz getürdi, 
inşil'a'lhThu'l-ecazz casker-i zafer peykerle varub bir iş idelüm ki kabil-i vasf 

:zı 11, Bakara Süresi, 249. ayetten. 
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olmaya. Evin barkın yağma idüb helale idelüm, didiler. Sultan bum işidüb 
hatır-ı 'atırlan fi,l-cümle müteselli olub emr itdi ki casker ale,t-ta'cil yarağa 
girüb atianna süvar oldılar. Giceden yortdılar, sabah olınca düşrnene yetdi
ler. Gözler-oğlı'na haber oldı ki üş Sultim yetişdi, ne dennanun var ise eyle 
it. İnal-oğlı'nı basub, kasdı sensin didiler. Gözler-oğlı bum işidüb key tacac
cüb idüb ayıtdı ki: Hazır olun. ÇMe ne itmek gerek? Hatiya bununla 
dürişüb uruşmakdan gayn nesne görünmez. Biz eyle tasavvur iderdük ki bu 
şehri alub öyle kal'aya girüb oturayduk. Şimdi taşrada bulunduk. Bunlarun
la cengden gayn nesne görünmez. Zira eger kaçavuz ardumuz süıiib tamam 
helak iderler. Hele ceng idicek ümid var ki bunlan basavuz, diyicek; gördi
ler ki tuğlar ve 'alemler çıkub küs ve nakiıra ve suma ve nefirler avilzı cale
rne tolub 'alem dibinde Sultan, arslan misal, pür-silah, sağında ve solunda 
Riim baharlurlan ejderha- sıfat gelüb, iki asker müretteb olub, biribiri kur
bine gelince Sultan nazarı düşmene bırakdı. Göreli ki düşmen bir hazir helva
dur, bi-tevakkuf sağına ve soluna nazar idüb, yürüii diyüb işMet idince 
Rüm seıverleri aç kurt koyuna giıiir gibi düşmenüii kolma at depüb saflar 
yarub alaylar bozdılar. Sabahdan öyleye dek ceng idüb calemi düşmen gözi
ne teng itdiler. Gözler-oğlı gördi ki iş hadden aşub tevakkuf itmege mecat 
kalmayub alem haraba vardı, hernandem kaçub bar ü büngahın yerinde ko
yub bir diyara dahi gitdi. Sultan caskeri bu fethi dahı ganimet bilüb, yağı 
caskerinüii metnikatiann yağma idüb, yigit yiiiil toyum olup ferah-ı tamam 
birle ol yirden kalkub göç-ber-göç giru Tokat'a gelüb cayş ü niişa meşgul 
oldılar. 

SULTAN KÖPEK-OCLI'YLA CENG İDÜB SIDUCIDUR 

Sultan Gözler-oğb gavgasından fariğ olub Tokat içre cayş ü niiş idüb 
otururken, na-gah bir kul gelüb, içeri girüb, Sultan öiiinde baş koyub mek
tüb çıkaruh sultanufı eline virdi. Okuyub mazmiinı bu ki: Köpek-oğlı 
ilümüze akub şehirleri urub köyleri yalrub yıkub evin Kazabad'a kondurdı. 
Maksüdı bu ki sultanı ilden çıkarub, memleketi kendünüfı idüb, bir bed-ficl 
harami Türkmendür, gelüb reayaya hayli zarar ve ziyan ider. Eger cale:.t-tac
dl gelüb de( itmesen il elden çıkdı, dimişler. Sultim bum işidüb be-gayet 
münfacil olub ayıtdı ki: İy begler! Bu dahı ne beladur? Tiz turuii, yaragu
nuz görüb müretteb ve mükemmel düşmen yaragıyla hazır olub, atianun 
Köpek-oğlı'nuii üstün urub gözin açdunnayub Huda fursat viıiirse başın ve 
hanumanın alub 'askerin helak idelüm, diyüb, kendü, devlet ve sacadet ile 
süvar olub, Rüm merdaneleri yanınca gice ve gündüz dimeyüb, yortub, 
gidüb bir sabahın Artuk-abad içinde Köpek-oğlı'na irdi. Gördi ki 'adii leş-
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keri feragat, il ve gün kendünün oldı diyü asüde olub konmış oturur. Bun
larun geldülderin görüb belinleyüb turub sultan leşkeri kendüsini kuşatmış 
gördi. Kendülerin ve esbablann devşirüb ata eyer salınca Sultan kılıc yalın 
idüb hamle itdi. Şol sacat Köpek-oğlı caskeri ceng idemeyüb başlan kayusı 
olub bar u büngahlann koyub birer ata binüb kaçdılar. Sultan, hanumanla· 
nn yağma itdürüb ehl-i casker bir vech ile mugtenem oldılar ki kabil-i vasf 
olmaya Allilh'a tevekkül idüb yine c;azm-i Tokat idüb gelüb cayş ü nüşa 
meşgül olub aram itdiler. 

MEZID NAM BİR HARAMt SİVAS'DA ZAHİR OLUB BA YEZİD 
PAŞA ANI TUTUB SULTAN'A GETÜRDÜGİDÜR 

Meger bir gün Sultan, Tokat begleriyle ve vezİrleriyle oturuh sohbet 
iderken na-gilh bir kişi içerü girdi. Şah öiiinde başkoyu b du ca itdükten son
ra paye-i senr-i a claya icliım itdi ki mecmü 'ı memleketi a c dadan halas idüb ey
yam-ı devletünde rec:aya müreffehü'l-hal ve asüde olub, devam-ı devlet-i 
ebed-peyvend ducasına meşgüllerdür. Amma Mezid nam haram!, Sivas'da, 
Sultim Mescidi dimegile macrüfdur mescidi kalca idinüb, her gah çıkar etraf
da hararnilik idüb harab ider. Gice ohcak ol mescide girüb yatur. Be-gayet 
bed-ficl haram-zadedür. Eger Sultan anuii şenini memleket üzerinden de( 
itmezse çok fesad ider, didi. Sultan bu haberi işidicek gayet kakıyub dört ta
rafına bakub, meger kendünüii bir hazır begi var idi, aiıa Bayezid Paşa dir
lerdi, Sultlmuii makbüli idi ve hem veziri idi, anı katına okıyub buyurdı ki: 
Tiz tur, halkuiila ol Mezad'i eger yavuzlıg ile ve eger eylük ile tutub muh
kem bend idüb katuma getür. Eger büsn-i nza ile ele girüb ol işden farig 
olu b tevbe idüb bib-r sa cadet-me'abumda hizmet ide aiia eyü dirlik idem. 
Eger temerrüd ve tacannüd iderse başın getüresin. Sac.y eyle ki kaçurmayub 
ele getüresin, didi. Bayezid Paşa bum işidüb şevk ve zevk ile turub halkı 
cem c. idüb Mezid'den yana müteveccih olub göçdi. Mezid, Paşa'yı görüb ka
çub kalc:asına girüb kapusın yapub oturdı. Bayeiid, Mezid'i evvel eylük ile 
dacvet idüb Sultan:tun aiıa merhametin carz idüb eyü mansıb ve cihet vacde 
itdi. Bu ketimatı Mezid işidüb, istimac itmeyüb, itacat itmedi. Ol kalca 
idündügi mescidi hisar idinüb cenge başladı. Bayezid Paşa çün gördi ki bu 
hİç nesneyle mutlc olmayub suhület ile ele girmez, savaşa başlayub mes
cidün çevresin kazınağa başladılar. Ahirü'l-emr Mezld mescidüii kazıldugın 
görüb menaresine çıkub biraz menareden ceng itdi. Ahir savaş ile çare ol
mayub, menarenüiı çevre yanına od urdılar. Na-çir olub indi. Bayezid Paşa, 
Mezid'i tutub kayd u bend ile Sultan huzünna getürdi. Sultan görüb be
gayet şad u hurrem oldı. Ehl-i d'ivanuii her biri Mezid'i öldürmek babında 
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bir dürlü nesne söylerlükden sonra Sultan, Mezid'e: Ne dirsin, mecmücı halk 
senün helaküii içün şöyleşürler? Mezld, başın aşağa eyleyüb: Devletlü Sulta
nun elü bağlu kulıyım, her ne iderse itsün, diyicek; Sultan, Mezld'ün şeca
catine nazar idüb, merhamet itdi. Mezld'ün kamu günahın cafv idüb nice 
mal ve ton ve at bağlşlayub bir ulu kimsene itdükten sonra Sivas'ı dahı iliy
le Mezİde virdi ki varub yapub anı ma'mür ide. Mezld, çün Sultan'un bu 
in'amın gördi, cin u göiiü.Jdm Sultan'a kul olub, anun emrine ~e bükmine 
muu~ ve münkitd olub, Bayez'id Paşa'ya çok du'alar idüb işine meşgiil oldı. 
Andan Sultan gice ve gündüz c ayş ü nüşa meşgül olu b firiğ o ldı. 

TEMÜR İLÇİ GÖNDERÜB SULTANI KENDÜ YANINA DA'VET 
İTDÜGİDÜR 

Çün Sultan'un bu vech ile sit ü sadası calerne toldı; Temür, Aydın ilin
de kışlariken bir Tatar gelüb, Temür'e ayıtdı ki: Bu gün cilem içinde Sul
tan Muhammed gibi pelılevan ve babadur yigit yoktur. Atasına beiizemez, 
sarp yağıdur.Leşkerüiiden çok kişinün başın almışdur. Yolda turub ele gire
nin mecat virmeyüb helak ider. Eger anun kaydın gönnezseii, saıia dahı 

hayli ihtiyat vardur, ihtimal var ki seni ol tarafa geçünneye,didi. Çün 
Temür bum işitdi be-gayet münfacil oldı. Amma 'aklı re'yi birle tedbir 
idüb, bu mela.leti izhar itmeyüb, absen-i vech ile Sultanı şayed ele getürem, 
didi. Çün kendüde bu fikir muhkem oldı, meclis içinde Sultanı medh idüb 
Sultitn'a ducilar itdi ki ben anı be-gayet sevüb dilerin. Eger ol benüm yanı
ma gelse ben ana be-gayet ihtiram idüb oğul idinüb muıadı ne ise 
iderdüm. Hele şimdi aiıa münasib meta'lar ve armağanlarta ilçi gönde
relüm, eger da 'vetümüz icabet idüb gelecek olursa memleketi aiia tefvlz 
idüb, anun hatınyçün atasın salıvirelüm ve aiıa kendü kızum virüb güyegü 
idinem, didi. Temür çün kendü meclisinde bu tedbiri itdi, gice olıcak Yıldı
nın Hanı kendü katına da'vet idüb Sultilnun efalin ve nice 'askerler sıyub 
babadurlık itdüklerin diyüb ve anun hakkında ne fikr itmiş ise, didi. Yıldı
nm Han: Hitşi sultan ki bu vech ile hareket ide, diyü inkar idegördi. Mecal 
bulmayub: ferman sizündür, didi. Andan Temür, gılaz ve şidad ile yemin 
idüb, Yıldınm Han'ı inandurdı ki eger sultan gelecek olursa Temür'üfi aiıa 
hiç zaran ve ziyanı yetişmeyüb, anı bağnna basub, kendü kızın virüb 
güyegü idine ve Yıldınm Han'ı yene memleketine göndere. Bunun üzerine 
mukarrer olub, birbiriyle inanışub, her biri sultana ayru mektüblar yazub 
Hoca Muhammed adlu Temür'üfi bir ulu ademi var idi, anun eline virüb 
eyü hileader birle sultanı da'vet itmege gönderdiler. Hoca Muhammed, 
Temür'ün ve Yıldınm'un mel{tüblann alub bi-kıyas mal ve gene birle 
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yüriyüb Sultan tarafına müteveccih oldı. Sultana muştıcdar yetişdi ki ataii
dan ve Temür'den ilçi gelür. Sultan bum işidüb şad ve handan olub haseki
lerine emr itdi ki: Tlz turun ilçiye istikbal idün, didi. Begler karşu varub, 
kemal-i i'zaz ve ikram birle ilçiyi getürüb, bir hoş yirde kondurub, şenüt-i 
hizmet ne ise yerine geldükden sonra; sultan, meclis idüb, ilçiyi kabna okı
yub ictibar-ı tam birle iltiyam idüb ziyafet itdi. İlçi dahı atasınun ve 
Temür'üiı selamiann degürüb, mektüblann virüb, maksud ve muı·ad ne ise 
cale't-tafsil flam itdükten sonra, Temür Han'un hizmetine gelmek müşave
resin itdiler. Sultan un mecmii c ı vezirleri ve begleri şöyle masiahat göreliler 
ki: Sultan bir kadem Temür'den yana müteveccih olmayup Temür bunun 
hakkında ikdam idecek olursa, yüce tağlar kenann gözedüb yüriyeler, hatta 
Temür bu vilayetden çıkub gide. Sultan beglerinden ve vezirlerinden bu ha
beri işidicek fikri bunuii üzerine musammem oldı ki elbette Temür'ün dac
vetine icabet ide. 

SULTAN TEMÜR'E GİDÜB YOLDA KARA YAHYA'YA BULUŞUB 
CENG İI:>ÜB SIDUGIDUR 

Çün vezirler na-çar, Sultiln'ı Temür'e gitmekden menc idemediler; na
çar Sultan'a mutic olub, yaraklann görüb ağır armağanlar ihzar idüb, ilçi ile 
Tokat'dan çıkub Amasiyye'ye geldiler. Anda birkaç gün turub yeyüb içdiler. 
Andan geçüb Osmancuğ'a varub yatdılar. Andan kalkub Dervaz'e geldiler. 
Ol iklime aviize oldı ki Sultan az kişiyle Temür Beg'e giderdi. Çün Kara 
Yahya bum işitdi be-gayet şad ve handan olu b eyü fırsat buldum deyüb fi;,-
1-hil İsfendiyar'uii <askerin cemc idüb ale'l-gafle Sultan'un üzerine geldi.Sul
tan çün Kara Yahya'yı gördi yanında olan halkına "koman" diyince mec
mücı kılıç yalın idüb Kara Yahya'nun üzerine at depüb hamle itdiler. Bir 
sacat içinde Kara Yahya'nun hayli ademierin helilk idüb, Kara Yahya sınub 
kaçdı. Sultan yine ol aradan göçü b gelüb M urtaz-abad 23 içre kondı. Meger 
anda Tatar beglerinden cAli Beg adlı bir kimsene vardı ki, afia Savcı-oğlı 
dahı dirlerdi. Bir kan içici yavuz kişiydi. Sultan'un anda geldügin işidicek, 
çerisin cemc idüb, kendünüii bir fesad başı Ahi Mustala adlu ademin ilçi 
süretinde casushğa gönderdi ki Sultan çerisinüfı azlığın görüb ve çokluğun 
görüb bir iş ide. İlçi gelüb Sultan'un caskerinüii ahvalin bilüb, varub aiia 
haber virince, Sultan bunun hilesine muttalt olub, hernan sacat ilçinün ar
dm sürüb, biii mikdan yigit ile cAii Beg'ün üsi:in uı·alum diyü yüriyince 
gördiler ki cAli Beg, Sulta.nufı mehabetin işidüb, ikdam itmeyüb, hernan ol 

ıl Nqri : Munad. 
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dem kaçmış. Sultan dahı yeti.işüb mezbür 'Ali Beg'i kaçmış görüb ardın 
sürüb kovarak Selasil kal'asına düşürdiler. Sultan bu hali görüb göiıline 
hayli nesne gelüb birez mütefekkir olub Temür'e gitmekden kendüsin menc 
itdi. Ol aradan göçüb fırsat gözedüb Bolı'ya müteveccih oldılar ve doğru yo
la girmeyüb tağ tarafın tutdılar. 

SULTAN TACLARA GİDÜB İLÇİ İLE HOCASIN TEMÜR'E 
GÖNDERDÜGİDÜR 

Çün sultan ol yirden kalkub, tağ tarafına müteveccih olub, gelüb bir tağ 
içine yetişüb, kondı. Temür ilçisin katına okıyub sohbete meşgül oldılar. 

Sultan esna-yı sohbetde bu macerayı hikayet idüb ayıtdı: Görür misiz ki 
Temür'e giderken bize ne vech ile kasd oldı. Eger Temür katına varacak 
olursam hikayet ne idigi ma 'lümdur. Hasıl-ı ketarn ihtiyaturo galib olub, ke
rem ve lutf eyle, benüm vakı'amı Temür'e hik.ayet idüb, bu Tatar baiıa bu 
vech ile iş idüb, yolda gelürken Kara Yahya ile ve bunuii ile olan vakı'atı 
'arz idüb, babama dahı selam eyle. Üşte senüiıle adem dahı koşub i'tizar 

, ideyin, diyüb kendinün bir 'alim ve 'akıl ve fazıl ve kamil Süfi Bayezld adlu 
hocası var idi, mektüb yazub içinde Temür'e ve babasına du'alar idüb, ihti
yat idüb vanmarlığına bl-had özürler dileyüb, kaziyye nice oldugın beyan 
idüb, ilçi ile bile koşub gönderdi. Bunlar Temür'den yana revane olub git
tiler. Sultan yüce tağlar tarafın tutub gitdi.Bu yaiia sultan hocası ve Hoca 
Muhammed, Temür'e gelüb haber yetişdi ki Sultan kendü gelmeyüb anda 
varan ilçi Hoca Muhammed'e kendü hocasın koşmış bile geldiler, diyüb; 
bunlar dahı gelüb, Temür öninde şol ki şerait-i edebdür yirine getürdükten 
sonra, sultanuii. mektübın Temür'üii. eline sundılar. Mabeynde suaı ve cevab 
her ne vak.i' olmış ise tamam 'arz idüb Temür, sultanuii mektübına gayetde 
taczlmat ve tekrlmat idüb: Atalan merhüm Yıldınm hudavendigar dar-ı fe
nadan dar-ı bakaya nhlet itdi. Kendüler sağ ve selamet olsun, didi. Yıldınm 
Han'a bu vakı'a hicretüii sekiz yüz beşinci yılında idi. Sultanun hocası Süfi 
Bayezid'i Temür girü gitmege komayub kendü katında alıkoyıcak sultana 
mektiib birle atasınun mevti haberin i'lam itdi. İşidüb hayli ceza' ve feza' 
idüb bir nice gün yas tutdı. Andan begleri cem' olub ve nasihat idüb yas 
tomn çıkaruh gine devlet ve sa'adet birle hil'at-i şahane geyüb ata süvar ol
dılar. Dayim tağlar başında seyr idüb atasınun firakında gözlerinden kan 
yaş döküb ağiardı ta şuna dek ki Temür tarnarnet Germiyan ve Saruhan ve 
Aydın memleketterin urub garet idüb, oğullannun ve kızlannun iriterin esir 
idüb ve kiçilerin kılıcdan geçürüb, Yıldınm Han'ı Akşehir'de koyub, Genni~ 
yan-oğlı Ya'küb Beg'e ısmarladı ki: Eger Muhammed bunda gelüb atasın 
ve karındaşın taleb idecek olursa, Yıldınm'ı ve oğlı Müsa Çelebi'yi viresiz. 
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Zira Ildınm 24 ey le vasiyyet itmişdür, di yü b; a"skeriyle kalkub, Tatar'a çıkub, 
Tatar'ı dahı garet idüb, andan sonra karar itmeyüb yine vilayetine cazm it
di. 

TEMÜR ERZİNCAN TARAFINDAN KENDÜ MEMLEKETiNE 
GİTDÜGİDÜR 

Çün Temür kalkub Erzincan'a yetişdi, Sultan ol dernde Anış adlu bir 
yirde idi. Emir Yacküb anda Sultana yetişüb caza idüb elin öpdi. Biraz mer
hum Hudavendigar içün ağlaşdılar. Andan vezlrler ve begler ayıtdılar ki: Bu 
yir turacak yir degüldür. Mebada bizi bunda isteyeler diyüb, yüce tağa çıka
lum gidelüm diyüb, ol aradan gitdiler. Gelüb bir yird.e inüb, sultan anda 
bir kaç gün tevakkuf idüb, il ve şehr gelüb sultana duca itdiler. Sultan bun
lan görüb, göfıli güşiide olub ferah oldı. Andan sultan kalkub Sunısa'ya 
göneldi. Emir Ya ek u b öiiince ser-leşkerlik itdi. Y olca giderken Ermeni Der
bendi'ne yetişüb haber oldı ki: Kanndaşun cisa Beg şimdi gelüb yoluii der
bend ağzına bağlar, didiler. Çün sultan bum işitdi, Tomaniç bilünün yolı 
eyüdür diyü ol tarafa müteveccih oldıb.r. Yine görd.iler ki önlerin clsa Beg . 
caskeri bağlamış. Allah Allah diyüb gönneze urub uğradılar. Anlar dahı 
bunlan görüb mukabele itmege ikdam itmedülderi ecilden mukayyed olma· 
dılar. Bunlar geçdiler. Sultan, Emir Yacküb'a ayıtdı ki: Şimden girü bizi ta
yına degin ilet. Biz anda vannaymca beglik ele girmez, diyüb; yortub, Yac
küb Beg'ün tayısı Eyne Beg Subaşı'ya yetişdiler. Ol zamanda Eyne Beg Su
başı Balıkesir'de subaşı idi, çün Eyne Bey subaşı sultan geldügin işitdi; an
dan istikbal idüb, afJ ayağına harlrler döşeyüb, cizzetle alub şehre iledüb, 
anda birkaç gün yiyüb içüb, bunda oturmagıla olmaz diyüb, kalkub casker 
cem c idüb, Ulubad'a gelüb anda kondılar. Ol tarafdan clsa Beg, sultinun 
geldügin işidüb 'askerin cemc idüb gelüb Ulubad'un Surusa'dan tarafın tu

tub kondı. 

SULTANUı\1 ciSA BEG İLE ULUBAD KENARıNDA CENG İDÜB 
SIDUGIDUR 

Sultan, kanndaşı clsa Beg'üii casker ile gelüb Ulubad kenannda konub 
ceng içün ikdarn itdügin göricek vezirleriyle ve begleriyle meşveret idüb ne 
kılmak gerekdür ve ne tarik ile ceng itmek gerekdür diyicek Eyne Beg Suba
şı ceng tecv1z itmeyüb şöyle masiahat görd.i ki birbiriyle ceng itıneyüb bu
nun üzerine musalaha olına: Burusa ile andan aiiarusı sultanun olub ve 

24 Aynı satırda hem "Yıldınm", hem de "lldınm~ yazılı olması, müuensihin imlida bizı düze\tmeler yaptı
ğını söaterm i,Aret\er meyinındadır. 
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aşağası ki Aydın'a ve Sanıhan ve Germiyan ve Karesi'dür, Karaman ili birle 
'lsa Beg'üii ola. Bunun üzerine mukarrer idüb clsa Beg'e mektüb yazub ilçi 
gönderdiler. Çün ilçi varub narneyi clsa Beg eline virdi, ilçi elinden alub 
mektübı okıyub mazmünın bilüb cevab virdi ki: Şimdi ben ulu kanndaşum. 
Taht benüm elümdedür. Ol henüz bir kiçi oglandur. Beglik anun nesine 
gerekdür. Üş hazır olsun ki anı memleketden nice ihrac itsem gerekdür, di
di. Çün ilçi clsa Beg'den bu cevabın işidüb gelüb sultana haber virdi. Sul
tan gine Eyne Beg Subaşı'ya ayıtdı ki: Bununla la-cerem ceng itmek ge
rekdür. Hele yaramazlık bizden olmadı, diyüb; kendü ile bile gelen Rüm 
yigitlerine ve serverlerine istimalet idüb: Ha merdaneleriim, göreyin sizi ne 
vech ile hareketler ve şedlcatler gösterürsiz, diyüb istimalet virdi. İki casker 
cüş u hurüşa gelüb, birbirine mukabil olub, kıtcil içün saf araste idüb, mey
dan erenleri ilerii yüriyüb, devlet kankı tarafa müteveccih ola dirken; sultan 
elin kılıca urub, kılıcı yalın idüb, atın meydana depüb anı görüp Rüm eren
leri bir yirden at depüb, çün şir-i ga.rrim hasımiann gö:zedüb, kendülerin 
düşmen kalbine urub saflar yarub anca baharlurlar yıkub, niceleri hi-can 
idüb, başlar kesüb, kanlar dökdiler. Sabahdan öyleye degin bir ceng·i sulta
ni idüb, iki casker dahı birbirinden yüz çevünneyüb tururken devlet-i Yez
dani ve cinayet-i Rabhani sultan caskerine karİn olub c:lsi Beg caskeri muka
vemet idemeyüb süret-i firar ihtiyar idüb münhezim oldılar. cisa Beg dahı 
gördi ki fesid vardugınca artdı, iş hadden geçüb turmaga meca.J kalmayub 
gayret idüb ceng iderken kazi-yı isumanİ ile ceng içinde Eyne Beg subaşıya 
tuş olub kılıç ile çalub anı şehid itdi Andan c:ısa Beg kaçub, deniz kenann 
tutub, selimet yüzinden deiüze yetişüb, gemiye giriib, İstanbul'a geçdi, 
Tekür hizmetine yetişdi. Sultan caskeri dahı Temürtaş'ı yetüb tutub sultana 
getürdiler. Sultan be-gayet kakıdugından buyurdı ki başın kesüb gevdesin 
bir ağaca asdılar. Andan başın Emir Süleyman'a mektüb yazub clsa Beg'i 
sıyub 'askerin kırdugın iclam idüb nişin olmağıçün başı bile gönderdi. clsa 
Beg kaçub sultim caskeri ardınca kovmak taleb idicek sultan idizet virmeyüb 
hernan malın ve esbabın yagma itdirüb caskeri bir vech ile ganimet tahsil 
idüb mugtenem oldılar ki kabil-i vasf degüldür. 

SULTAN DEVLET VE SAcADET İLE BURUSA'YA GELÜB TAHTA 
ÇIKUB GERMİYAN-OGLI YAcKÜB BEG'DEN ATASIN VE KARIN
DAŞIN TALEB İTDÜGİDÜR 

'isa Beg kaçub İstanbul'a girüb, sultan cadüdan halas olub, memleket 
kendüye kaldugın bilicek; Hak tecalaya hamd-i bl-nihaye idüb, ol aradan 
geçüb, Burusa'ya geldi. Burusa halkınun culeması ve fuzalası ve sayir halkı 
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karşu gelüb iczaz ve ta czlm ve teknın ve teihlm birle sultanı alu b gelüb bir 
mübarek vaktde sultanı atası tahtına geçürdiler. Anda birkaç gün eglenüb, 
cayş ü nüş idüb, halka hayli inearn ve ihsanlar idüb, mecmucı calemi hulk-ı 
ham.İdesiyle kendüye kul idüb, andan kalkub İznik üzerine düşüb İznik'i 
mecal virmeyüb feth itdi. Andan Yinişehr'e gelüb, birkaç gün anda tevakkuf 
idüb, Karesi ve Saruhan ve Aydın vilayeti halkı ve sİpahileri gelüb taht ve 
devlet m üstedam olsun di yü b mecmü \ can ve gönül ile hizmete turdılar. 
Andan Sultan, Germiyan-oglı Ya cküb Beg' e rnekruh yazub ad em viribidi ki 
atası Yıldınm Han'un tabutın, kanndaşı Müsa Çelebi birle göndere. Mek
tüb Yackiib Beg'e yetişüb mazmun-ı şenf miicebiyle caınel idüb Yıldınm 
Han'un tabütın tamam taczlm ve ikram birle oğlı Müsa Çelebi ile bu taraf
dan varan ademiere yarar ademler koşub gönderdi. Alub gelüb Surusa'da 
olan mevzic-i şenfde defn itdiler. Yedi gün üzerinde hatme okıyub aşlar bi
şirüb merhiimuii riihıyçün ihsanlar idüb sadatı ve fukarayı gani itdi. Ol 
maslahatı dalu itmam idüb andan kalkub tamam memleketi dolaşub her ne 
yire vardıysa gelüb mütibacat itdiler. Seyr iderken yene Tokat'a çıkub bir 
yaz anda yazlayub andan göçüb Nİksar'a vardılar. Her ne ki il ve gün var 
ise gelüb itacat idüb, Sultan dahı Allah'a hamd idüb, memleket babında hiç 
teşvlşüm kalmadı diyüb, vezlrleriyle ve begleriyle ve musiıhibleriyle cayş ü 
cişrete meşgül olub, zevke ve temaşAya mukayyed oldı. 

EMIR SÜLEYMAN KENDÜ BEGLERİYLE DANIŞUB SULTAN'A 
KASD İTDÜGİDÜR 

Sultan cayşa ve cişrete meşgül olub her taraf mutlc ve münkad olub hiç 
bir tarafda cadü kalmayub fariğül-hal olub kendü halinde iken Emir Süley
man Çelebi Rümilin tamam zabt idüb Edrene'yi taht idinmişdi. Çün bum 
işitdi ki: sultan, cisa Beg'i ilden çıkaruh İstanbul'a bırakdı ve şimdiki halde 
Anadolı ve Rum'ı tarnam zabt idüb kendünüii idindi, bu husus Emir Süley
man'a be-gayet güç gelüb beglerine ayıtdı ki: Hatırum şöyle diler ki Anado
lı tarafına geçüb, ol vilayeti dahı zabt idem. Zira Muhammed kanndaşumuz 
cisa'ya eyü itmeyüb, anı memleketden çıkarub, redd idüb, kendü Anadolı 
memleketin tarnam zabt idüb, atarnun tahtına geçdi. Henüz bir tıfıl oğlan
dur, tahta kaçan layıkdur? imdi batırum şöyle ister ki Anadolı tarafına 
geçüb tahtı elinden alaın. Eger mukabil olmak isterse mukalıele idüb aiia 
göremedüği işler idem. Vezirler ve begler ayıtdılar ki: İy şah, eyü dirsiz am
ma iş Allah'uiidur. Zira eğerçi ol kişi yaşda kiçidür, devletde ulu gibidür. 
Her kişi ki anuiila mukabil oldı, ahirü'l-emr münhezim olub sındı. Pes 
anun tedblri budur ki istanbul tekürine mektub yazub ilçi gönderevüz ki cl
sa Beg kanndaşunuzı tlz vire, anı Sultan tarafına havale idüb ola ki biri 
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gidüb biri kala. Pes düşmen bir kalıcak iş asandur. Anı ilden sürüb il ve 
gün bizüm olur. Yahüd baczı il virüb padişahlık bizüm olur, didiler. Emir 
Süleyman bum masiahat görüb İstanbul tekürine adem viribidiler, cisa Beg'i 
bunda gönder diyü. Tekür biri mazmünın bilüb, mucahede idüb clsa Beg'i 
virdi. clsa Beg dahı ilçi ile gelüb hernan tevakkuf itmeyüb Gelibob'dan 
geçüb tamam Karesi vilayetin aldı. Andan her n~reye teveccüh itdi, il ve vi
layet mecmücı itacat idüb şöyle didiler ki: Evvel kanndaşuii Sultan birle bir 
taraf olun andan devlet her kankuiiuzuii ise biz kamumuz cim ve başumuz 
yolunda komışuz, didiler. clsa Beg bu sözi begenüb yüridi. İl üzerine seyr 
iderek Begpazan'na yetişdi. Anda kış yarağın fikr idüb oturdı. Andan kann
daşı Sultana ilçi gönderüb mektiib yazdı ki: Biriderüm, cazizüm, serverüm, 
mahdümum! Ma cl üm ola kim şükr kim tapuİlı sultan gördüm. Ü ş il ve 
günine mihman irdüm, didi. Mektüb sultan'a vüsül bulub okınıca.k mazmiı
nın ma cllım idinüb andan cevab yazub d ürlü d ürlü nevaziş gösterüb Mer
haban ve hayra makdem! Hoş geldün! Kendü memleketüne geldüii. Ne 
minnetün vardur? diyü, ilçi bitadayup enva<-ı tuhfeler gönderüb ve hem ol 
kışuii yaragın buyurdı. cisa Beg kışı Begpazan'nda kışlayub bahar olıcak 
Sivrihisar'a vardı. Andan etrafı seyr iderek Karaman'a varub bir deta Kara
manlu ile ceng itdi. Ahirü:ıl-emr Karaman'da bir havale yapub gitdi. İli ve 
güni tavaf iderek gelüb Surusa'ya indi. Her yire ki varurdı Sultim'un name
sin gösterüb ile duhül i derdi. B uru sa' da dahı aneılayın name çıkard u b 
gösterdi ki haliya kanndaşumla bir olub musataha itdüm, üş nişfulı diyüb 
hisara girmek istedi.Burusa halkı bum kabiii itmeyüb ~hr halkı dahı mec
mücı kaçub kaleaya girüb kapusın yapdılar. clsa Beg taşra kaldı. Biii dürlü 
müdara idüp şehr halkı itacat itmedi. Ahirü:ıl-emr kakıyup şehre od urub 
şehri ucdan uca yakub kara yir itdi. Bu tarafda Sultan'a haber oldı ki kann
daşuii clsa Beg yene ile ve güne girüb kendüye mutic olanın hoş dutar ol
mayanuii evin yakub garet idüb Müslümanlan gayet iza:ı ider. Bu haberi 
işidicek yanında olan vezirlerine ve beglerine meşveret idüb yanında olan 
Rüm serverleriyle fi'l-hal ata binüb Tokat'dan Surusa'ya on günde enüb 
Burusa kurbinde bir yirde konub mütemekkin oldı. 

SULTAN BORUSA'YA GELÜB clSA BEG İLE BİR DEFA CENG 
İTDÜGİDÜR 

Çün sultan Burusa kurbine geldi, cisa Beg'e haber oldı ki üş sultan gel-
di. cisa Beg bu haberi işitdi, gayet müte'ellim olub, beglerine nice itmek ge
rekdür diyü meşveret idüb, olacak oldı, diyüb on bin mikdMı adı cemc 
idüb, ceng itmege yüridiler. Sult~muii dahı yanında hernan üç bin mikdMı 
Rüm serverleri var idi, cacele idüb cisa Beg'i bir dela basmağın, iltifad it-
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meyüb, casker cemc itmeyüb tenha gelmişidi Çün sultan clsa Beg'ün caske
rin gördi, hiç vech ile ihtiyat itmeyüb, Allah'a tevekkül idüb yanında olan 
Rüm serverleriyle müretteb ve mükemmel cİsa Beg'ün üzerine yüriyüb ceng 
itmege ikdam itdi. cisa Beg dahı bu tarafdan yüriyüb, iki casker birbirine 
buluşub, dokışub, sabahdan öyleye dek ceng-i sultani oldı. Ahirü'l-emr Hak 
celle ve cala Sulta.n'a fursat virüb, clsa Beg car u namüsı terk idüb biş on at
lu birle kaçub Bednos beleninden (ka)çub yetdi. Gördi ki il kendüye üşüb 
dutarlar, ol yirde dahı tevakkuf itmeyüb tağdan tağa düşüb tsrendiyar mem
leketine Kastamoni'ye varub, lsfendiyir'a clsa. Beg geldi diyü haber viricek 
frl-hil atına süvar olub, istikbil idüb, cizzet ve taczlm birle alub gelüb şehre 
getürüb kondurdı ve envac-ı ikram ve ziyafetler idüb karşusına el bağlayub 
turdı. Zira ki İsfendiyar, clsa. Beg'ün atasına hayli hizmet idüb aralıkda olan 
hukük-ı sabıkayı gözedüb tamilm ricayet itdi. Bu cinibden Sultan, clsa Beg 
kaçıcak envac-ı ferah birle kalkub Burusa'ya geldi ve Burusa'nun yandugın 
görüb, hayli müte'ellim olub, şehr halkına hayli inearnlar idüb, şehri girü 
yapmağa emr idüb, anda cayş ücişrete meşgül oiub birkaç gün anda kaldı. 

CISA BEG, İSFENDİYAR MUCAVENETİYLE ÜÇÜNCI DEFA SUL
TAN İLE CENG İDÜB SIDUGIDUR 

Çün clsa Beg, Sultandan kaçub, tsrendiyar'a varmış idi; tsrendiyar bunı 
hayli hoşça tutub kemal-i taczim ve teknın birle ziyafet itdi. Oturuh cayş ü 
nüş iderken bir gün cisa Beg esna-yı sohbetde İsfendiyir'a didi ki: Lutf ve 
kerem idüb, bir defa baiıa yoldaşlık idüb, şol oğlan ile bir ceng idüb, anun 
gözine calemi teng itmege ikdam olunaydı. Şimdi ol gafildür, biz tarafdan 
yüriyüb evvel Ankara üzerine düşüb anı muhasara idelüm. Şol ki mutic ola 
hoş, muti olmayanın başm kesüb hanumanın yağma idelüm, didi. İsfendi
yar, clsa Beg'ün ziyade tazarrucından ve ibtiha.Iinden terahhum idüb: Sen 
didüğün gibi idüb sana elümüzden geldükce mucavenet idelüm. Zira atailun 
kemine kuhyın, diyüb; iktidan olduğı caskeri cemc idüb, Selasil kaleasından 
yaiia müteveccih olub yüridiler. Bu tarafdan sultim bu kaziyyeden firiğ olub 
sohbete meşgül iken na-gah haber geldi ki: Şah-ı calem bilmiş olasın ki ka
nndaşuii clsa Beg, isrendiyar birle çeri çeküb üş Ankara'ya yetişdi, didiler. 
Sultan bu haberi işidicek yanında hazır olan üç bin mikdan caskerin müret
teb ve mükemmel idüb, hernan tevakkuf itmeyüb, atlanub, düşmenden yafia 
yüriyüb hücum idicek yene haber geldi ki: Üş clsa Beg çeriyle Gerede'ye 
geldi, didiler. Bunlar dahı süreat-i tam birle yüriyüb, on gün diyince Gere
de'ye yetüb, ol yerde kondılar. Ol tarafda clsa Beg'e haber vardı ki: Sultan, 
üş irişdi, eger bugün dahı yürinürse Gerede'de buluşulur, didiler. İsfendiyar 
didi kim: Ne itmek gerek? Çün geldiler anlaronla ceng itmekden gayn çare 
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yokdur. Pes vezlrler ve begler bir araya gelüb meşveret itdiler. clsa Beg bun
lara ayıtdı ki: Bu babda bir fikir olsun, masiahat nedür ve netrnek gerek? 
Ve bu derdün devası nedür ve ne kılmak gerek? diyicek, bunlar dahı her 
birisi bir söz söyleyüb ayıtdılar ki: Devletüiiüzde yann olıcak anianın kaydın 
yiyelüm. Ve kimi ayıtdı: Anlar bunda gelmediler, bu söz sahlh degüldür. 
Bunun emsati her kişi kendü bildügin diyüb ahir karavul gönderdiler. Biraz
dan sonra karavullan kaçub gelüb haber virdiler ki Sultan üş geldi, diyü. 
Hakikat-ı hali anlardan ma cl üm idinüb cenge hazır olunca Sultan bu taraf
dan dahı tabi ve nakara çalub, calemler çözüb, neflr ve süma avazı calerne 
tolub, Rüm seıverleriyle yetişüb, anlara mukabil kondı. İsfendiyar, bunı 
görüb, erlik ve babadurlık ise ancak ola, diyü tahsin itdi. Ol gice iki casker 
birbirine tınmayub sabah olunca yatdılar. Çün sabah olub iki tarafdan 
ceng-i harbi çalınub, alaylar bağlanub, babadurlar ve mubarizler meydana 
girüb, cevlim idüb, birbirine nizeler sunışub ceng iderken; Sultan, bu mey
danı görüb, cüş ve hurüş idüb, Rüm seıverleriyle ve mubarizleriyle bir yir
den hamle idüb, tekbir idüb, ceng-i sultani idüb, ahirii'I-emr feth-i Sultani 
karlb olub, sultilnun devleti galib olub, İsfendiyar caskeri sınub, münhezim 
olub, tar u mar olub kaçub tağıldılar.İsfendiyar, clsa Beg birle bişer alnşar 
atlu ile kaçub Kastamoniyye'ye yetişdil er. İsfendiyar c askerinden bi-hadd 
kimsenenüii başı kesilüb, malı ve esbabı giret olunub, Sultim caskeri bir 
vech ile ganlmet tahsil idüb, muğtenem olddar ki kabil-i vasf degül. Sultan 
devletinde mecmücı ganl oldılar. Sultan yene ol aradan feth ve zafer birle 
şad ve handan olub, devlet ile yene Surusa'ya gelüb, birkaç gün anda cayş 
ü cişrete meşgül olub, andan kalkub yene Tokat'a çıktı. Tokat'da cayş ü nüş 
iderken Karaman-oğlı kadi-c askerin gönderüb ve Dulkadır-oğlı cimibinden 
dahı i Içiler gelüb, aralarında muhabbet ve iltiyam olu b aralıkda c adavet 
götürülüb, barışıklık itdiler. Ol hinterde Dulkadir-oğlı kızına dahı yavuk 
olu b tuhfeler ve armağanlar gönderilüb nişim gönderdiler. 

CİSA BEG İZMİR-OCLI'NA VARUB ANDAN MUCAVENET TALEB 
İDÜB SULTAN İLE CENG İDÜB MÜNHEZİM OLUB NA-BEDİD 
OLDUGIDUR 

cisa Beg, sultanun cenginden kaçub Kastamoniyye'de turub, sultan rela
hiyyet ve feragat birle Tokat'da turub cayş ü nüşa meşgül iken, haber işitdi 
ki sultan Tokat'dadur. Bir iki yüz kimsene ile clsa Beg, Kastamoniyye'den 
kalkub, tağdan tağa düşüb, biii dürlü bela ile yene il içine girüb, ilden ve 
recayadan hiç kimsene mutic olmayub, belki kidir olan yirlerde karşu varub, 
ceng idüb, içlerine koymadılar. Bu vech ile giderek gelüb Burusa'yı geçüb 

F.Z7 



HALİL E. CENGiZ · YAŞAR YÜCEL 

Mihaliç'e indi. Mihaliç kavmi anuiıla ceng idüb içlerine koymadılar. Ol da
hı bunlara yalvarub ayıtdı ki: Kanndaşum gelince bir yirde sak.in olayım, 
diyüb ol yerde mütemekkin oldı. Pes sultana haber yetişdi ki <tsa. Beg yene 
gelüb, il içine girüb, şimdi Mihaliç'e vardı ola, didiler. Anun tedarükini it
rnek gerek, diyicek; hernan lahze, sultan, on biiı babadur dil-aver Rüm sera 
verleriyle atlanub, Tokat'dan kalkub, <İsa Beg'üiı üzerine müteveccih oldı. 
Zaman ile Mihaliç'e yetdi. clsa Beg, sultanun geldüginden haberdar olub, 
kaçub, izmir'e vardı. izmiraoğlı çün cisa Beg'ün geldügin işitdi, istikbiıl 
idüb, cizzet-i tam ve taczim ve ikrcim birle alub, gelüb bir hoş makama kon
durdı. Eyü ziyafetler idüb, hal ü kalin sorub, hatınn teselli kıldı. Andan clsa 
Beg, İzmir-oğlı'na tazarruc ve zin kılub ayıtdı ki: İy kanndaş! Size geldüm, 
amma bl-nihaye zahmet getürdüm ve memleketüne ulu gavga tahsil itdüm. 
Kerem ve lutf idüb benümçün sacy eyle, bir defa dahı ol oğlan ile ceng 
idelüm. Eger bu defa dahı talicüm vefa itmeyüb münhezim olacak olursam 
varub, derd ile bağrumı pare pare idüb, bir na-ma cl üm yirde mütemekkin 
olam. Bum diyüb zirl ve feryad kılub ağladı. İzmir-oğh'nun cigeri pare pare 
olub terahhum itdi. Cevab viri.ib ayıttı ki: Şah-zade! Ağlama, Allah'a te
vekkül idüb sabr it. Eger devlet sana yar olacak olursa taht girü müyesser 
olur inşiı'a,llahulll-ecazz bir cazim casker cemc idüb senün karundaşun ile bu 
defa dahı muhkem tutub dürişelüm, bir ceng-i sultani idelüm. Eger Huda 
fursat virürse ataiı tahtını sana alıvirelüm, diyüp Aydın ve Saruhan ve Teke 
ve Menteşe oğlanlarına mektub yazub ilçiler gönderüb ayıtdı: Her biri lutf 
idüb taht-ı tasarruflannda olan vilayetün ahalisinden cem c idüb gelüb, clsa 
Beg'e mucavenet ideler ki nza-yı Hak içün buna mucavenet itmek be-gayet 
mahaldür, didi. Bunlar dahı mecmu \ ittifak idüb memleketlerinden ceng 
içün ademler cem c idüb yarağ görüb müretteb ve mükemmel gelüb İz
mir' de yiginni biii mikdMı adem cem c olun dı. Bu tarafdan sultan dahı bu 
haberi işidüb, gavga ziyade olmadın yüriyelüm diyüb, on bin Rüm serverle
riyle tevakkuf itmeyüb, hernan clsa Beg üzerine İzmir'e yüriyüb, gice ve 
gündüz dimeyüb, İzmir'e yetişdi. Sultan geldügin clsa Beg işidicek mezkür 
begler ile ittifak idüb, caskerin düzüb, Sultan'un üzerine yüridiler. Sultan 
dahı bu tarafdan calemler çeküb nakara ve nefir çalınub, alayların müretteb 
ve mükemmel idüb, tekbir getürüb, ceng içün mecal vinneyüb yüridiler. 
Çün iki casker birbirine mukabil olub, pehleviınlar ve mubiırizler at depüb, 
meydana girüb, cevlan gösterüb, ceng itdiler. Ahirü,l-emr, Sultan, Allah'a 
tevekkül idüb, bir yirden hamle idüb, tekbir idüb, yüridiler. Furs<•.t ve nus
ret Sultan caskerine karin olub, clsa Beg caskeri münhezim oldılar. clsa Beg 
ol aradan kaçub, Karaman'a düşüb, ol yirde na-bedid oldı. Ve mucavenet 
içün gelen begler her biri tar u mar olub gitdiler Andan izmi .... oğlı gelüb, 
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günaluna tevbe idüb, Sultan'un ayagına düşüb, bilmezligile bir iş itdügine ic
tizir idüb, bükm-i padişihiye itacat idüb bende-var turdı. Sultan bunun ta
zarrucından şiıd olub, günahını cafv idüb, ol ikllmi girü anun tasarrufında 
mukarrer itdi. Andan caskeriyle yüriyüb, Aydın ve Sanıhan ve Teke ve 
Menteşe ve Germiyan vilayetlerin feth idüb, yene Surusa'ya feth ve nusret 
ile gelüb, taht-ı sacadet-bahtda mütemekkin olub, cayş ü cişrete meşgül oldı. 

SULTANA HABER GELÜB EMIR SÜLEYMAN ANUN KASDlNA 
YÜRÜDÜGİDÜR 

Sultan, kanndaşı cisa Beg'i ilden çıkarub, Karaman'a bırağub, tarnarnet 
Anadolı cinibin ihata idüb, Surusa'da cayş ü cişret iderken haber geldi ki: 
Kanndaşun Emir Süleyman bi-hadd casker cemc idüb, denizi bu tarafa ge
çeturur. Muradı ve maksudı budur ki memleketi zabt idüb, ata tahtın 

elünden alub, saiia muıildı ne ise anı ide, didiler. Sultan bum işidicek be
gayet rnüteellim olu b, vezlrlerin ve ulu beglerin cem c idüb: Bu işüil tedb'iri 
nedür ve ne itmek gerekdür? diyüb, anlarufıla meşveret itdi. Mecmücı bum 
masiahat gördiler ki Emir Süleyman ile mukabil olub ceng itmeyeler. Belki 
yir kolayın gözedüb ökçe ökçe yüriyeler fursat bulup ele girenin heliık idüb 
kendülerüiı dahı caskerine haber idüb cemc ideler. Bu tedbiri Sultan istihsin 
idüb Surusa'dan kalkub Ankara tarafına mütevveccih oldı. Ve etraf-ı ca
leme mektüblar gönderdi ki Anadoh caskeri Ankara'da cemc ola. Ve Toyran 
Beg'e mektüb gönderdi ki: Toyran Beg kanndaşum, kerem ve lutf idüb bi
ze yoldaşlık idesiz, diyü ilçi göndericek Toyran Bey dahı yigitlerin ve baba
clurlann cem c idüb Sultan hizmetine yetişüb hayli laf (ü) giizaf itdi ki, inşa
allah müşahede oluna ki ne vech ile ceng idevüz diyü. Sultan anun lafların 
gerçek sanup bl-hadd inearn ve ihsan itdi. Andan sonra haber geldi ki Emir 
Süleyman yir ve gök götürmez c asker ile üş yitişdi di yü. Sultan çün bu ha
beri işitdi, vezlrlerin ve beglerin katına okıyup ayıtdı ki: İy vezlrler ve beg
ler! Haliyil netrnek gerekdür? Üş düşmen yetişdi. Benilin fıkrüm bunun 
üzerine mukarrerdür ki bunun gibi eyyamda düşmenden kaçub yürümek 
muhannetlikdür. Gelüii gayret kuşağın berkidüb, bu gelen düşmenün üzeri
ne hücüm idüb, bir hamle-i şirane idelüm ki halk-ı calem bizden gayret 
alub şayed perakende idevüz fi;)l-cümle devlet her kangımızuii ise taht anun 
ola didi. Fikirde iken ki caceb gidelüm mi ve yahod varalum mı dirken, Ak
bel Subaşı baş kaldıruh didi ki: İy Sultan-ı Alem! Bu mahalde savaş itmek 
olmaz. Zira gelen ulu kanndaşuİı cOsman-oğlıdur. Şimdi masiahat oldur ki 
anunla devlet yarışrluruh Firüz-oğlı Yacküb Beg'i kalca bekçisin koyub biz 
şehirden çıkub il içinde yüriyüb ili konyavuz. Eger kanndaşun bunda gelüb 
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şehir halkı afia taparsa gam degül, içeıü hisar bizüm olıcak şehr gıru 

elümüzde olur. Eger şöyle ki hisar dahı elden gide el-hükmü li'llah inşa'a,l
lahu'l-ecazz Huda fursat viıüb devlet müsacid olıcak şehir ve hisar giıü ele 
girür. Sultan bunun tedblrin kabül idüb Selasil, den çıkub yüridi. Ve şehrüii 
bir tarafından dahı Toyran Beg çıkub iller yıkub ve kanlar döküb haramilik
ler ide ide Sultan ile itdügi cahdı sıyub bunca nic:mederin yeyüb hitaderin 
geyüb çıkub iline gitdi. Çün Sultan'un mesamic-i şerifine Toyran itdügi 
efal-i kabilıleri yetişdi nar-ı gayret için ve taşın yakub ffl-hal yanında olan 
casker ile ılgar idüb Toyra.n Tatar gafil yaturken yetdi. Hernan Toyran 
kendü cüryan kaçub halas oldı. Sultan anun mal ü menalin ve mecmiicı es
baban yağmi itdürüb ehl-i c ayalin esir idüb Selasil'e gönderdi. 

EMIR SÜLEYMAN RUMİLİ'NDEN ANADOLI TARAFINA GEÇÜB 
BABASI TAHTINA KASD İTDÜGİDÜR 

Çün Emir Süleyman, Rumili'nden casker cemc idüb denizi geçüb Ana
dolı tarafına yüriyüb Burusa'ya geldi, anda bir iki gün tevakkuf idüb andan 
zaman ile Ankara'ya yetişüb kondı. Yackiib Beg dahı kaleanun kapusın ya
pub ceng yarağın idüb hazır turdı. Şehr halkı bir yerde cem c olub meşveret 
idüb bum masiahat gördiler ki Emir Süleyman'a karşu çıkub mutaba c at ide
ler. Zira maclümdur ki eger böyle olunmaya mecmücı halkı kılıçdan 
geçüıür ve hem padişahumuz oğlıdur, evvela anuiila yavuz olmak cayiz 
degüldür, diyüb şehirden çıkub bir yerden Emir Süleyman'un ayağına 
düşüb ictiziır itdiler. Emir Süleyman dahı bunlan be-gayet hoş görüb, her 
birine istimaletler idüb, gelüb şehre giriib, kondı. Katanun bekcisi Yac:küb 
Beg'e adem göndeıüb kaleayı taleb itdi. Yacküb dahı bu haberi İşidicek kalc
anun kapusın yapub anlaruiila biş altı gün ceng itdi. Tamam caciz olub 
Emir Süleyman ayıtdı ki: Hüsn-i nzii ile kalca alınmazsa cebr ile almak ge
rek diyüb nerdübiinlar buyurdı. Her tarafdan nerdübiinlan urub kalca cen
gin itdiler, Yacküb bu cengden zebün olub sultana mektüb yazub Eyne Ho
ca ve Bulgur Ağa lakablu bir kimsene var idi, mektübı anun eline viıüb 
gönderdi ki şimdiki halde halimüz be-gayet muztar oldı. Egerol asitan-ı sac
adetden bu tarafa meded ve mucavenet yetişmeyecek olursa kalca elden gi
der. Çün mektüb Sultiin'a yetişdl, kaziyye neydügi tamam maclüm oldı, Yac
kiib Beg'e mektiib yazdılar ki işüiide ve gücünde merdane olub hisiin mu
hafazat idesin. İnşa,a'llahu,l-ecazzu yann öyle vaktinde ben dahı yetişüb 
masiahat bir yana ola, diyü. Bulgur Aga mektubı alub gelürken yolda tutub 
Ali Paşa katına getürdiler. Haber sorub cevabın aldı ve mektubun hata ve 
savabın bildi.Bir vech ile müdara idüb Sultan mektUbın ah koyub kendü ta
rafından Yac:küb Beg'e Sultan ağzından mektiib yazub Eyne Hoca birle 
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gönderdi ki: Yackub Beg! Şimdiki halde mektüb gönderüb katanun ahvalin 
bildürmişşin. Eyle olsa sen bizden mucavenet taleb itme. Biz anda vanma
zuz; bu denlü ki sacy idüb kaleayı benümçün muhilfazat eyledün, eyü itdün. 
Amma çün ki hal bu vech ile oldı, cengi koyup hisan ulu kanndaşuma tes
lim idesin, diyü. Çün cAli Paşa bu suretle hiyle itdi, mektübı Yackub Beg'e 
gönderdi. Mc:k.tüb Yacküb Beg'e yetişicek, be-gayet muztar olmış idi; nice 
itsün cale;)l-gafle kaleanun kapU!ln açub gelüb Emir Süleyman'un elin öpüp 
kale ayı teslim itdi. Bu tarafdan Sultan, kale anun bu vech ile alınrluğın bilüb 
be-gayet melul ve m ün fa cil oldı. Hernan lihze ol aradan kalk u b gidüb Beg
pazan'na kondı. Andan dahı kalkub gidüb, Amasiyye'ye çıkub, ol yazı anda 
yazladı . Emir Süleyman dahı ardın sürüb anda yetişdi. Sultan kalcalann 
berkidüb oturdı. Emir Süleyman, bin d ürlü cehd idüb, bir kale anun bir ta
şın kopanmayub, yene dönüb casker ile Surusa'ya gelüb cayş u cişrete meş
gul oldı . 

EMIR SÜLEYMAN SURUSA'YA GELÜB SULTAN ANU~ ÜZERİ
NE GELÜB SO~RA SUL TAN DÖNÜB RÜM'A GİTDÜGİDÜR 

Meger bir gün Sultan begleriyle c ayş u nüşa meşgül iken esna-yı sohbet
de söz açarak Sultan ayıtdı ki: cAcaba kanndaşumun hali nedür ne yir
dedür? dirken, ittifak, bir casus geldi, didiler. Sultan destur virüb içeriiye 
girdi. Şih'a ducalar idüb ayıtdı ki: İy şah-s 'alem! Bundan evvel kulunu Bu
rusa'ya göndermişdün. Varub tamam tecessüs ve tefahhus itdüm. Kannda
şun be-gayet halvetdür. Hernan altı yüz mikdan ademisi vardur. Gice ve 
gündüz şaraba meşgüldür. Şöyle ki hamrnama girüb şarfıb içer. Bir ay anda 
oturuh cayş ü nüş ider. Bu vechile fursat hiç ele ginnez. Eger üzerine 
hücüm idersen be-gayet fursatdur, didi. Sultan çün bum işitdi be-gayet fe
rah olub ayıtdı ki: İy begler! Otunnağıla olmaz, uyur kişiye devlet karşu 
gelmez. Devlet kaza katındadur. Benümle bile gelen gelsün gelmeyen bunda 
kalsun. Elbette gitsem gerekdür, didi. Begler bir yirden Sulta(na) duca idüb 
şah-ı (alem kanda dirsen biz anda hazıruz diyicek hernan sacat sultan kal
kub Surusa'ya cazimet idüb bir nice gün gidüb Sakan suyı'na yetdi. İttifak 
Emir Süleyman beglerinden Süleyman Subaşı dirlerdi, il yazmağa çıkub ol 
yere gelmişidi, Sakan Suyı kenannda Sultan caskerin görüb birkaç atlu ile 
ilerü varub bunlara çağıruh ayıtdı ki: İl misiz, yağı mısız? diyince Sultan ta
rafından birkaç Rüm yigitleri fi'l-hal suya at depüb, uş kimidüğümüz bile
siz, diyüb Süleyman Subaşı'nufi üzerine yüridiler. Süleyman Subaşı tunma
yub kaçub Emir Süleyman'a yetişdi. Emir Süleyman ol hinde harnınarn 
içinde sohbet idüb şarab içerdi. Emir Süleyman'a haber virdiler, destür 
virüb Süleyman Subaşı içerü girdi, duca idüb her ne vakic olmış ise haber 
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virdi. Emir Süleyman bum işidüb elindeki cimı yire urub didi: Hayfa ki 
düşmen fursat bulub üzerüme hücüm itdi. Buiıa ne çare itmek gerek? Mas
lahat oldur ki dönüb Rumili'ne gitmek gerek. Ol hod bunda karar ideceği 
yok dönüb girü Rüm vilayetine gitse gerekdür. Ol vakt hod Huda fursat 
virürse ben dahı Rumili c askerin cem c idüb yine bu tarafa gelüb geçüb 
atam tahtın anun elinden alam didi. cAH Paşa bum işidüb ayıtdı ki: İy Şah! 
Bu itdügüiı tedblr eyü degüldür. Zira sen bundan Rumili'ne dönicek 
düşmenüiı arduna düşer, ad yavuzlığı olur. Pes masiahat oldur ki ol kişi Yi
iiişehir'de karşulayub Çakır Bınan yöresin alalum, yerüiı sarpıdur, anda tu
ralum. Ol bize gelüb kıyışmaz. il elümüzdedür, anlara zevade virmezüz. 
Birkaç gün turub açlığa tahammül itmeyüb dönerler giderler. Sen hiç an
dan ihtiyat itme. Eger anunla dahı olmayacak olursa afia name yazub 
gönderelüm. Ol bu yirde karar itmeyüb dönüb gider. Çün Emir Süleyman 
bum işidüb bir pare gayret idüb yüridiler. Yinişehir'de ol dirlükleri yire çı
kub turub ol canibe Hacı Evrenos'ı karavul gönderdiler. Sultan tarafından 
dahı Cebel-oğlı Muhammed ve Horos-oğlı Ahmed karavula çıkmışlardı. İtti
fak iki karavul birbiriyle buluşub dunşub ceng itdiler. Bu tarafdan ve anlar
dan hayli kimsene düşdükden sonra Emir Süleyman karavulı sınub kaçub 
gelüb haber virdiler ki: Sultan, sekiz bin atı eyü ve kendü kavi yigitlerle uş 
yitişdi. Aiıa bu yarağıla cevab olmaz.Bu işün tedblrin idüb baş yarağın 
görmek gerekdür, didiler. Bunlar bu sözdeyiken calemler başı görinüb tabi 
ve nilira ve süma avazı calerne tolub calemler dibinde Sultan sekiz bin 
Rum serverleriyle yetişdi. Çavuşlar önce du c alar idüb yüridi. Emir Süley
man çün Sultanun heybetin ve salalıetin görüb korkub kaçınağa yüz tutdu
ğın CAl] Paşa tt'I-ha.l bilüb hiyle birle Sultana name yazub bir kulıyla viribi
di ki: İy Sultan-ı caıem! Bilmiş olasın ki kamu beglerüii saiia kasdlan ya
vuzdur. Bizüm]e inifak idüb andlaşub dururlar ki seni ele vireler. Bir dürlü 
dahı degüldür. Ataiiuiı çok tuzın ve etmegin yiyüb dururum. Seni dahı se
verin. Bilmiş olasın hele ben saiia didüm sonra bir nesne olıcak baiia nesne 
dimeyesin, diyü. Sultan narneyi kul elinden alub okıyup pare pare idüb oda 
urub hiç kirnesneye nesne söylemedi. Hernan ata süvar olub buyurdı ki tabi 
ve nakara çalub cenge yüridiler. İki tarafdan altı yedi gün ceng itdiler, birbi
rine zafer bulımadılar. Zira Emir Süleyman bir sarp yirde oturuh ceng ider
di. Ol sebebden zafer bulunmazdı. Müşkil dahı bu idi ki ol yedi gün içinde 
ziyade yiller esüb yağınurlar yağmağıla hayli zebun dahı olmışlardı. Bu es
nada iken na-gah Sultan'un bir İlyas adlu şerbetdar kulı dahı kendü katın
dan kaçub Emir Süleyman'a vardı. Sultan bu haleti görüb be-gayet incinüb 
vezirlerin katına okıyub ayıtdı ki: İy vezlrler! Hiç görür misiz ki bizüm 
işimüz gitdükce sarplanınağa başladı. cAll Paşa dünki gün işbu vechile bir 
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mektüb gönderdi. Eger bu didüginün aslı yoğımış ise bu kul kaçmazdı. Ve
zlrlerden Bayezid Paşa baş kaldıruh ayıtdı ki: İy sultan-ı cAlem! Kulun elin
de ne vardur? İş takdiründür. Görürsüz ki kaç gündür ne vech ile sacy 
iderüz. Hiç rast gelür mi? Eyle olsa şimdi masiahat oldur ki bu işi te'hir 
idevüz. Allah cinayetinde ola ki hayra döne. Ol vakt bunlanıii hakkından 
gelevüz, didi. Sultim na-çar bu tedbiri kabül idüb dönüb yene müddetle 
Tokat'a yetişdi. Emir Süleyman kanndaşı Sultan gidicek be-gayet şad ve 
hurrem olub Bunısa'ya gelüb taht-ı hükümetinde olan vilayete, "ulu se-

• ferüm vardur cale,t-tacdl gelüb cem c olalar", nameler perikende itdi. 

SİFRİHİSAR'DAN HABER GELÜB KARAMAN-oGLI EMiR 
SÜLEYMAN'UN ÜZERİN URUB SINUB KAÇUB SULTAN İLE MUA
HEDE İTDÜGİDÜR 

Emir Süleyman etraf ve cevanibe mektüblar yazub casker cemc itmege 
başlayub kendü dahı muhkem ceng yaragın göriirken Sifrihisir' dan haber 
geldi ki: Eger şehr-yir bu cinibe gele, şehri aiia teslim idevüz, diyü. Emir 
Süleyman bum işidüb Sifrihisar üzerine vanıb ol haberiiii neticesin taleb 
idicek gördi ki ol tevakku c olunan zuhüra gelmedi. Birkaç gün muhisara it
di. Karaman-oğlı, Emir Süleyman'un ol cinibe vardugın işidüb fursatı gani
met bilüb hayli casker cemc idüb kendü fikr-i fasidi bunun üzerine mukar
rer old ı ki: Eger fursat el virürse basub gan;met tahsil idem. Y oğ eger devlet 
yan kılmayacak olursa bir tarafa kaçub halis olam, didi. Bu husüs içün 
Emir Süleyman'un cakabince olmış idi .. Ahirü'l-emr tecessüs itdürüb 
kendüsin caskere urmak ikdim itdügi ediden kaçdı. Emir Süleyman anuii 
işbu hilin duyub Hacı Evrenos'ı çeri begi diküb Karaman-oglı'nuii cakabin
ce saldı. Uş yetişdüm diyince Karaman-oğlı, Aksaray'a yetişüb andan Hacı 
Evren os dahi anun ardınca yetişüb kon dı. Anda, Aksaray' da c ayş u cişrete 
meşgül olub Karaman-ağlı dahı ol tarafdan yüriyüb sultin'a mektüb yazub 
adem viribidi ki: Kırşehri'nde Cemile kalcasında ikisi buluşub bunun üzeri
ne cahd ve peymin ideler ki biribirinüii dostına dost düşmenine düşmen 
olalar ve hem bu takdirce Karaman-oğlı'nuii vilayetinüii yarusı Sultim'un 
ola. Hernin ikisi ittitak idüb Emir Süleyman'ı ilden çıkaralar ve hem ol 
cahdüii üzerine olub Cemile kalcasında ikisi buluşub cahd ü peymanı muh
kem itdiler. Hacı Evrenos, bu kaziyyeye muttalic olub Mir Süleymim'a 
gelüb iclim itdi ki: Anlar, işbu vechile tedblr idüb düşmen dahı kuvvet tut
dı. Şimden girii açık yirde bulunmağuii layidesi yokdur. Selasil Kale ası'na 
dek gitmek gerek, vanıb anda turalum. Eger düşmen üzerumüze gele, ar
kamuz şehre viriib anda ceng idelüm, didi. Emir Süleyman dahı bu masla
hatı kabül idüb ol aradan kalkub Ankara'da mütemekkin olub oturdı. 
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MÜSA ÇELEBİ, SUL TANDAN DESTÜR DİLEYÜB RÜMİLİ'NE 
GİTDÜGİDÜR 

Emir Süleyman Ankara'da mütemekkin olub bu tarafcia Sultim dahı 
düşmenden farig olub kendü vezlrleriyle ve begleriyle oturuh cayş u cişret 
iderken kendü yanında olan kanndaşı Müsa Çelebi dahı ol sohbetde bile 
olub Müsa Çelebi esna-yı sohbetde ayağ üzerine turub Sultan'un elin öpüb 
hayli mahabbet gösterdi. Sultim bum görüb be-gayet ferah olub ayıtdı ki: İy 
kanndaş! Muradun nedür? Müsa Çelebi ayıtdı ki: İy şah-ı calem! Bilürsiz 
ki kanndaşımuz Emir Süleyman ne vech ile iş idüb ne mikdar taeaddi itdi. 
Eger destür olursa İsfendiyar'a varub andan gemi isteyüb Rumili'ne varam. 
Ümiddür ki Huda fursat virürse anda beg olam. Kanndaşum bu kaziyyeyi 
işidicek tevakkuf itmeyüb ol tarafa müteveccih olur. Ol takdlrce bu memle
kete müstakil padişah olursın. Şöyle ki müyesser olub anda beglig idersem 
sikke ve hutbe sultanum adına idüb sultimurnun eyyam-ı devletinde ducaya 
meşgül olam, diyü. Bunun üzerine yemin idüb ahd ü peyman itdiler. Sul
tan Müsa Çelebi'ye bl-had at ve ton ve mil viriib vidaclaşub gitdi. Çün 
Musa Çelebi ol aradan gitdi zaman ile varub İsfendiyar'a haber olub kapusı 
halkıyla gelüb Müsa Çelebi'ye istikbal itdi, alub gelüb bir hoş makama kon
duruh envt -ı ziyafetler itdi ki hisaba gelmez. İsfendiyar buıia hayli mahab
bet gösterüb birkaç gün katında tevaklmf idüb ol muridın dahı dile 
getürmeyüb destür olub Karaman-oğlı yanına gitdi. Karaman-oğlı anun gel
mesinden haberdar olub begleriyle atlanub istikbil idüb alub yüz dürlü ciz
zet ve hürmet birle bir yerde konduruh Emir Süleyman rağmına kemal-i zi
yafet ve ta c zim ve i h tirarn neyise yerine getürdi. Andan M üsa Çelebi yeme
ge ve içmege meşgul olub anda tevakkuf etdi. 

İFLAK BEGİ ADEM GÖNDERÜB MüSA ÇELEBİ'Yİ TALEB 
trnüGİDÜR 

Müsa Çelebi anda, K.araman'da, cayş ve cişrete meşgül olub otururken, 
takdir-i Rabbani, RümeJi'nde İflak katiri Rumili akıncısından be-gayet 
zebün olub huzürlan kalmadugı ecilden begleri bum fikr itdi ki İsfendiyar'a 
mektüb yazub gönderüb Müsa ·çeıebi'yi andan taleb idüb alub gelüb aiia 
kendü kızın virüb İflak iline anı beg eyleye. Bu sebeble Müslümanlar elin
den halas ola. Çün bu tedbir kalbinde muhkem olub mektüb ve adem 
gönderdi. İlçi, İsfendiyar'a yetişdi. İsfendiyar dahı bunlan Karaman-oğlı ya
nına gönderdi. Gelüb Karaman-ağlı yanında Müsa Çelebi ile buluşub İflak 
Begi narnede ne dimiş ise Müsa Çelebi bir bir anı maclüm idinüb tamam 
ferah olub ayıtdı ki: Asıl maksüd dahı bu idi, diyüb ol yirden kalkub yene 
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İsfendiyar'a geldiler Andan gemi alub İflak ili'ne geçdiler. İflak Begi gayet 
ferah olub karşu gelüb tamam iczaz ve ikram birle getürüb konduruh ziya
fetler idÜb envac-ı balışişler itdi. Andan kızın virüb memlekete hakim kıldı. 
Çü n Müsa Çelebi, İflak' de beg olu b az zaman içinde zuhür idüb tamam 
Riimili'n zabt idüb Rümili'ne beg oldı.Andan Anadolı tarafına, Emir Süley
man'a haber geldi ki Müsa Çelebi bu tarafa gelüb mecmiicu viHiyeti hıfz idüb 
ve hem il halkı gelüb uydılar. Emir Süleyman bu haberi işidüb gayet 
müte'ellim olub canına od düşüb başı kaygusı oldı. Andan Yacküb Beg'i 
beglerbegi diküb ve Selasil kalcasın ana ısmarlayub, Ali Paşa hod Ankara'da 
vefat itmiş idi, sayir vezlrleriyle şöyle masiahat gördü ki: Gice ve gündüz di
meyüb gide. Rümili 'ne geçüb Müsa Çelebi'nün işin bir yana ide.Andan kal
kub göçüb isıiceili birle gidüb varub İstanbul'a yetdiler. İstanbul tekürine 
baczı il adayub andan geçüb gitdiler. Müsa Çelebi dahı Emlr Süleyman'un 
geldügin işidüb, asker ile karşu varub, bir salırada mukabil oldılar. Çün iki 
casker birbirine buluşub ceng idüb baczı begler Rumili'nden kaçub Emir 
Süleyman'a varub itacat itdiler.Müsa Çelebi bu kaziyyeye muttalic olıcak sı
nuh kaçub dağlara düşüb hararnİ oldı. Emir Süleyman, Edrene'ye gelüb 
tahta geçüb oturdı. Andan c ayş u cişrete meşgül olub zevk u sohbete mu
kayyed oldı. 

EMIR SÜLEYMAN RÜMİLİ'NE GELÜB SULTAN GİRÜ BURU
SA'YA GİTDÜGİDÜR 

Çün Emir Süleyman, Rümili'ne gitti heman-sacat Yacküb Beg, Sultan'a 
mektüb yazub gönderdi ki: İy Padişah-ı c alem! Devlet yari kılub uyur bah
tun uyandı. İl ve gün mecmücı sini görmek isterlerdi. Sultan çün bu haberi 
işitdi, tfl-hal atma süvar olub caskeriyle kalkub Ankara'ya geldi. İnal-oğlı ve 
Köpek-oğlı mecmücı gelüb elin öpdiler. Andan kalkub Burusa'ya indiler. 
Andan Karesi ve Aydın ve Saruhan ve Menteşe ve Teke ve Genniyan vila
yetlerin mecmücı yüriyüb yene alub Surusa'ya tahta geçüb oturdı. 

MÜSA ÇELEBİ, EMIR SÜLEYMAN'A GALİB OLUB TAHTA 
GEÇÜB EMiR SÜLEYMAN VEFAT tmüGİDÜR 

Çün Emir Süleyman, Müsa Çelebi'yi sıyub Edrene'de oturdı, andan 
Musa Çelebi her bar bunun üzerine gelüb ceng itmek istedükce sınub ka
çardı, varub tağlarda yürürdi. Meger Müsa Çelebi yene gayret idüb bir defa 
dahı bununla turuşayın diyüb yürürdi. Koyın Müsiısı, yanınc~ ve önince 
Mihal-oğlı leşker-keş olub yürirdi.Emlr Süleyman'a haber oldı ki: Uş Müsa 
Çelebi gelüb çevre yanumuzı aldı, didiler. Emir Süleyman ol hinde ham-
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mam içinde sohbet idüb şarab içerdi. Gelüb haber ideni muhkem let 
itdürdükden sonra, öldür diyü buyurdı. Kendi yene sohbete meşgül oldı. 
Musa Çelebi tamam yakın gelüb çerinün öni iki tarafdan birbirine ulaşub 
savaşa başlayıcak Hacı Evrenos içerü girüb ayıtdı ki: İy şah-ı calem! Müsa 
gelüb hayli caskeri perakende itdi, diyicek ayıtdı: Hacı Lala, beni sohbetden 
ayınna, anun canı yokdur ki bunda gelüb benümle mukabil ola. Hacı Eyre. 
nos çıkub Hasan Ağa'ya ayıtdı ki: İy ağa! Yüri sen var, senün sözüiii işidür, 
diyüb Hasan Ağa içerü girdi. Söyleyeyin sandı. Sözi katı gelüb emr itdi ki 
Hasan Ağa'nun sakalın yoldılar. Andan Hasan Ağa taşra çıkub ayıtdı ki: İy 
begler ve iy ulular! Bu belalar bize nedür? Hünnet ise ancak ola. Hele bil
miş olasız ki ben Müsa Çelebi katına gitdüm, diyüb; benümle bile gelen 
kapu oğlanı gelsün, diyüb atına binüb gitdi. Kendüyile bile gelen kapu oğ
laruyla varub Müsa Çelebi katına turdı. Anı görüb çok begler dahı birbiriyle 
danışub cahdleşüb mecmücı Müsa Çelebi katına vardılar. Emir Süleyman 
katında bellü beglerden hernan Karaca Beg ve Kara Mukbil ve Oruç Beg 
kaldı. Hal bu mertebeye yetişicek Müsa Çelebi'ye: Karındaşuii harnınarn 

içinde sohbetdedür, halvetdür, didiler. Bunı işidüb atın depüb üzerine vardı. 
Emir Süleyman'a haber yeti§di ki Hasan Ağa, külli kapu oğlanın alub ka
nndaşuii katına gitdi. Çok begler dahı bile gitdi. Uşda şimdi kanndaşun 
üzerüfie gelir, diyicek bu defa ne olduğın bilüb elindeki cimı yire çalub: 
Dinga nefs elinden neng ü nanu yabana salduk, diyü atına süvar olub sara
ya yetişdi. Müsa Çelebi ardın sürüb sara.yda ortaya alub turdı. Emir Süley
man ah ah idüb aydurdı ki: İyvah ne müşkil işe tuş olub nenün gibi belaya 
mürtekib olduk, diyü. Gice olunca tahammül itdi. Gice turub atlanub çıkub 
İstanbul'a diyüb gitdi. Meger karanu gice idi, bir Türkmen kulaguz tutdı. 
Kendü beglerinden yanınca hernan Karaca Beg ve Kara Mukbil gitdi. Kula
guz İstanbul yolıdur diyü bir gayn yola çekdi. Bu ne yirdür didüklerince, 
ftilan yere geldük diyüb; erte olunca, bunları ol yerde devr itdürdi. Çün sabah 
oldı, göz gözi göreli bir yere irdiler ki ana Düğünci ili dirlerdi,kulaguz ileri 
yüriyüb birkaç kimsenelere ayıtdı ki: Emir Süleyman kaçub gider gafil olmaya
sız, di di. Andan E trak cem c olu b bunları ortaya aldılar, Karaca Beg'i pflre
leyüb Kara Mukbil'i anda kati itdiler. Andan Emir Süleyman'un ann ok ile 
urub düşürüb kendüyi tutub bağladılar. Etıiıkün kimi·didi ki: Bum bunda 
öldürelüm. Kimi ayıtdı ki: Yoğ oda atalum. Kimi ayıtdı ki: Mecmücı 
didügüfıüz hatadur. Zira şimdi Musa Beg bunda isteyü gelür, diyü 
söyleşürken na-gih Müsa Çelebi, Emir Süleyman'un ardın süre yeti§di. Bir 
yerdf! Etrilkün gavgaların işidüb ileri yüriyüb: Hey nedür? diyince gördi ki 
anı tutub bağlamışlar. Şad olub Koyın Müsası'n viribidi; var anun tlz işin 
bitür, didi. Koyun Müsası, varub anı boğub şehid itdi. Merhüm Emir 
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Süleyman hicretüii sekiz yüz beşinci yılda Osman tahtına cülüs idüb sekiz 
yıl ve on ay ve on yedi gün bundan evvel beyan olunan üzre beglik itdi. 
Merhüm bir hüb süretlü ve mergub siyredü, sehavetde bl-misl ve şecacatde 
bl-nazlr idi ve kibr ü hasedden ben olub cemic-i halka eyü sanılu, cadl ve 
dad ıssı padişah idi. Hatta Mevlana Ahmedi, anun zamanında şöhret bulub 
envac-ı avatıf ve ihsan ile muğtenem olub anuii adına İskender-name'yi 
nazm idüb beyaza getürdi. 

MÜSA ÇELEBİ TAHTA GEÇÜB OTURUB EMIR SÜLEYMAN BU
RUSA'Y A GÖNDERÜB VE BA cZI BEGLERİN KIRDUGIDUR 

Çün Emir Süleyman dilr-ı fenadan dilr-ı bakaya nakl idüb şehld oldı, el
lıiikmii li~l/iilıi'l viılıidı;j 1-Kahlıiır. Musa Çelebi, hernan ol sac at Emir Süleyman'ı 
gönderüb, kendüsi yüriyüb, tamam Rümili'n zabt ve hıfz idüb Rümili beg
lerinden be-nam begleri heHik itmege başladı. Şol sebebden ki Emir Süley
man'a ne vechile sadakat itdiler, kendüye dahı nice idecekleri ma clumdur. 
Ve etrafda olan beglere ilçiler gönderüb baczından harac taleb idüb ve bac
zından dahı aiia benzer dürlü dürlü nesneler taleb idüb İstanbul tekürinden 
harac taleb itmege atasınun vezlri cakıl ve dana, fazıl ve tüvana İbrahim Pa
şa'yı gönderdi. Paşa-yı mezkür İstanbul'a varduğı gibi fll-hal sultiına haber 
gönderüb Musa Çelebi'nün efat-i şenlasan iclam idüb begler andan nefret 
itdügin bildürdi. Sultan çün bu haberi istimac itdi, mektüb ve hilcat 
gönderüb envac-ı taczim birle anı etaevet itdi. İbrahim Paşa dahı dacvetine 
icabet idüb hernan sultim tarafına müteveccih oldı. 

İBRAHIM PAŞA SULTANA VARUB ANDA VEZIR OLUB SULTAN 
DAHI RÜMİLİ'NE GEÇÜB MÜSA BEG İLE CENG İTDÜGİDÜR 

İbrahim Paşa Burusa'ya Sultana varub şol ki şerait-i hizmetdür yerine 
getürdükden sonra, sultan dahı aiia mertebe-i vezaret erzini idüb hizmet ne 
ise taeyin idüb; İbrahim Paşa dahı, sultanun elin öpüb, can u dilden anun 
himıetine bil bağlayub, andan Rumili'ne gitmek tedblrin idüb, etrafa name
ler perakende idüb, on biş biii c asker cem c idüb, kalkub İstanbul karşusına 
kondılar. Andan sultan, teküre adem gönderüb anuiila bir vech ile musata
ha ve mucahede itdiler ki: Birbirine hiç vechile zararlan degmeye. Sultan 
eger Rümili'ne beg olacak olursa teküri tamam geregi gibi ricayet ide. Şöyle 
ki sultana şikestlik vakic ola, tekür gemi ihzar ide ki sultan bila-tevakkuf 
gelüb geçüb bunun üzerine yemin dahı idüb, sultan İstanbul öninde birkaç 
gün konub tekür dahı eyü ziyafetler idüb, andan kalkub gitdiler. Ol tarafda 
Müsa Çelebi dahı sultanun geldüginden haberdar olub caskeriyle yüriyüb 
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İncügez'de sultanı karşuladı. Sultan anı görüb hoş buldum diyüb ferah olub 
bir sahrada kondı. İki dı.nibden dahı karavul çıkub birbiriyle buluşub ceng 
itdiler. Müsa Beg karavulı sınub, Müsa Beg'ün üzerine gelüb, casker ehli 
sultan geldi sanub, sınub, hayli havf idüb, kaçınağa meyl itdiler_ Sonra yene 
karavuldur diyüb muttalic olıcak karar bağlayub kondı. Ol gice geçüb çün 
sabah oldı, iki cinibden iki casker mukabil olub, alaylar bağlayub, meyme
ne ve rneysere müretteb olub mecmucı silahiann tekmil idüb ceng içün yüri
diler. Bu cinibden, evvel Tatar alayı yüridi. Anun ardınca Türkmen ve 
anun ardınca Ankara caskeri ve anun ardınca Papa-oğlı andan sayir begler 
yüriyüb calemler çözilüb, süma ve nakara avazı calemi tutub kendüye icti
mad iden babadurlar el kılıciara urub çomaklar ve nizeler tartub, alaylar 
söküb, şol denlü ceng itdiler ki gevdeyi kan götüriib kıran-ı cazlm oldı. Ol 
esnada Mihal Beg-oğlı ceng içinde Müsa Beg katına gelüb ayıtdı ki: Bana 
birkaç yarar yoldaş koş ki varub kanndaşun sultanı biraz sıkub calemi anun 
gözine tar idem, didi. Müsa Beg anı gerçek sanub: Sen bilürsin, diyince 
meger ki anun hod begler ile ittirakları var idi, anlaruıila bir araya cem c 
olub ceng süretİn gösterüb 25 varub sultim yanına turdılar. Sultiına: Neye 
turursın? Kanndaşun gayet asandur, yürümek gerek, didiler. Müsa Beg beg
lerinün baş baş gidüb sultiına vardugun gördi, cak.lı şaşub fikri bozuldı. Çün 
hill böyle vakic oldı, Müsa Beg'ün caskeri sınub kaçdı, Sultan çerisi ol sman 
casker ardına düşüb hatta Müsa Beg'ün meyli dahı oldı ki kaça_ Amma ya
nında olan yedi bin kapu oğlanı içinde idi, sen gidicek bizi dahı helak ider
ler diyü gitınege komadıJar. Sultan katında hernan üç yüz mikdan kimsene 
kalmışdı_ Musa Beg'ün caskeri sınub kaçdı. Kendüsi tenha kalıcak Musa 
Beg'i tutmak kasdına üzerine at saldı. Anı görüb yidi bin kapu oğlanı bir 
yerden sultiına ok atdılar_ Atını ve kendüyi yareleyüb, dönüb caskerine ulaş
mak isteyüb, arası kesüldügi ecilden Sultan'un can başına sıçrayub, bir iki 
yüz atlu birle hernan dönüb, İstanbul yohn tutub kaçdı. Ol gün varub İs
tanbul'a düşüb, tekür gemi hazırlamışdı, denizden geçüb Burusa'ya müte
veccih oldı. Çün Surusa'ya yetişdi şehr halkı kemal-ı ikram ve ta czim ve ih
tirarn birle önine düşüb tahta getürdiler. Ol tarafda Müsa Beg, Sultan ka
çub gidicek anun yirine turdı. Sultan'un ol tarafa kovmağa giden c askeri 
gelüb anı Sultan sanub yanına cemc oldılar. Bunlan seyub ve öldürmek is
teyenleri, bunlaruiı. ne suçı vardur diyü, men c idüb hernan soyu b salıvİrme
ge icazet virdi. 

ıs Bu k~lime metinde, aynen "gösterün" teklindedir. "Gösterüb" ~ldindıe düzeltilerek alınmıştır. 
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İZMİR-OCLI HURÜC İDÜB SULTAN ANU:ı\1 ÜZERİNE YÜRİYÜB 
CENG İDÜB SULTAN ANI SIYUB SUÇIN AFV İTDÜGİDÜR 

Sultan, Rümili'ne geçüb, İncügez öninde kanndaşı Müsa Çelebi ile ceng 
idüb, dönüb Anadolı'ya gelüb, cayş u cişrete meşgül olub oturdı. Meger bir 
gün haber geldi ki: Şimdiki halde, İzrnir-oğlı çıkub, Aydın elin alub, Ayasu
luğ üzerine gelüb, anı hisar itmişdür. Eger tizde irişilmezse Saruhan ili'ne 
dahı yüriyüb am dahı alur. Sultan bum işidüb be-gayet kakıyub vezirlerin 
katına okıdı ki: İzmir-oğlı ne kişi ola ki memleket kasdın idüb, benüm 
memleketüme hurüc idüb, kaleayı muhasara ide? Tlz tutub, memlekete 
nameler yazub, ne mikdar casker varise bir aya dek mecmücı yanuma cemc 
olalar ta ki inüb İzmir-oğlı'na bir iş idem ki calemde dasitin ola, didi. 
Vezlrler padişihuii bu vech ile ıztırabın göricek memlekete ale:)t-tacdl narne
ler perikende itdiler. Yakın zamanda her tarafuii caskeri mecmücı yarakla
oyla müretteb ve mükemmel silahlarıyla geldiler. Hernan Ankara caskeriyle 
Yacküb Beg gelmedi. Şöyle cözür itmiş ki: Bizüm yerimüz uç yerdür, Kara
man ağzıdur. Gidildügi takdlrce Karamanlu gelüb ili ve memleketi garet 
ider, dimiş. Sultan bum işidüb birez sakin olub, amma kalbinde tarnam gu
bar olmış idi. Yanında cemc olan casker ile yüriyüb İzmir'e indi. İzmir-oğlı 
kaçub, kaleasma girüb, ictizar itmek ardınca oldı. Sultim dahı anun ilin ta
mam alub; lzmir-oğlı, hisardan sultana adem gönderüb, ictizar idüb: Sulta
nun bir kemlne, kem-ter kulıyın. Suçumı 'afv itsün. Bir dahı bu vech ile ha
reket itmeyüb, bunun gibi yüz karalığın itmeyem, diyüb adem gönderdi. 
Sultan dahı anun cözrin kabül idüb; gelüb, sultanun ayağına düşüb; sultan, 
be-gayet kenm kişiydi, izmir-oğlı'nun suçından vaz gelüb, yene anda beg 
diküb, ilin ve günin ısmarladı ki: Hutbe ve sikke sultan adına olub, akça 
sultan adına yüriye. Sultan ol vilayetleri devr idüb, her bir kirnesneye isti
malet idüb, gelüb yene Burusa'ya yetişdi. Amma Sultan dahı İzmir'de iken 
Ankara Begi Yacküb Beg gelüb, Sultan'un elin öpüb; casker halkıyla bile 
gelmedüğine Sultan be-gayet incinüb, andan hiyanet a:filayub, ya tutub habs 
idüb ya öldürüb oda atmak istedi. Vezlrler bu ikiden hiç birin masiahat 
görmediler. Zira ki: Bum şimdi habs idesin, Ankara Kaleası hayıl yerdür, 
anda bir babadur yigit oğlı oturur. İkinci, Karaman ağzıdur, mebada hisar 
elden çıka, dirlükleri ecilden te'hir olunmışdı. Çün Burusa'dan kalkub An
kara'ya müteveccih oldı, Ankara'ya vancak Yacküb Beg'i bir gün Sultan 
kendü halvetine okıyub, ol geçen macerayı aiia diyüb, elbetde senüii 
helaküii lazım, diyü hışm idicek, Yacküb dahı: Ferman padişihuiidur. Eger 
ben bl-günahuii kanına girerse hükrn padişihuiidur. Zira ihlas birle Sul
tan'a mahabbet itdüğümden gayn günahuro bilmezem, didi. Eger padişaha 
hıyanetüm ola, Allah'un cinayetinden mahrum olam, diyüb turub elin ardı-
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na çevrüb durdı. Sultan Balta-oğlı'na buyurdı ki: Tiz tur, bunuii elin ve 
ayagın demürleyüb Tokat'a gönder, anda habs itsünler, didi. Yackiib Beg'i 
kayd ve bend ile gönderüb Tokat'da Bedev1 Çartak'da habs itdiler. Bu vakıca 
hicretüii sekiz yüz on dördünci yılında idi. Andan Sultan Ankara'da biş 
on gün dahı oturub, kalkub andan Tokad'a vardı. Anda dahı eglenmeyüb, 
andan kalkub Amasiyye'ye vardı. Anda birkaç gün yiyüb içüb, andan yene 
Rümili'ne geçüb, kanndaşı Musa Beg birle yene dürüşüb ceng itmek hevesi 
galib olub: Yene Rümili'ne sefer var. Sizüii dahı himmetüftüz bizümle bile 
olsun, diyü kendünüii kayın atası Dulkadır-oğlı'na mime yazub ilçi gönder
di. 

SULTAN ANADOLI CASKERİN CE~ İDÜB BİR DEFA MÜSA BE
GİLE CENG İDÜB MÜSA BEG'İ ÖLDÜRDÜGİDÜR 

Çün sultan ilçisi Dulkadır-oğlı'na yetişdi, kemal-i cizzet ne ise yerine 
getürdükden sonra sultaııun mektubına cevab yazub ayıtdı ki: İy Sultan-ı 
calem! Ne yere teveccüh idersen Hak tecaıa mucavin olub feth ve zafer mu
kirin olsun. Fursat ve nusret senündür inşa::ıa"llahu::ıl-ecazz. Hizmete ben var
mayacak olursam oğlum kuluiiı gönderem. Mektübı yene ilçi eline virüb 
alub gelüb sultina yetişdürdi. Sultan ol yerden kalkub, Ankara'ya konub 
anda birkaç gün tevakkuf itdi. Memalik-i mahrüsadan her tarafdan ne mik
dar c asker cem :ı olunmal u ise oldı. Bir c asker-i bi-payan cem c oldı ki haddi 
ve hasn olma yu b cebe ve cevşen görüb c azın i tmek isteyicek haber geldi ki 
Dulkadır-oğlı geldi, diyü. Begler ve ulular atlanub, karşulayub, cizzet-i tam 
ve ikram ve ihtiıiun birle alub gelüb bir yirde kondurdılar ve bi-hadd ü bi
kıyils nicmetler ve ziyafetler gönderdiler. Andan, sultan kendü divanına çı
kub, sohbet esbabın ihzar itdürüb, meclis araste olub, envt-ı nicmetler ha 
zır ve müheyya olub; begler, Dulkadır-oglı'nı alub geldiler. Sultanuft elin 
öpüb Sultanun karşusına huziic ve huşüc birle oturdı. Sultan sohbetde 
geydügi tonın ve bindügi atm ve anda ne deiilü meclis a.Ieti akdahdan ve 
surahiden ve altun ve gümiş esbabından var ise mecmücın Dulkadır-oğlı'na 
bahşiş itdi. Ve beglerine ve ademlerine hilcatler virüb her birisine bi-hadd 
in cam itdi. Andan sultan vezirlerine ve beglerine ayıtdı ki: Her kim var ise 
bilsün ki Rümili'ne sefer iderem. Bir atum ve bir kılıc;um ve bir çomağum 
vardur. Baıia kifayet ider. Baki ne ele gelürse mecmü \ yaran ile der-miyan
d ur, diyüb, mubarek sakalın alub ayıtdı ki: Bu defa ya hod babam tahtını 
alsarn gerekdür ve yahod yolda baş terkin ursam gerekdür, diyicek; mec
mücı halk, ol sohbetde olanlar ve ayağ üzre turanlar, duca idüb çağnşdılar: 
İy Sultan-ı ı:alem! Başumuz ve canumuz sana fida olsun. Her ne yere te
veccüh idersen Huda yancun olub feth ve nusret karin ola, didiler. Çün bu 
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resme söz ve sav olub casker ile cahdleşüb Rümili'ne yürümegi tamilm mu
karrer itdi. Ankara'dan kalkub Surusa'ya indi. Cümle atlu ve yaya, anda 
gelince on bin oldı. Andan kalkub, Yalakova'ya varub, anda cebe gördi ve 
şükr·i Hak idüb deniz kenimna yetişüb, İstanbul tekürine haber gönderdi. 
Tekür, Sultanun geldügin işidicek be-gayet ~d-kanı olub, fi'l-hal gemiler ih
zir idüb, kendüsi Sultan'a istikbil idüb, kemaJ-i cizzet ve ikriun birle alub 
gelüb, Sultanı bir mevzicde kondurub, envac·ı ziyafetler idüb; Müsa Çelebi 
elinden cigeri hün olub bi-hadd şikayetler itdi. Sultim dahı teküre ayıtdı ki: 
Üşte ben dahı anuii üzerine giderem. Sen dahı benümle bile olmak gerek
sin, diyicek tekür ayıtdı ki: Ben Pir oldum, mecilüm yokdur, diyüb kefere
den hayli kimsene yoldaş koşdı. Andan Sultin kalkub Vize suyına kondı ve 
Sultan~a ol yirde Evrenos Beg'den mektüb geldi ki: Sultan! (lutf) ve kerem 
idüb, Müsa Beg'e buluşmayub, ol ne yere varursa tecessüs idüb, andan ırağ 
olub, gidüb Laz iline girüb, derbendde durub Barak Beg'i ve Paşa Yigid'i 
ve Tırhala Begi Sinan Beg'i ki bunlar alay begleridür bunları kendüiiüze 
rabt itmek ardınca olasız İnşai'a'llihu'l-ecazz Müsa Çelebi birle bulışıcak 
kulufiuzı dahı hidmetde hilesiz, dimiş. Sultan, mektübun mazmünın bilüb, 
getüren kulı tamam ağırlayub gönderdi. Andan kalkub yüriyicek na-gih yol
da bir pare c asker görindi kim Kara Halil imiş, Mihal-oğlı dahı yetişüb bir
biriyle ceng itdiler. Ahir Kara Halil münhezim olu b kaçdı. Sultan c askeri 
dahı yüriyüb Edrene'ye yetişdiler. Edrene'yi hisar idicek şehr halkı şimdi biz 
hiscin vinnezüz. İnşa'a'llihu'l- ecazzu birbirinüzle buluşufi, bir yaiia olun, 
devlet her kankunuzun ise hisar dahı anundur, didiler. Sultan bu haberi işi

dicek razı olub andan yüriyüb Zağra ovasına irdi. Ol arada Müsa Çelebi 
yetişüb ve casüslayub bildi ki bunlaronla mukabil olunmaz, kendüyi ağaç 
arasına urub Sultan anı göricek mukayyed olmadı. Andan yüriyüb Filibe'ye 
yetişüb Değirmenderesi'nde kondı. Andan kalkub Meriç kenann tutub gitdi. 
Paşa Yigid ile İzmir-oğlı Hamza Beg iki bin mikdan kişiyle bunlarun ardın 
sürüb yetdi. Anları görüb bu tarafdan Türkmen birle Mihal-oğlı bir iki bin 
er ile dönüb İzmir-oğlı ve Paşa Yigid ile buluşub iki casker mukabil olub 
bir cazim ceng itdiler. Aııirü'l-emr, Mihal-oğlı anları sıyub, anlar kaçub git
diler. Bunlar dahı dönüb Sultiın~uii ardına düşüb gitdiler. cAskerüii önünce 
Bayezid Paşa, ardınca Mihal-oğlı yüriyüb, derbendi gözleyüb, gitdiler. 
Sabah olunca Balkan tagına yetişüp, Derbend'e girüp bir gice anda yatdılar. 
Ol aradan kalkub gice ve gündüz dimeyüb, gelüb Sofya'ya yetdiler. Müsa 
Çelebi anda yene görinüb, ol defa dahı konuşmayub, yene kenara tutdı. 
Bunlar dahı afta mukayyed olmayub, Sofya'dan casker halkı maslahatların 
görüb arkalanuh ve yaraklann görüb, andan kalkub, derbende girüb gitdi
ler. Derbendi çıkub Şehriköy ovasında kondılar. Anda Paşa Yiğid'den ve 
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Barak Beg'den ve Tırhala Begi Sinan Beg'den haber geldi ki: İy Sultan-ı ca
Iem! Uşda biz üç yigidüz, üç bin cihan pehlevanlan ademümüz vardur. CA
Ie:Jt-tacdl bize gelüb mülilit itmek ardınca olasın, diyü mektüb sultan,a 
gelüb, Sultan mazmunın muhakkak bilicek andan kalkub, süreade yüriyüb, 
ikindü vaktinde Şehriköy derbendine girüb, gice ile yüriyüb sabah vaktinde 
derbendi çıkub kondı. Anda Musa Çelebi yene gelüb, tebdil-i suret idüb, 
başında küleh, egoinde nemed geyüb gelüb, Sultan caskerin görüb, yene 
cür'et idemeyüb kenara tutdı. Sultan hiç mukayyed olmayub ol aradan kal
kub Morava Suyı'na kondı. Andan Bayezid Paşa'yı Laz-oglı'na yardım itme
ge dacvet itmegiçün gönderdi. Ve hem ol arada Paşa Yiğit 26 ve Barak Beg 
ve Tırhala Begi Sinan Beg yiğitleriyle gelüb Sultan,un caskerine mülhak ol
dılar. Evrenos Beg dahı, sancağın çeküb, gelüb, Sultanca vacdesin yerine 
getürdi. Ve Kör Tekür-oğlı dahı anuiila bile gelüb yanında kondı. Andan 
Laz-oğlı geldi. Sultan bunlaruii her birine kemal-i cizzet ve ikram ne ise ye
rine getürdükden sonra kalkub Yillüdere'ye kondı. Andan Kurşunlu önine 
yetişdi. Andan kalkub Vılk iline girdi. Vılk-oğlı gelüb elin teslim itdi. Andan 
Kös-Ova, da uğraş yerinde konub, andan kalkub Kör Tekür iline girdi. Ol 
arada İzmir-oğlı Hamza Beg biş yüz atluyla sancağın çeküb gelüb Sultiın,uii 
elin öpdi ve Musa Çelebi yanında beglerden kimsene kalmadugun haber 
virdi. Andan Sultan caskeriyle kalkub Harcabolı,ya kondı. Andan kalkub 
Karasu'ya irdi. Andan Ahieddin-oğlı salırasına kondı. Ol yerde etrafda olan 
iller gelüb itacat itdi. Andan Çamurlu'nuii bu başında kondı. Ol tarafdan 
Müsa Çelebi dahı İhtiman,a kondı. Ol arada beglerin hıyanetleyüb Tamacı
oğlın ve Sav(ı)cı-oglı'n katına okıyub bağlatdı. Kalan begler anı göriib nefret 
idüb, baş baş begler bölük bölük firar idüb, gelüb Sultan'un elin öpüb, hiz
mete bil bağladılar. Sultan bunı göriib Hakka münacat idüb seede-i şükr 
eyledi. Andan kalkub Çamurlu'nun ortasına kondı. İki gün anda tevakkuf 
idüb kaldı. Ol tarafda Musa Beg'üii begleri böyle idicek kendüsi yidi biiı 

kapu kulı birle aheste aheste Sultan'dan yaiıa yüriyüb cenge ikdam itdi. Bu 
tarafdan Sultan'a dahı haber yetişdi ki: Üşte kanndaşuiı üzeriine yürüyü 
durur, gafil olma. Sultan bu haberi işidicek tiz turu b, beglerin cem c idüb, 
vezirleriyle meşveret idüb, ceng içün alaylar düzünce derbend içinden bir 
toz kopdı. Tururak toz büyük olub gelüp iki şakk olub bir alay zcihir oldı. 
Kim ola diyicek göreliler ki evvel gelen Mogal yigitleridür ve ardlannca dahı 
yidi biii kapu oğlanı dahı gelüb turdı. Andan Müsa Beg calemierin çeküb 
bunlaruii ardınca gülhang çeküb, hay yigitleriim, merdiıneleriim, göz açdur
mayub yüriiii diyince hernan bir yerden kılıc yalın idüb yüridiler. Bu taraf-

26 Daha önceki sayfalarda "Yigid" şeklinde yazılıydı. Burada "yiğit" şeklindedir. 
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dan dahı Sultim c:askeri şirane hareket idüb evvel nevbet Musa Çelebi c:aske
rin ve alaylann bozub bir muhkem ceng itdiler. Az kaldı ki c:asker münhe
zim olayıdı. Musa Çelebi, begleri bölük bölük Sultana gitdülderin görüb 
yüregi yanub: Ah diriga devlet benden yüz çevürüb, ulu kanndaşuma ben 
bunun gibi iş itdüm, diyüb; can acısından kendüzin meydana atub, Tatan 
basub, Türkmen içine giricek bunlaronla ceng iderken Bayezid Paşa anı 
görüb bilüb Selasil beglerine "Koman bum dutuii" diyince Müsa Beg'i orta
ya aldılar. Müsa Beg gördi ki kendüsi gird-aba düşüb, iş hadden geçüb, ih
timal-i mukavemet yok, hernan kaçmak sureti gözikicek ol aradan atı sıçra
dub gelüb kapukulı içine girdi. Gördü ki kapukulı dahı, yalunuz ceng ide 
ceng ide, caciz kalub kendüye et:rafdan gulüvv idüb tutmak isterler. Kapuku
lına dahı, çare kalmadı: "Ben giderem sizi Allah'a ısmarladum" diyüb atın 
sıçradub kaçdı . Çamurlu adlu bir yire irüb, anda çeltük argı var imiş, atın 
yinemeyüb, çamura uğrayub, atdan düşüb yene bineyin diyince Bayezid Pa
şa ve Mihal-oğh ve Barak Beg yetişüb taıvandurmayub tutub elierin bağla
dılar. cAsker dahı yetişüb; baczı, terahhum idüb ve baczı, fesad munkatıc ol
dı diyü, ferah olub Balta-oğh yetişüb Emir Süleyman Beg'i neyledün diyüb 
anı boğdı. Andan alub Sultan'a getürdi. Sultan anı görüb ter:ıhhum idüb 
gözlerinden kan yaş akıtdı. Müsa Çelebi Rumili'ne iki yıl ve yedi ay ve yi
girmi gün padişahlık idüb Hicretün sekiz yüz on altıncı YJ:ında şehid olub 
dM-ı fenadan dar-ı bekaya nhlet itdi. Lelıu 'l-hülcm ve ileyhi türcl un. Ve mez
kür tarihde Sultan, kanndaşı Müsa Çelebi birle ceng iderken Karaman-oğlı 
yağı olub, fursatı ganlmet bilüb, casker cemc idüb, gelüb Burusa üzerine 
düşüb, tamam otuz bir gün muhasara itdi. Otuz ikinci gün Sultan'un sahih 
haberin bilüb, hernan sacat şehri ve cimiretleri ve mescidleri oda urub, ta
mam tahrik ve tahrib idüb, kaçub gidicek; ol tarafuiı aha.Jisi ardın sürüb, 
yetüb, kimin kırub ve kimin esir idüb ve atiann ve sair esbablann ne varısa 
alub, şad ve hurrem girü Burusa'ya gelüb az müddet içinde girü şehri tac
mir itdiler. 

SULTAN, MÜSA ÇELEBİ'DEN SO~RA. TAHT-I ANAOOLrYA VE 
RUMİLİ'NE MUKARRER PADİŞAH OLDUGIDUR 

Çün Sultanü'l-İslami ve'l-Müslimin Sultan Muhammed bin Sultan Baye
zid bin Sultan Murad Han bin Sultan Orhan bin cOsman, kanndaşı Müsa 
Çelebi'den sonra iki canibe bile padişah oldı; aba vü ecdadı cadetierin tagyir 
itmeyüb, Burusa'da darü'l-hayr bina idüb, küff"ar-ı melacin haraca kesdi ve 
tarnam cadl ve dad gösterüb memalik-i mahrüsasın kendüden hoşnud ve 
razı itdi. Ol esnada Aydın vilayetinde Kara Burun adlu yerde bir mubahi 

F. 18 
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mülhid süfi peyda olub, envac-ı dalalet izhar idüb, bir ayİn gösterüb, ekser 
ehl-i İsiarnı tarik-i müstakimden çıkarub, dürlü dürlü şenacat itdügi Sultin'a 
maclüm oldı. Sultim dahı kakıyub Bayezid Paşa'ya emr eyledi ki casker ile 
varub, ol mubahinüfı defin idüb, şerrin Müslümanlar üzerinden gidere. 
Bayezid Paşa dahı casker cemc idüb süfiler üzerine müteveccih olıcak, süfiler 
dahı bum tuyub ne defılü ehl-i ilhad var ise cemc olub Bayezid Paşa ile 
mukabil olub darb ve harb itdiler. Ahir feth ve nusret reh-nümün olub 
Bayezid Paşa galib olub şöyle hikayet iderler ki: Ol gün dört binden ziyade 
melahide kılıcdan geçüb, haHis olanlar dahı tecdid-i iman idüb tevbe ve is
tiğfar itdiler. Andan Bayezid Paşa yine der-gih-ı mucallaya yetişüb, Sultin'a 
Karaman'a gitmek sevdası düşüb, küfrar ile banşub, Anadoh'ya geçicek; Ka
raınan-oğlı'ndan ilçi gelüb, aralannda sulh ve salalı vakic olmış iken, birez 
zaman geçmedin, Karaman-oğlı yene muhalefet idüb, yağı olub, Sultim ye
ne anı işidüb, casker cemc idüb, kale ve kamc itmegiçün üzerine yüridi. 01 
dahı Karaman caskerin cemc idüb, iki casker bir yerde buluşub, cazim ceng 
itdiler. Ahir Karaman caskeri münhezim olub kaçdı. Esna-yı cengde Kara
man-oğlı Muhammed Beg ve oğlı Mustafa Çelebi mahbus idüb kayd ve 
bendile Sultim nazanna getürdiler. Sultan anı görüb merhamet idüb bunla
ra karşu varub bendierin götürüb suçların afv idüb hoş vechile nüvaht itdi. 
Andan ikisin dahı bile hile atleyüb yen e memleketlerine gönderdi. Kendü 
devlet ve sacadet birle kalkub girü Durusa'ya geldi. Andan aba-yı kirarn ve 
ecdad-ı cizamlan gibi esbab-ı hayrata mubaşeret idüb cimiret ve medrese 
bina itmek huyuruh medresesiyle cimareti arasında bir kubbe-i caıi buyurdı 
ki vücüd-ı şeriDeri anda asude ola. Yevmi otuz nefer kirnesne Keliunu'llah'dan 
bir cüz'ü kıra'at idüb sevahım kendünüfı ruh-ı mutahharlanna ve sayir 
Müslimin eıvi.hına hibe ideler. Çün mesaJib-i hayr ve cihet-i ahiret tamam 
oldı, andan gaza kasdına Rümili'ne geçmek hevesi düşüb c asker cem c idüb 
Rümili'ne geçüb kilfire gazi itdi. Sultim gazada iken na-gah, takdir-i Rabbi
ni, Rüm diyannda Amasiyye'de ve Tokat'da aşüb ve fitne zahir olub Kara
koyunlu, diyar-ı Ermen'de gelüb Erzincan'ı aldı. Erzincan'un begligin Pir 
cÖmer'e virüb gitdi. Andan Pir cÖmer dahı ziyade tamaca düşüb Karahisar 
üzerine düşüb muhasara itdi ve Karahisar Begi Melik Ahmed oğlı Hasan 
Beg, sultan'dan meded ve mucavenet isteyüb hizmete geldi ve Alp Arslan
oğh Hasan Beg, Cüneyd Beg'i öldürüb Canik'i aldı ve İsfendiyar Beg dahı 
Samsun'ı ve Bafra'yı alub oğlı Hızır Beg'e virdi. Rüm'da bu vechile fitneler 
peyda olub Sultan bum işidicek cale't-taccil caskeriyle Rüm'a çıkdı. Ne kadar 
zulüm ve fesad vakic olmuş idi, kimin lutf ile ve kimin cunf ile recaya üze
rinden götürüb Samsun'ı ve Bafra'yı ve Kankın ve tevabicini Emir İsfendi
yar'dan yene alup Bakırküresi'nüii. baczın alub musa.Iaha idüb Ilkaz Dağı'n 
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sınır itdiler. Andan Sultan dönüb devlet ve sa c adet birle yene Burusa'ya 
gelüb birkaç gün cadl ve dad gösterüb her tiyife hallü bilince ricayet idüb 
dil-nüvazlık gösterdi. Andan yene gazaya müteveccih olu b Rum ili~ ne geçdi. 
Evvel İflik~a ~eçüb kafı.r elinden üç kalca aldı ki biri Safcı ve biri Yeiıisala 
ve biri Norgoı-an~ dur. Bunlar haraba meyl itmişidi, meremmet idüb içine er 
ve erzak koyu b gitdi. Andan dönüb Sevren nam kaleayı feth 27 çun kenar 
halkı bu halleri gördil er, amin isteyüb harica razı o ldılar. Şol şart üzre c ahd 
ve peyman oldı ki madam ki Sultan hayatda ola anlardan hıyanet ve muha
lefet gc:lmeye. Andan Sultan devlet ile kalkub Darü's-saltana Edrene'ye gel
di. Andan cadl ve dad itmege başlayup cayş u cişret iderken na-gah fennan-ı 
ilihi yetişüb rahmeı-i Rahmaiıi civirına dacvet olunub bi~ ay ve yiginni üç 
gün haste olub cakıbet bu külhen-i mihnetden ol gülşen-i cennete nhlet itdi. 
Le/ı u ,1-hükmii ve iltyhi tiirc~c ün. 

EL MA TLABÜ~ -SAD İS 

Fl-BEYANİ AHVALİ'8-SULTAN MURAD HAN ALEYHİ'R-
RAHMETÜ VE~R-RIDVANU 

Çün Sultan Murid'a ulak gönderildi, hernandem İbrahim Paşa Suru
sa'dan İstanbul'a gelüb girü mütemekkin oldı. Ol eyyamda meger İstanbul 
teküri Cacli Mustafa'yı gemi ile çıkaruh Gelibolı:ıya gönderüb mezbiir Mus
tafa dahı Gelibolı'ya çıkub kafir ile kavl olunmuş idi ki Gelibob kalcasın İs
tanbul tekürine vire deyü. Ol vakt Getibob'da Şah Melik Beg, beg idi, kalca
yı vinneyüb mezbur Cacli Mustafa Rumili caskerinün içine girüb her kişiye 
karnınun yaruğın gösterüb mecmucı Rümili aiıa tibic olub yiginni bin cazeb 
ve elli biii atlu cem c idüb kardaşıyla ceng itmegiçün esbab görüb Gelibolı'ya 
müteveccih oldı. Kaziyye bu vechile olduğın Burusa'da Bayezid Paşa işidi

cek İstanbul'dan geçüb gelüb Sazdere'de mezbur Mustafa'yla mülilit itdi. 
Mezbür Mustafi dahı aiıa karnı yaruğın gösterüb ol vakt Bayezid Paşa 
Rümili Beglerbegisi idi, Rümili Mustafa'ya tibic olduğın göricek bacde'l
inkir na-çar itacat itdi. Mezbür Mustafa tutub anı kati itdürdi. Pes ol ulu 
casker ve cemciyyet birle Gelibob'dan yüriyüb Anadalı'ya geçüb Ulubad 
sabrisına müteveccih oldılar. Ulubad Köprüsin kesüb iki casker birbirine 
mukabil kondılar. Umur Paşa ve Beglerbegi Oruç Beg ve cAli Beg ve Mihal 
Beg bir araya gelüb Cacli Mustafa caskerin tefrik itmege meşveret idicek Mi
hal Beg ayıtdı ki: İcizet olursa ben varub su kenannda Rumili begleriyle ve 
toyıcalarına adlarıyla söyleyüb her birin teselli ideyin. İlıtirnal vardur ki bu 

21 Burada "itdi~, "etdi~ gibi bir kelime nolaandır. 
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tarafa müraca'at ideler diyüb bu tedbiri hoş görüb Mihal Beg kalkub kendü 
halkıyla alat-ı harb ve esbab-ı ceyş ile çıkub Ulubad kenanna gelüb bu ta
rafdan dahı Rumili begleri otururken Mihal Beg avaz idüb beglerine ve to
yıcalanna her birine adlu adıyla çağıruh kendünüii halas olduğın ve Sultan 
Murad'un hasayilin ve lutflann ve kererolerin söyleyip enva'ı dürlü söz 
söyleyüp anlar dahı Mihal Beg'üii kelimatın işidüb hayli müşevveş olub ve 
hem Cacli Mustafa düzmedür diyü ad çıkaruh 'asker içine tefrika düşdi. 
Çün Mihal Beg bu vech ile söz söyledi girü gelüb Umur Paşa ve beglerbegi 
Oruç Beg ve cAli Beg ile buluşub kaziyyeyi anlara bir dürlü dahi fıkr itdiler 
ki Rümili beglerine ve toyıcalanna her birine müstakil mektüb göndereler. 
Ol yerde Gönenlü Bayezid nam kimsene var idi, anı ihzir idüb paşalardan 
ve beglerden mektüblar yazub gönderdiler. Mezbur Bayezid dahı mektüblan 
alub Ulubad gölinüfi yukanı yanından geçüb Rumili beglerinün her birine 
mektiiblar virüb Kara Cüneyd Beg dahı ol hinde Mustafa Çelebi'yle bile 
olub İzmir'ün begiydi, çün mektüb anlara yetişdi hernandem içlerine tefrika 
düşdi. Bu tarafdan Sultan Muı·ad dahı Allah'a tevekkül idüb tururdı. Am
ma yanında 'asker halkından ziyade kimsene olmayub Rum 'askeriyle yini
çeri olub mezkur Mustafa'nun 'askeri ziyade oldugından müteellim olub 
Rüm tarafına gitmek sevdasın iderken hazret-i seyyidi:ı s-sidat Emir Seyyid 
Rahmetu:ıllahu gelüb enva'-ı istimaletler idüb memleket senüiidür diyü nice 
nasihatler idüb ve hem yifiiçeri dahı geregi gibi 'ahd ve peyman itmişlerdi. 
İttifak altı yüz yiiiiçeıi göl başında turub beklerlerdi. Mustafa tarafından 
dört biii adem varub anlan basmak isteyicek anlar dahı muttali' olub bir 
muhkem ceng idüb ol dört biii er münhezim oldı. Çün kaziyye bu vech ile 
oldugun göricek mecmü'·ı yiiiiçeri ittifak idüb ol gice hernan 'azeb üzerine 
şebihün idüb bir vech ile kıta.l oldı ki kabil-i vasf olmaya. Mecmu'ı 'azeb 
münhezim olub perakende oldılar. Sayir 'asker halkı dahı anı görüb 'ale:ıs
sabah kalkub taraf taraf yüriyüb kaçdılar. Sultan Muı·ad çün bu habere 
muttalic28 caskeriyle Ulubad'dan geçüb Mustafa begleri dahı anı görüb 
bölük bölük ita.'at itdiler. Mustafa Çelebi çün anı gördi bar u büngahı ye
rinde koyub Gelibolı tarafın tutub kaçdı. Çün Boğaz'a gelüb kadırgalar ki 
anda hazır idi yanında olan 'askerin 'ale:ıt-ta'cil Rumili'ne geçürüb turdı. 
Sullin dahı deiiiz kenanna gelüb geçmek içün gemi bulmayıcak mütehayyir 
tururken ittifak denizde Ciniviz'den bazirgan gögesi var idi, anı getürüb 
anuiila dört bi ii fulori ile kavl idüb dahı nice 'ah d ve peyman idüb kap u 
halkın ve Anadolu 'askerin öte yakaya geçünnege ikdim itdi. Mezbür Cini
viz gemisi yiiiiçeriden ve kapu halkından, bahadurlardan bir nice biii adem 

28 Burada "oldı" kelimesinin atlandığı dü,ünülmeluedir. 
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alub kadırgalaruii üzerine vancak kadırgalardan top ve tüfek atub yakın 
getürtınediler. Gördiler ki çün kadırgaya mecil yok andan yüriyüb Kozh-de
re ayağına varub anda göge çıkub caskeri anda dökicek Mustala halkı dahı 
anı görüb üzerine gelüb ceng iderken cinayet-i Y ezdani feth ve zafer biri e 
mukirin olub Mustala halkı sınub kaçıcak bu esnada mezbür göge bir yük 
dahı casker getürüb dökicek Mustafa halkı tamam münhezim oldılar. Bunlar 
da şehre gelüb Geli bo h kale ası i ta c at itmeyüb ne mikdar kadırgalar var ise 
alub, Sultan Murad devlet ile Rumili'ne geçüb gelüb Gelibolu karşusında 
musallada çadır kurub kondı. Ol vaktde Gelibob'dan top atdılar, gelüb baczı 
çadırlan helak itdi. Andan Mustafa kaçıcak kalca dahı mutf olub limon 
ağzında olan bir burgoz halkıyla ceng idüb ahirü,l-emr ikisi dahı muti oldı
lar. Mustafa Çelebi anı görüb devlet kendüsinden yüz çevirdiğin bilicek he
man İflak sevdisına düşüb kaçdı. Çamurlu'ya gelicek Mihal Beg anda ar
dından yetişüb tutub kiriş ile boğub heliık itdiler. Andan Sultan Murad 
devlet ve sacadet ile gelüb Edrene'yi taht idinüb anda cayş u cişrete meşgül 
oldı. Pes ol kış anda Edrene'de olub, bahar olıcak ulu casker cemc idüb, 
Sultan Murad devlet ve sacadet ile İstanbul üzerine müteveccih oldı. Gelüb 
İstanbul kalcasın muhasara idicek İbrahim Paşa kalcadarı çıkub gelüb ağır 
pişkeşler ile Sultan Murad,uii pay-biisıyle müşerref olub padişih dahı anı 
be-gayet hoş görüb mertebe-i vezaret erzani itdi. Bunlar bu aralıkda iken 
meger Sultan Murad,uii kiçi kanndaşı Must:.ala Çelebi baczı caskerile Kara 
Taceddin-oğlı Malımüd Beg baş olub gelüb İznik kaleasma düşdiler. Bu ha
ber Sultan Murad'a yetişicek hernindem bi-tevakkuf İstanbul üzerinden kal
kub Gelibolı'dan geçüb Bunısa altından İznik'e müteveccih oldı. Önce Mi
hal Beg varub şehre yetişicek Taceddin-oğlı dahı kapuda Mihal Beg' ile bu
Juşub birbiriyle ceng idüb birbirine gönder havale itdiler. Gerçi ikisi dahı 
zahmlu olub amma Mihal Beg zahmı ziyade olub ahirete intikal itdi. He
mandem Sultan Murad dahı yetişüb şehri ihata idüb etraf ve cevanibden 
şehr içine casker halkı giricek Mezid Beg, Mustafa Çelebi Sultan Munid'a 
getürüb ol sacat boğub anda defn itdiler Ol vakt mezbiir Mustafa Çelebi on 
iki yaşında idi. Kira Taceddin-oğlı'n taleb itdiler, nice ki istediler bulunma
dı. cAkıbet bir fakirün evinde tavuk kümesinde buldılar, anı tutub getürüb 
siyaset itdiler. Hernan Sultan Murad ol cem ciyyet ile İsfendiyar üzerine yüri
di. İsfendiyar Beg dahı bir niçe ilçiler ve ademler gönderüb, aralannda mu
salaha olub memleketlerine sınur taeyİn olunub, sabıka olan cadavet mahab
bete mü beddel olu b, Rtımili ve Anadolu c askerine destür virilüb, padişih-ı 
İslam gelüb Edrene'de cayş u cişrete meşgiil oldı. 
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SUL TAN MURAD AYDIN İLİ'NDE 

EBSELİ KAL' ASIN FETH 

İTDÜGİDÜR 

Sultim Murad devlet ve sa'adet ile Edrene'de tahta oturuh biraz zaman 
'ayş ü nüşa meşgul oldı. Hicretüiı sekiz yüz yigirrni sekizinci yılında, casker 
cemc idüb Anadolu tarafına geçüb İzmir-oğlı Cüneyd Begnev'an 'adavet 
itdügi ecilden üzerine Anadolu Beglerbegisi Hamza Beg'e Anadolı caskerin 
koşub gönderdiler. Kara Cüneyd'üiı oğlı Kurt Hasan, Akhisar altında 

Gülnas nam yerde Hamza Beg ile ceng itdi, Hezimet olub kaçub Kara 
Cüneyd ile Ebseli kaleasma girdiler. Hamza Beg dahı katayı muhasara idüb 
kal'ada hastalık canz olub Kara Cüneyd zebün olub aman ile taşra çıkdı. 
Hamza Beg yemin itmiş idi, a:iia kasd itmedi. Amma Balta-oğlı ve Halil Beg 
tutub Kara Cüneyd=»i boğazlayub başm Sultan Murad'a gönderdiler. 

SUL TAN MURAD, CANİ K VİLA YEliN FETH tr'DÜGİDÜR 

Sultan Murad, Ebseli kalcasın feth idüb Kara Cüneyd'den Burusa'ya 
gelürken ol yılda mecmü\ Aydın ili ve Menteşe ili feth olunuh hutbe ve sik
ke Sultan Murad adına olub re'ayi lariğü'l-bil her biri kendü hallerine mu
kayyed olub padişah-ı İslam dahı zevk ve sohbetde iken bir gün haber geldi 
ki Yukanı Rüm tarafından fitne ve fesad olub Canik begleri hurüc idüb rec· 
ayaya zahmet virürlerrniş diyü. Sultan Murad bu haberi işidüb, hicretün 
sekiz yüz yigirmi tokuzuncı yılında caskerin cemc idüb, yukarn Rüm::.a 
yüriyüb, mütemerrid ve mütecannid kimsenelerden ne var ise ol vilayeti pak 
idüb, tamam Canik'i bi'l-külliyye feth idüb, andan sıhhat ve selamet birle 
gelüb Rümili'ne geçüb, Edrene'de mütemekkin olub 'ayş u cişrete meşgül 
oldı. Ol yıl sefer itıneyüb mütemekkin olub asüde oldılar. Andan sekiz yüz 
otuz birinci yılda Laz İli'ne sefer itdi. 

SULTAN MURAD, LAz İLİ'NE 
SEFER troüGİDÜR, ALACARiSAR 

FETH OLUNDUGIDUR 

Sultin Muıad devlet ile Edrene'de mütemekkin olub., Rümili Begler~ 
giligin Sinan Beg:.e viıüb, Rümili caskeriyle Laz İli'ne gönderüb; ol dahı, 
gelüb, Rümili 'askeriyle Alacahisar'ı feth idüb ve ol diyarda olan yirleri feth 
idüb, memalik-i mahrüsaya ilhak itdi. Sancak idüb begligin Mezid Beg'e 
virdiler. Andan dönüb gelüb, Edrene'de Padişilh ile mülilit idüb, ol kış an
da kışlayub, babarda Selanik üzerine müteveccih oldılar. 
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SULTAN MURAD, SELANİK'İ FETH 

İDÜB YUV AN VİLA YETİN FETH 

İTDÜGİDÜR 

Sultan Murad devlet ile Edrene'de mütemekkin olub gaza itmek niyye
tin aydıcak İstanbul teküri nevc(an) muhalefet idiib Müslümanlara iza ve tae
addi itdi ve baczı lliır gemileri Selanik'den çıkub Müslümanlara akın itdi. 
Sultan Murad hicretüfi sekiz yüz otuz birinci yılında vezirlerinden İbrahim 
Paşa ve Muhammed Ağa ve Hacı clvaz Paşa cemc idüb Rümili Beglerbegisi 
Sinan Beg Rumili c askerin, Anadoh Beglerbegisi Hamza Beg dahı Anadolı 
caskerin cemc idüb, mecmücı casker ittifak idüb Selanik üzerine yüriyüb Se
lanik katirieri İstanbul tekürinden meded ve mu cavenet taleb itdiler. Fayide 
virmeyüb sultan devlet ile varub muhasara itdi. Kırk elli gün muhasara itdi. 
cAkıbet feth idüb memalik-i malırusaya ilhak itdi. Andan devlet ve sacadet 
ile Edrene'ye gelüb tahtında mütemekkin olub cayş ü cişrete meşgül oldı. 

SULTAN MURAD KARAMAN'A VARUB AKŞEHR'İ VE BEGŞEH
Rİ'Nİ FETH İTDÜGİDÜR 

Sultan Murad, Edrene'de cayş u nüş idüb Selanik feth olundugın etrif 
(ve) cevanibde olan beglere muştuluk haberin gönderüb, Karaman'a dahı 
haber gönderüb, andan bir at taleb idicek; Karaman-oğlı İbrahim Beg, ilçi
ye tahlif idüb, iczilz ve ikriun itmeyüb, at taleb itdügi babda münasib cevab 
virmemiş; ilçi dahı Sultan Murad'a gelüb haberi nakl idicek, Sultan Murad 
dahı, vezirleriyle ve begleriyle meşveret idüb, ittifak ol eyyamda İbrahim 
Paşa vefat idüb, oğlı Halil Paşa kadi-casker idi, atası yerine vezir olundı. 
Fazlullah Paşa dahı vezir olub Sarnca Paşa'yı Edrene'de koyub Karaınan'a 
yürümek niyyetin itdiler. Hernan ol dem etri.fa mektüblar yazub casker 
cem c idüb Anadolı tarafına geçüb Karaınan'a müteveccih oldı. Karaman'a 
varub Konya'yı feth idüb, Akşehr'i ve Begşehri'ni feth idüb Karaman-oğlı 
İbrahim Beg mukavemet idemeyüb kaçub Taş'a girdi. Sultan Murad dahı 
kakıdugından mecmücı Konya halkın sürgün idüb Karahisara getürdi. 
Ahirü'l-emr Karaman-oğlı İbrahim Beg'üiı cavreti ki Sultin Murad'ufi kız 
kanndaşı idi, Mevlana Hudavendigar oğlıyla gelüb şefacat idüb Sultan Mu
rad dahı anuiı şefacann kabül idüb sürgüni bağışlayub Karaman-oğlı'yla 
sulh itdi. Hernan ol dem Sultan Murid, Akşehrci ve Begşehri'ni Karaman
oğlı'na girü bağışlayub dönüb Edrene'ye geldi, bu tarih hicretüiı sekiz yüz 
otuz tokuzuncu yılında idi, gelüp Edrene'de oturdı. 
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SULTAN MURAD, ÜNGÜRÜS 

VİLA YE TİN E V ARDUGIDUR 

Sultim Murad çün devlet ile Karaman'a gitmiş idi, Üngüıüs Kralı ve 
hayli begler cem' olu b gelüb Alacahisir'ı yakub yıkub harab itdügi ecilden, 
Sultan Muıild; Anadolı ve Rümili 'askerin cem' idüb, yüriyüb, Vidin'den 
geçüb, Üngüıüs iklimlerine yüriyüb, üç ay mikdan anda olub, birkaç pare 
kal'alann süriib gelüb, Nikebolı'dan bu tarafa geçüb, Yirgögi kal'asın ya
pub, içine adem koyub, gelüb Edrene'de mütemekkin oldı. 

SULTAN MURAD, SEMENDİRE'ri 

FETH 1TDÜG1DÜR 

Sultan Muıild devlet ile Edrene'de otururken gah gah Üngüıüs gelüb 
Semendire'den geçüb Müslümanlara hayli ta'addi idüb garet iderlerdi. Se
mendire begi despot anlara nev'in mu'avenet idüb yol viricek Sultan 
Murad, despotufi bu asıl hareketin göıüb buyurdı ki 'asker cem c olunub, 
Semendi:re üzerine teveccüh olundı, hicretün sekiz yüz otuz beş yılında 'as
ker cem' olub Sernendi:re üzerine teveccüh itdi. 'Akıbet askerile Semendi
re'nüfi üzerine varub muhasara idicek; despot dahı, mecal-i mukavemet bul
rnayub, rnecmücı esbabıyla kaçub, Üngürüs'e varub, iki oğlın Semendire'de 
koyu b yarağın görüb gitdi. Ehl-i İslam dahı gayret-i tamam birle kale ayı 
muhasara idüb bir iki ay kal'ada ceng idüb 'ak.ıbet feth olub despotuii iki 
oğlın kayd ü bend ile esir idüb alub gelüb, Semendire'nüiı begligin Toğan 
Beg'e virildi. Sultan Murad devlet ile gelüb, despotuiı iki oğlın Dimotoka'da 
habs idüb, andan dahı çıkaruh Balahan Paşa ile Tokat'da Bedevi çanak'a 
gönderdi. Anda gözlerine mil çeküb kör itdiler. Sultan Murid devlet ve sa
'adet ile Edrene'de mütemek..kin oldı. 

ÜNGÜRÜS, DESPOT İLE BELGRAD'DAN 
GEÇÜB İZLADİ'YE GELDÜGİDÜR 

Despot Üngürüs'e, varub, anlara iltica idüb, tamam iğva idüb; Üngürüs 
Kralı dahı 'asker çeküb, despot. casker ile ve Yanko ile gelüb, Belgrad'dan 
geçüb, Alacahisar'ı yakub, andan Niş'i yakub, andan Şehriköy'i 29 yakub İz
ladi'ye müteveccih olıçak Sultim Murad dahı bu haberi işidüb, Rümili 'as
kerin cem' idüb, kafirün üzerine yüriyüb, Sofya'yı yakub İzladi derbendi'ne 
müteveccih oldı. O yiri muha.fazat idüb birkaç, gün anda cemc olub be
gayet kış olduğı ecilden mecal olmayub kafir dahı zebün olub andan dönüb 

Z9 Daha önce Şehirköyi Iddinde harekelenmifti. 
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gitdi. Sultan Murad kafirün gitdügin bilüb Rumili'n Turhan Beg'e koşub 
Anadolı caskerin Balahan Paşa'ya koşub kafirün ardınca gönderdiler ki 
k.afirüii bir konak ardında olub gözedeler. Çün kifir muttalic oldı ki ardınca 
Müslüman caskeri yürür, Niş derbendinde pusu koyub ehl-i İslam ale=»l-gafle 
ardınca gelürken bir yerden pusu çıkub Müslüman <askerin sıyub Halil Pa
şa karındaşı Malımüd Çelebi ki 30 sancağı begi idi tutub habs idüb alub git
diler. Kafir, Belgrad'dan gitdi, Sultin Murad dahı devlet ile Edrene'ye geli
cek Mahmüd Çelebi'nün cavreti merhüm Sultin Murad'uiı kız kanndaşı idi, 
gelüb matem süreriyle Sultin Murad'un elin öpüb ziyade tazarruc itdi. Sul
tan Murad dahı aiia terahhum idüb despota ilçi gönderüb aralıkda musala
ha idüb Semendire'yi girü kafire virüb Mahmüd Çelebi'yi halas itdi ve To
kat'da mahpüs olan despotuii iki gözsüz oğulların girü despota virdiler. Ara
lıkda sulh olub hiç bir tarafdan cadfı bulunmayub Edrene'de rifac-ı hal ve 
firag-ı bal birle mecmücı alem asfıde olub cayş ü nüşa meşgül o)dılar. 

SULTAN MURAD AYDIN VE SARUHAN VE MENTEŞE SANCAK
LARlN ALUB KENDÜ TAHTINA OCLI SULTAN MUHAMMED'İ 
GEÇÜRDÜGİDÜR 

Sultan Murad devlet ve sacadet ile despot ile musataha idüb hiç bir ta
rafdan cadiı kalmayub (alem asfıde oldugın görüb kendü dahı cayş ü nfışa 
meşgül olub oğlı Sultan Muhammed'i tahta geçürüb Halil Paşa ve Şahitbed
din P8.1C1 ve Saruca Paşa vezir olub kendü dahı şarib-dar Hamza Beg'i ve 
lshik P~'yı ve sayir nüdemayı faiUb Macnisa'ya varub anda mütemekkin 
olub <ayş ü cişrete mqgül oldı. Sultfuı Muhammed dahı taht-ı bahtda otu
ruh cadl ü dad itmege meşgül oldı. Etıif ve cevanibde hiç cadfı kalmadı ki 
anuiila muharebe ola. Çün gördi ki hiç kimsene kalmadı, Karaman-oğlı ile 
ve despot ile ve Kastamonu Begi ile cadavet itmek isteyicek Halil Paşa mahfi 
Sultan Murid'a haber gönderfıb işbu 31 hali iclam idicek Sultin Murad dahı 
be-gayet incinüb paşalara ve Sultan Muhammed'e mektfıb yazub ol tarafı 

tamam teskin itdi. 

SULTAN MUHAMMED TAHTDA İKEN VARNA'YA ÜNGÜRÜS 
GELÜB SULTAN MURAD MAcNISA'DAN GELÜB VARNA'DA GAZA 
İDÜB ANDAN GİRÜ MACNISA'YA VARDUGIDUR 

Sultin Murad, Macnisa'da mütemekkin olub cayş ü nüş iderken; 
Üngürüs dahı fursatı ganimet bilüb, askerin cemc idüb, İflak ve Kara Boğ-

JO Burada bir kelime noksan yazılmı~tır. N~ıi'ye göre atianan kelime Bolı'dır. (C: II, S: 647). 
31 Daha önce u'bu ~klinde h~kelenmi~ti. 
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dan 'askerin cem' idüb, Freng beglerine dahı haber gönderüb ol dahı albnış 
biş kadırga tonadub deniz yüzinden gelüb Gelibob boğazın tutub, anda 
hazır turub, Müslümanlara nehb ü garet İbnege meşgul olıcak; Üngürüs 
dahı, bi-hadd 'asker cem' idüb, İfla.k'den geçüb gelüb, Varna,yı muhasara 
idüb, V ama'yı aldı. Bu haberi ehl-i İslam işidüb Sultan Muhammed, Sultan 
Murad,a haber gönderüb anı da'vet itdiler. Sultan Mur<id dahı kafirün gale
beliğin işidüb gulüvv-i 'imm olduğın bilüb Anadolı begleriyle gelüb Gelibo
lı'dan geçmek isteyicek mecal bulmayub her tarafdan ki ikdam itdiler kifir 
gemileri hazır olmış idi. Sultan Murad Han kafirün bu vechile ikdimın 
göricek andan dönüb Kocaili'ne gelüb Y alakova'da Yiiiihisir karşusına ge
miler getürdüb, andan geçüb, Halil Paşa anda istikbil idüb alub gelüb Ed
rene'de casker cemc idüb Rümili Beglerbegisi Davud Beg Rümili caskerin 
alub Anadolı Beglerbegisi Karaca Beg, Anadolı 'askeriyle ve kapukulıyla itti
fak idüb kafirün üzerine hücum idüb müteveccih oldılar. Göçher-göç idüb 
Yama'ya gelicek kafir caskeriyle anda buluşub bir nevbet ceng-i sultani oldı 
ki kabil-i vasf olmaya. Ahirüi-emr kifiriiii galebesi ve istilası olub 
Müslümanlar üzerine hücum idicek Anadoh ve Rumili 'askeri sınub akıncı 
dahı tag tarafın tutub kaçdılar. Hatta rivayet iderler ki ol gün Varna'dan 
Kamçısuyı ki üç menzil ile ancak varılurdı, hayli kirnesne bir günde kaçub 
anda yetişmiş. Sultan Murad kafirüfi bu vechile galebe olduğın görüb Hak 
Hazretine tazarru c ve ni yaz itdi. Yanında olan beglere ve yiiıiçerilere ayıtdı 
ki: Gelün atuma bukağu urui\ ki şimdi kifirden kaçmak erlik degüldür. Bu 
yerde mertebe-i şehadet bulmak kaçmakdan evli ve ahsendür. Begler bir 
yirden padişiha du'a idüb inşi'allah Hak te'ila ehl-i İslim'a fursat vire. He
min padişih devletile bu yerde olmak sa' adetdür diyicek Sultan Mur<id da
hı Allah'a tevekkül idüb ol yerde turub karşu kaçan casker halkı gelüb Sul
tan Murid'uii yanında cem' oldılar. Kifir caskeri anı göıiib mecmucı cebe 
ve cevşenler ile müretteb ve mükemmel alaylann düzüb ndirlerin çalub mu
kabele olub yüriyicek gördiler ehl-i İslam az bir yerde, Sultan Murad sanca
ğıyla turur. Hernan Kral bunı göricek kendüye mağriır olub, Müslümini al
dum diyüb, sünüsin eline alu b hamle itmek isteyicek kifir begleri men c ide 
gördiler, mümkin olmadı, Sultan Murid'un üzerine hamle itdi. Çün yiniçe
riye yakın geldi yi ii içeri iki taraf ol dı. Kral la cin çeri içine girdi. Dört taraf
dan atın sinirleyüb kral'un atı belalı: olıcak Koca Hızır nam bir yigit hernin 
sıçrayub harbe ile kral'ı vurdı. Ol lacyini anda helik idüb başın kesüb sünü 
ucuna dikdiler. Çün kral anda helü: oldı, bild caskerün hili ne olduğı mac
liimdur. Ol hezimet bulan ehl-i İslam cem c olu b kiıfire bir vechile kılıc urdı
lar ki kifir kanından ırmaklar akdı. Baki kalan kiıfir dahı İfiü: tarafın tutub 
Dobnca sabrisına düşüb kaçdılar. Mil ve esbabları ne var ise yerinde ko-
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yu b ehl-i İslam garet idüb bir vech ile mugtenem oldılar ki mecmü cı fukara 
gani olu b Rümili beglerbegisi Davud Beg Rümili c askeriyle kafirün ardına 
düşüb bir gün ve bir gice kovub şol deiilü kafir helak idüb esir tutdılar, şu
mara gelmezdi. Andan casker mecmücı sahih ve salim gelüb, Sultfın 
Murad'ufı öiıinde yüz urub kaçduklanyçün ictizar idüb duca idicek, Sultim 
Muri.d anlara hışm idüb emr eyledi ki baş baş beglere cavret libasın gey
dirüb tahkir ideler. Ahirü'l-emr baki ümeril padişahdan temenna ve istidca 
idüb hezar dürlü iltimaslar itdiler. Padişah anlarufi suçından vaz gelüb, an
dan dönüb feth ve zaferle Edrene'ye müteveccih oldılar. Bu feth ve nusret 
hicretüfi sekiz yüz kırk sekizinci yılında idi. 

SULTAN MURAD TAHTA GEÇÜB SULTAN MUHAMMED MAc
NISA'YA GİDÜB ANDAN SOI'JRA KÖSOV A'Y A KAFiR GELÜB GAZA 
OLUNDUGIDUR 

Sultan Murad devlet ve sacadet ile Vama'da katiri sıyub, andan dönüb 
Edrene'ye gelicek Edrene'de birkaç gün turub cayş ü nüş idüb Macn1sa'ya 
müteveccih olub gitdi. Bunda, Edrene'de, Sultan Muhammed Han, Halil 
P~ ve Zağanos Paşa ve Şahabeddin Paşa ile oturuh cayş ü nüş idüb, paşa
lar ve begler bir araya gelüb meşveret itdiler. Sultan Murad girü tahta 
getürüb sultan idüb Sultan Muhammed'i girü Macnisa'ya göndereler. Hem 
eyle idüb Halil Paşa ve İshak Beg ve siyir begler dahı ittifak idüb Sultan 
Muhammed' e ayıtdılar ki: Padişih, devlet ile geldi. N ola lutf idüb tekellüf 
eyleseii, ol hod kabül itmez, hernan nzası bile olsun diyü. Sultan Muham
med dahı yanndası, divan gün, kapusı halkıyla ve paşalarıyla - Sultan Mu
cad, Saruca Paşa evinde idi- varub şol ki kema.J.-i ricayet ve edeb-i saltanat
dur yerine getürüb Sultan Murad'ı tahta tekellüf itdi. Sultan Mudid dahı 
nevcan naz ider gibi olub cakıbet saltanatı kabül idüb Ada'ya ava gidüb emr 
itdi ki Sultan Muhammed'ün hernan maslahatın görüb İbrahim Paşa ve Sa
ruca Paşa'yı bile koşub gönderdiler. Zağanos Paşa'yı cazl idüb Balıkesir'de 
varub tekcaüd itmek emr itdiler. Andan Sultan Murad devlet ile Edrene'ye 
gelüb tahta oturuh cad) ve dad itmege meşgül oldı. 

SULTAN MURAD, MORA'YA 

GİTDÜGİDÜR 

Sultan Murad devlet ile Edrene' de oturuh kış yetişüb Turhan Beg anda 
gelüb Mora Vilayeti'nüfi evsafın diyüb Sultan Murad tamam rağbet itdi ki 
Mora'ya vara. Pes ol dem paşalara ve beglere, ulu seferüro vardur, hazır ol
sunlar diyü ulaklar gitdi. Fi'l-hal c asker-i bi-nihaye cem c olu b ol kış içinde 
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yüriyüb Siroz'a, andan Tırhala'ya, andan Mora'ya varub evvel Turhan Beg'i 
sancağ ile öiice gönderdiler, anufiçün ki germe anun ucıyıdı. Turhan Beg 
germe'ye vardı, 'akabince Sultan Munid dahı vardı gördiler ki biş hisir bir
birine havaledür, Mora kifirleri dahı germe'ye muhkem yarak idüb eyü 
hendek kesüb su akıtmışlardı. Ehl-i İslam hendeküfi için toldurub suyun 
kurutdılar, hisariarını yıkdılar, yağma idüb tarfetü'l-cayn içinde germe feth 
olunub, bir vechile mugtenem oldılar ki kabil-i vasf degül. Hatta rivayet 
iderler ki bir kifir yigirmi otuz akçaya satıldı, bu tarih hicretüfi sekiz yüzelli 
yılında vikic oldı. 

SULTAN MURAD İTDÜGİ 

BİNALARI BEYAN İDER 

Sultanuel-İslam ve:»l-Müslimin Sultan Murad'uii hayratı bi-haddür. 
Cümlesinden biri Ergine Köprüsi'dür ki evvelde bir onnan olub kışın çamur 
olub Müslümanlar geçmeyüb, harilmi turagı olub ziyade fesad olurdı. Sul
tan M unid, onnanı zahmet ile giderüb bir büyük köpri yapdı ve iki tarafına 
şehirler yapub bir cimiret yapdı. Kendü üzerine varub aşın bişirüb Cukaraya 
üleşdürdi ve nice inearnlar itdi. Andan Edrene'de bir ulu carnic ve iki med
rese biri dirii~·hadis ve bir cimaret ve bir Mevlevi-hine yapub evkif tacyin 
itdi, her gün niçe fakire nicmeti yetişür. Burusa'da dahı bir cimiret ve anufi 
yanında bir medrese yapdurub ve kendü isüde olmağıçün bir türbe yapdur
dı. Anun hayratı bi-nihayedür. 

SULTAN MURAD, AKÇAHİSAR' AV ARDUGIDUR 

Bir gün Sultan Munid devlet ve sa'idet ile Edrene'de oturuh sohbet 
iderken Amavud İskenderi'nüfi cammüsı oğh Hamza Beg geldi ayıtciı. Sulti
num, Amavud ilinüii baczısı İskender'e yağı oldılar. Sultanum buyurursa 
Akçahisil a varayın alıvireyin. Sultan Munid dahı paşalara bunun sözin di
di. Paşalar ve begler padişih devlet ile kendü varmak gerekdür diyicek pi.di
şih dahı sefer yarağın idüb Macnlsa'dan oğlı Sultan Muhammed'i götürdi, ol 
sefere bile aldı gitdi. Yüridiler Akçahisir'uii üzerine düşüb iki ay mikdiri 
eyü cengler olundı. Ahir suyın~ii hazinesin buldılar, deldiler de hisar susuz 
kalıcak ehli be-gayet muztarr olub hisir feth olundı. cAsker halkı, Amavud 
ilinden bir vech ile mugtenem oldılar ki kabil-i vasf degüldür. Ol esnada 
Üngürüs kifıri galebe casker ile gelüyorur diyü haber geldi, bu tarih hic
retüfi sekiz yüz elli birinde vakic oldı. 
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SULTAN MURAD HAN ÜNGÜRÜS'LE KÖS OVA'DA UCRAŞDU
GIDUR 

Çün Sultan Murid Hin işitdi ki Üngürüs gelür, ayıtdı ki: Bu dahı Vılk
oglı'nuii şeytanetidür. Tiz casüs gönderdi ki bu gelen niçe banlardur, Mer
hos32 Toğan dirierdi bir cilsüs var idi, anı gönderdiler varub gördi: bir Lepe 
ban ve bir Cibe ban ve bir Lök ban-oğlı ve bir dahı Sükülüt birn, bunlar 
Ü ngürüs vilayetlerinüii ulu begleridür ve her birisi krala min en d hanlardur 
ve menbac-ı fesad Yanko Hizyad, önlerine düşüb gelen oldur, dediler. Parli
şah dahı hakikat-ı hale vakıf olub toğn Sofya'ya vardı. Mecmücı vilayetüii 
'askerin cem c itdi. Karaman-oğlı'ndan dahı ol seferele adem gelmiş idi. 
Çünki c asker cem c olundı kendü c askerin ün ce besi c arz olundı, diledi ki Ka
raman-oğlı'ndan geleni dahı göre. Ol gelen leşker begine ayıtdı ki: Sen dahı 
ademüii göster, didi. Ol dahı cebesin carz itdi. Gördiler ki Turgudlu'nuii 
birkaç at uğruJann göndermiş. Padişah bunlan göricek Akçaylu-oğlı'na ayıt
dı: Hak tecala 'inayetinde benüm anuii yardımına ihtiyacuro yokdur. 
Hernin devlet ile cinan-ı cazimeti kafir üzerine toğruldub, Allah'a tevekkül 
idüb Kurşunlu Kelisa'ya vardı. Anda katiriiii haberin bildi ki kafır Kös
Ova'ya çıkmış. Ardınca göçdi. Cumca güni toğduğında katirile buluşdı. 
Çünki padişah-ı islam, kafir 'askerin gördi, atından inüb iki rekcat namaz 
kılub yüzin toprağa urdı, niyaz idüb Hak te'ilaya münicat itdi. Ol gün alı
şama dek eyü cengler olundı ve kifirlerün nice sancağı elinden 33 gice irteye 
dek dahı at arkasında turub cum'a iıtesi cazim ceng oldı. Nice begler şehid 
oldı. Kafirün dahı nice binlan kınldı .ve nicesi dahı tutuldı. Yanko kaçdı. 
Lök banuii oğh ve Sükülüt bam düşdi. Lepe banı esir olmış, kendüyi 
bildünnemiş sonra satılı satıh kurtılmış. Bild kafirlerüii kimi kınldı ve kimi 
esir oldılar. Cebe barunı padişah-ı İsiama esir getürdiler. Padişih-ı İslam 
tercüman getürüb ayıtdı ki: Ben, sizüiile adivet itmedüm, siz niçün benüm 
vilayetüme geldüiiüz? K.ifir ayıtdı: Gözümüze bu hacalet gözükürmiş. Am
ma min-bacd biş biii yarar adem ile padişahuii seferine gelem ve on pire 
hisir virem ve gayn viiiyetüm e dahı haraccuiiuz gelsün harac cem c itsün di· 
di. Padişah-ı İslam dahı anun sözine iltilad itıneyüb eellada emr itdi ki ol 
metünı kati itdiler. Andan Padişih-ı İslam silimen ve ganimen 'asker-i 
İslam birle nasarahumu::ıllahu ila yevmi'l-kıyim Edrene'ye müteveccih olub 
gelüb taht-ı bahtda karar itdi. Bu tarih hicretüii sekiz yüz elli ikinci yılında 
vakic oldı. 

32 Nqri'de: Martelos. 
n N etti' de : alındı. 
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SULTAN MURAD SULTAN MUHAMMED'E DULKADIR-OGLI 
SÜLEYMAN BEG'ÜN KIZIN ALDUGIDUR 

Bir gün Sultim Muı·ad, Halil Paşa'yı kığırub Sultan Muhammed'i ever
mek babında meşveret idicek etrafda olan beglerüii kıziann 'arz idüb 'akıbet 
Dulkadır-oğlı Süleyman Beg padişaha ibiası 'arz olunuh anun biş kızı olu b 
her biri cema.t ve kemal birle müzeyyen olub anlaruii birisin almak vech 
gördiler. Padişah-ı İslam dahı Hızır Beg'üıi. hatunını ve Rum'un a\anlan
nuii hatunların Rum'dan müte'ayyin begleriyle gönderdi. Süleyman Beg, 
çün bu habere muttali' oldı, be-gayet ferah olub, kendü karşu varub, 'azim 
hürmet idüb, gelenleri kondurub, ziyafetler idüb, her birine eyü hitatler vir
di ve kıziann tamam 'arz itdi. İçlerinde birisin Hızır Beg ha tum ihtiyar idüb 
alub Edrene'ye geldi. Edrene'de cihaz idüb ulu düğünler ve ziyafetler idüb 
oğlı Sultan Muhammed'e virdi. Tiuih sekiz yüz elli beşinciye gelüb muhar
rem ayınun gurresinde padişah-ı İslam adaya av itmege gitmiş idi. Ada 
köprüsünün başında bir derviş turub padişiha nida itdi ki: Hey padişah! 
Tevbe it kim ecel yakın gelmişdür. Ol vakt Saruca Paşa anda hazır idi ve 
İshak Paşa dahı geldi, anlara ayıtdı ki: Siz şahid olun ki mecmu'ı günahla
ruma tevbe itdüm. Andan ayıtdı : Hiç bu derviş bilür misiz? İshak Paşa 
ayıtdı: Bu derviş Emir Sultan mürldlerindendür, didi. Hernandem padişah-ı 
islam dahı toğn sarayına gelüb mübarek mizacına hastalık 'anz olub hekim
ler niçe ki mu'a.tece itdiler fayide itmeyüb kafes-i bedende habs olunan ta
viis-ı ilahi küngüre-i sak-ı carşa pervaz itdi. Lehu:tl-hükmü ve ileyhi türce\ın. 
On üç güne dek mevtin izhar itmediler, her gün divan iderierdi ta Sul
tan Muhammed, Macnisa:.dan gelince. Ol vakt padişah-ı İslamuıi. mevtin 
mecmu'ı 'aıem bilüb matem itdiler. 

EL MATLABÜ)S- SABic 

Fİ-BEYANİ AHV ALeS-SULTANeL-A'ZAM SULTAN MUHAMMED 
HAN 

Sultiınü:.l- İslam ve'I-Müslimin Sultan Muhammed Han devlet ve sa'adet 
ile gelüb taht-ı sacadet-bahtda mütemekkin olıca.k Sultan Murad)uıi. meyyi
tin Burusa'ya gönderüb anda Surusa'da cimareti yanında türbe-i mutahha
nnda defn itdiler. Hiç bir vakt üzerinde Kelamullah okunma.kdan hali olma
yub gice ve gündüz hafızlar müdavemet iderlerdi. Sultim Muhammed dahı 
ayin ve erkan neyise tamam yerine getürüb 'adi ü dada meşgul olub İsfen
diyar kızından bir küçük kanndaşı var idi, anı def -i fitne içün 'a.tem-i ahire
te gönderdi. Kendü tac-ı şahı başına urub serir-i saltanaıda oturuh cadl ve 
dad itmege meşgul oldı. Na-gah haber oldı ki Karaman-oğlı yağı olub Ger-
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miyan-oğlı'na kendü oğlın koşub Genniyan'a gönderdi. Ve birin dahı Aydın 
iline gönderdi ve birin Menteşe iline gönderdi ve kendü dahı c asker cem c 
idüb yüridi. Meger Ozgur-oğlı clsa beg ol eyyamda Anadolı Beglerbegisiydi, 
Karaman caskeri gelüb hayli il alub Müslümanlara hasiret itdi. Ozgur-oğlı 
clsa Beg kapuya adem gönderüb ceng içün icazet taleb idicek Halil Paşa 
manic oldı. Pes andan Anadolı Beglerbegiligi İshak Paşa'ya virildi. İshak Pa
şa dahı hernandem teveccüh idüb Anadolı caskerin cemc idüb Sultanüyigi:ıne 
vardı. Andan Karaman-oğlı İbrahim Beg, İshak Paşa geldügine muttalic oh
cak hernandem kaçınağa yüz tutdı. Anadolı caskeri müretteb ve mükemmel 
tururken bu tarafdan padişah-ı İslam dahı Edrene'den cazın idüb Anadolı 
tarafına geçdi. Burusa'ya varub anda birkaç gün tevakkuf idüb andan Küta
hiyye:ıye vardı. Karaman-oğlı çün Padişih'un geldügin işitdi; evvelden dahı 
havf ve hatalardan hali degül idi, bu defa dahı ziyade olub, hernindem Ka
n Taş'a teveccüh idüb memleketden el yudı. Padişih-ı İslam dahı Taş'a var
ınağa ikdim idicek Karaman-oğlı'ndan ademler gelüb tazarruclar idüb Kon
ya halkı envac-ı feryadlar idüb padişahdan aman istediler ve Karaman-oğ
lı'nuii suçın cafv itmegiçün yüz yire urdılar. Pes Sultiınü'l-İslim dahı Kas
sab-oğlı Malımüd Beg'i ilçilige gönderüb Karaman-oğlı'na buluşub yüz bin 
cahd ve peyman idüb min-bacd cadavet itmeyem diyü andlar içüb padişahı, 
inandurdı. Padişih-ı İslam dahı ol cahdi kabül idüb aralıkda musilaha idüb 
andan devlet ve sacadet ile Rümili'ne teveccüh idüb Burusa'ya yakın gelicek 
yiıiiçeriler bir arada cemc olub padişihdan inearn taleb itdiler ve alay bağla
yuben şaha karşu turdılar. Padişah bunlarun haberinden be-gayet melül ve 
gazahin olub Turhan Beg ile Hadım Şahabeddin Paşa padişaha bunlaruıi 
kaziyyelerin carz idüb mecmücısın kınnak gerek diyü iğva idicek padişilhufi 
dahı gazabı birez sakin olub bunlara on kise akça ihsan idüb Kurtcı Toğan 
ol vakt yiiıiçeri ağası idi, anı getürüb muhkem let itdi. Ağalığı Mustafa 
Beg'e virdi ve yayabaşlarınun her birine muhkem let urulub devlet ve nusret 
ile Edrene'ye gelindi. İshak Paşa'yı Anadolı c askeriyle Menteşe iline 
gönderüb anlar dahı varub Menteşe-oğlı İlyas Beg'i ilden çıkaruh Rodos'a 
düşürdiler. Mecmücı Mertteşe ili feth olunuh İshak Paşa feth ve nusret ile 
gelüb Kütahiyyede mütemekkin oldı Bu tarih hicretüfi sekiz yüz elli altıncı 
yılında vakic oldı. 

PADİŞAH-1 İSLAM BOCAZKESEN 

KALcASIN YAPDUGIDUR 

Padişah-• İslam çün devlet ve sacadet ile Karaman seferinden müracacat 
itdi, İstanbul emrine ikdam idüb ray ve tedblr idüb casker cemc idüb İstan-
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bul üzerine düşmek isteyicek fikr itdi ki İstanbul üzerine casker düşicek Ka
ra Deniz'den ve Ak Deniz'den Freng'den ve gayn yirden mucavin kafirler 
gelürler alınması hayli müşkildür diyü İstanbul'dan yukaru Boğaz'da kata 
yapmak kasdın idüb casker ile teveccüh idüb İstanbul'dan yukanı Boğaz'da 
bir sarp yerde bir ulu burgos bünyadın koyub Halil Paşa'ya yapdurdu. 
Anun yanında iki burgos dahı yapdurub bu üç burgosun aralanna dlvar ya
pub deniz tarafından toplar koyub ve anun mukabdesinde bir kalca dahı 
yapub şöyle oldu ki deniz yüzinden gemi gelmege mecal kalmadı. Ol yıl ol 
kata tamam yapılub hernan ol dem İstanbul ile cadavet itdi, gelüb istan
bul'un üzerine düşüb casker halkına emr itdi ki mecmücı kafiriin bağiann ve 
bağçelerin balta urub heliık itdiler. Pes birkaç gün turub andan kalkub Ed
rene'ye cazm itdi. inşa'a:ıllahu'l-e cazz evvel balıarda gelem diyü halkına des
tiir virdi. 

PADİŞAH-1 İSLAM İSTANBUL ÜZERİNE VARUB FETH 
tmüGİDÜR 

Çün padişahü'l-İslam devlet ile Edrene'de gelüb mütemekkin oldı, hem 
ol kış geçüb bahar olub tarih sekiz yüz elli yidinci olıcak eşref-i sacatde ve 
alısen-i evkatde padişilh-ı İslam vüzeraya emr itdi ki c asker halkı cem c ola
lar. Hernin ol dem Anadalı'ya ve Rümili'ne ulaklar gidüb mecmücı casker 
halkı müretteb ve mükemmel esbab-ı ceyş ve aJ.at-ı harbleriyle gelüb Eelre
ne'de cemc oldılar ve Gelibob'da ve gayrı yirlerde ne mikdar gemi vansa 
müretteb ve müsellah cazebler ile tolu olub İstanbul üzerine müteveccih ol
dılar. Bu aralıkda İstanbul teküri, Kir Luka nam ve:zlrin Halll Paşa'ya risile
te gönderdi. Haric ve hac virmeğe ilti.ziın idüb bir kadı ve subaşı gelsün di
diler. Halil Paşa bum padişilha carz idüb padişih anlaruiı sözin kabül it
meyiib bir §enf vaktde İstanbul üzerine hücüm itdi ve etraf-ı memaJ.ikden ve 
Karaman-oğlı'ndan ilçiler gelmişidi, anları dahı padişah bile alub, nice 
büyük toplar çekdürüb, İstanbul üzerine düşüb, gice ve gündüz ceng-i sul
tanİ itmege meşgül oldılar. Amma gemiler Galata öninde limona gelmedügi 
cihetden Padişih emr itdi, yir yüzine ağaçlar döşediler, gemileri kurudan 
çeküb Hazret-i Eyyüb Ensirl (r.a.) merkadi karşusında denize dökdiler. Ol 
arada Freng gögesiyle ceng idüb Frengün bir gögesin topla vurub helak itdi
ler. Frengün gemileri halkı kaçub kaleaya girdiler. Gemiler sınduğın ehl-i İs
lcim göricek Allah'a tevekkül idüb, yannciası menisler kurulub, ol büyük 
toplardan taşlar atub kaleanun divann yıkınağa başladılar. Hisiruiı her tarafı 
yılolmalu olıcak İstanbul teküri Kir Luka'yı kığırub meşveret idüb kaleayı 
virmek tedbirin idicek Freng kafideri incinüb kaleayı biz bek1erüz, 
Müslümanlara virmezüz diyü baş kalrluncak ceng itmege ikdam itdiler. 
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Amma nice itsünler be-gayet zebün olmışlardı. Katiriiii caczin müşahede it
diler. Padişah-ı İslam, casker halkına münadller koyub her tarafda yağı yağ
madur diyü nida itdürdiler. CAsker halkı bu haberi işidicek bir vech ile fe
rab olub ol gice ağaciara ve gönderlere mumlar yakub envac-ı ferah ve sürür 
izhar itdiler ki kabil-i vasf olmaya. Y anndası gün padişah dahı, kendü, dev
let ile atına binüb, yaya oğlanına ve casker halkına istimalet idüb, nüvazişler 
itdi. Hernandem ol çeri derya gibi cüş ve hurüş idüb ve tabi ve nakara ça
lınub calemler baş kaldurub toplar ve tüfekler atılub metrisler hisara iledüb 
bir ceng-i sultani oldu ki kabil-i vasf olmaya. Ve deniz yüzinden dahı gemi
ler yüriyüb gemiler içinde niçe nerdübanlar hazır olmış idi, çıkaruh gazller 
anlan hisara koyub bir uğurdan tekbir idüb yüridiler. Kafir dahı ceng ide 
ceng ide mecil kalmayub Freng sınub kaçub gemilerine giriib revane oldı
lar. cAsker-i İslam dahı şehri giriib şehri yağma idüb İstanbul tekürini tu
tub başın kesdiler. Ve anda bir Düzme var idi ki nesi-i cOsman'em dirdi. 
Ol dahı helale olub, Kir Luka, eviadıyla ve etbacıyla esir oldı. Padişah-ı 
Islam dahı devlet ve sacadet ile erkan-ı devlet ve kapu halkıyla şehre giriib 
tem~a idüb bir vech ile ganlmetler oldu ki kabil-i vasf olmaya, hiç ol vechi
le gaziler muğtenem olduğın kimse nişan vinnemişdür. Andan padişah dev
let ve sa c adet ile girii gelüb, otağında mütemekkin olub; bu tarafdan İstan
bul'dan kaçan göge varub Silivri'de hisara ginib, padişah-ı İslam'a kaleanun 
miftahın gönderiib, itacat itdiler. Karaca Beg varub Kumburgos'ı ve Biga
dos'ı feth idüb gelüb Padişah-ı İslim'uö devletlü elin öpüb tuncak Padişah-ı 
İslam, Halll Paşa'nun bir iki de( a muhalefetin görüb hatın andan perişan 
olmış idi, hernanden emr idüb Hain Paj4i'yı mahbus itdiler ve mecmucı ev-
ladın bile mahbus idüb ne deillü esbablan ve mallan var ise mecmuem ha
zane-i earnire içün zabt idüb cakıbet anı dahı helak itdi. Ve ol caskerde olan 
ilçülerüii mecmucısına gereği gibi teşrifler viriib yerlü yerine gönderdi ve ls
tanbul'uii Subaşı'lığın Kanşdıran Süleyman'a virüb devlet ve sacadet ile an
dan geçüb Edrene'ye gelüb mütemekkin oldı. 

PADİŞAH-1 İSLAM LAZ İLİ 
VE SİFRİCE HİSAR:.I 
VE OMOL KALeASIN FETH İTDÜGİDÜR 

Çün Padişah-ı İslam İstanbul emrinden feragat idüb, Edrene'de müte
mekkin olub, et:ritf ve cevanibden gelen ilçilere destUr virmiş idi. Meger 
Vılk-oğh'nuiı ilçisi bile anda hazır olub casker-i cemirun bu vech ile meha
betin ve salalıetin ve kaleayı nice feth itdüklerini görüb Vılk-oğlı'na haber 
vinniş idi. Vılk-oğlı dahı merhum Sultan Murid vefat itdügi vakt lilz 
İli'nün baezın girü alub kabz itmiş idi. İstanbul feth olduğun işidicek mec-
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mücın Padişah'a teslim itmiş idi amma kalbinde girii klne tutub ehl-i İslam
dan baczı yolcılan gafil bulduklan yerde helak iderlerdi. Hatta Laz İli'nden 
Üsküb'e yol kalmayub munkatic olmuş idi. Pirişte'de bir kadİ var idi, hayli 
Müslüman ve salih kirnesne idi, katirün bu etaline muttalic olub Padişah-ı 
İslam'a mektub gönderüb carz itmiş idi. Padişah-ı İslam dahı Vılk-oğh'na 
bir yarar kulın gönderüb bu haberiiii aslı nedür diyü istifsar idicek Vılk-oğlı 
padişih kuhna iltifad itmeyüb cinad ve temerrüd idüb cadavet izhar itdi. Pes 
kaziyye bu vech ile olıcak tefisİliyle kul dahı Padişah-ı İslam'a carz itdi. He
mindem Padişah dahı Edrene'de casker cemc idüb ber-vech-i isticcal Alaca
hisara müteveccih oldı ve Rümili'nüii akınetianna emr itdi, Vılk İlin garet 
itdiler. Vılk-oğlı bu haberi işidicek münfacil olub itdügi işlere peşİmin olub 
nice idecegin bilmeyüb illerine adem gönderüb makavvil katirieri esbablanyla 
Sivricehisaea toldurdı. Padişah dahı togru Semendire'nüii üzerine varub 
ırakdan bir nevbet ceng idüb hisardan dahı kafir çıkub birez ceng olub kafi
ri girü hisara koydılar. Padişah-ı İslam anda konmayub hernandem Sivrice
hisar'a teveccüh itdi. Ve Vılk-oğlı kaçub Üngürüs'e gitdi, kalcalann muhkem 
idüb memleketinde ne deiilü babadır var ise Semendire'ye ve Sivricehisar'uii 
üzerine düşüb casker halkı dahı garet itmege meşgül olub padişah-ı İslam 
halvet kapu halkıyla hisaruii üzerine yüriyiş itdiler. Hisardan baczı kilfir çı
kup hayli Müslümanlara basaret idüb ceng itdiler. Padişah-ı İslam dahı ka
kıyub elin kılıca urub bir nice kafir kati idüb hisar üç kat kata idi, yagma 
itdürüb mecmuc-ı halkın esir idüb fetih itdiler. 

Andan Omol Kaleasan dahı fethitdi. Padişah-ı İslam devlet ve sacadet ile 
anda turup Firüz Beg-oğh'na akıncı koşup ol dahı varup Vılk ilin ser-ta-ser 
yagma itdi. Padişah-ı İslam, Sivricehisar'uii ve Omol kaleasınun mecmucı 
maslahatların görüp devlet ve sacadet ile Edrene'ye müteveccih olub Mah
müd Paşa dahı ol eyyamda vezir olub Edrene'de gelüb mütemekkin oldılar. 
Bu tarih hicretüii sekiz yüz elli tokuzında vakic olub padişah-ı İslam Edre
ne'de bir kasır yapdurub ol yıl sefer olmayub (asker asüde-haJ cayş u cişare
te meşgül oldı. 

PADtşAH-1 İSLAM 

İNÖZ'İ FETH İTDÜGİDÜR 

ÇÜn Sultan-ı İslam Sivricehisar'dan firig olub gelüb mütemekkin oldı, 
İbsala halkı ve ol tarafda olan Müslümanlar gelüb şikayet itdiler ki İnöz 
teküri ne mikdar kulumuz ve karavaşumuz kaçsa anda varsa biz vimıez ba c
zısını satar; şöyle oldı ki hiç kimsene esir kullanamaz oldı, diyicek Edre
ne'de be-gayet kış idi, padişah hernan kapu halkı ile halvet bi-muhaba 
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İnöz'üfi üzerine yüriyüb vancak İnöz teküri dahı ceng itmeyüb kaleayı tes
llm itdi. Ne mikdar mahbüb ve mahbübe var ise alub feth ve zaferle Edre
ne'ye gelindi. 

PADİŞAH-1 iSLAM NOVABRİ VE TİREBÇE VE CÜMLE VILK 
İLİN ALDUGIDUR 

Tarih sekiz yüz elli tokuzda olub, bahar yetişüb, padişah-ı İslam casker 
cemc idüb, Üsküb'de toplar döktürüb Vılk iline müteveccih oldı. Evvel ham
le ki oldı Novabri üzerine varub birkaç gün anun üzerinde turub top tüfeng 
urub kalcanuıi baezı baroların yıkub harab idüb kalca halkı padişahdan 
aman dileyüb kaleayı virdiler. Andan padişah-ı İslam ol kaleanun içine er 
koyub andan Tirebçe'ye varub anı dahı birkaç gün içinde feth idüb mecmücı 
maeadinleri zabt idüb üzerlerine adem koyub Karaca Beg, Rümili easkeriy
le varub Bohor'ı feth itdi. Padişih-ı İslam Vılk ilin tamcim feth idüb Kös
Ova'da asker halkına destür virüb, andan padişih kapu halkıyla Sela
nik'e gelüb, anı temaşil idüb, andan Edrene'ye gelüb birkaç gün turub, an
dan isliunbol'a geldi. Bu esnada Vılk-oğlı'ndan ilçiler gelüb envae-ı tazarruc 
birle aman dileyüb yılda otuz biii fulori harac vinnege iltizim itdi. Padişih 
dahı ol kış girü Edrene'de kışlayub Hakk'a hamd ü senalar itdi. 

PADtŞAH-1 iSLAM BELGRAD ÜZERİNE MÜTEVECCiH OLDUGl
DUR 

Tarih sekiz yüz altmış yıla varub bahar olıcak padişah-ı İslam, casker eb
line ulaklar gönderüb bir vech ile casker cemc oldı ki hiç bir eyyamda anuii 
gibi casker kesretin kimse görmemişdi. Padişah-ı İslam buyurdı ki Üsküb'de 
toplar dökilüb padişah devlet ve sacadet ile Üsküb'e müteveccih olub, Malı
müd Paşa toplan alub Kaçanik derbendinden geçürüb Belgrad üzerine 
müteveccih oldılar. Karaca Beg, Morova'da gemiler yaprluruh gemilerle ve 
bl-nihaye casker ile Semendire öfıinden geçüb Belgrad'a yakın vardılar. Bu 
tarafdan Sultanı İslam dahı Belgrad'uii üzerine gelüb konub metrisler kurub 
toplan çıkaruh düzüb koşub Karaca Beg gemiyle hayli ağaç ve tahta 
getünnişidi. Anadolı ve Rümili kaleanun her tarafın kuşadub topların 
dögmege başladılar. K.afir dahı ceng ide ceng ide mecil kalmayub caciz ol
muş idi. Kaleada kafir az olub amma Yanko'ya feryadcı gidüb ol dahı Pa
pus ve Üngürüs caskerin cemc idüb kaleaya müteveccih olmışidi. Karaca Beg 
gelüb paşalara ayıtdı ki: Gemileri sürüb halkı adaya geçürelüm, öte 
Üngürüs tarafından kataya medeel gelmeyüb katayı ortaya alalum diyicek 
anuii sözine iltifad olunmayub destür virmediler. Az zaman içinde kifırüii 

gemileri gelüb Müslümanlar gemileriyle ceng-i sultani idüb Has Ahmed 
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Beg gemileriyle bile bir ceng-i sultani itdi ki kabil-i vasf degül idi. Amma 
kafir gilib olub ehl-i İslam süret-i inhizim bulıcak .kifir gelüb otuz bin ce
belüsiyle kaleaya girdiler ve Yanko dahi bile girüb her beden başına yüz 
kafir çıkub cenge başladılar. Takdirde çün kaleanun fethi müyesser olmamış
dı, her ne masiahat gördilerse c aksi vakic olu b amma toplar bir vech ile 
birü binisın harib itdi ki sehel cür'etle kaı'a feth olurdı. Bu esnada müna· 
diler nidi itdiler ki kimsene yefiiçeriye karışmayub metrisine bile varmasun 
diyü. Ol sebebden Anadolı ve Rümili kalca yağma olmaz imiş diyü ceng it
mege süst oldılar. İshak Paşa Anadolı tarafından muhkem ceng idüp yeniçe
ri dahı top yıkdugı yirden kaleaya hücüm idüb padişih-ı İslam dahı piyade 
olub tüğ ve ealemler çekilüb tekbir getürüb tabi ve nakiralar dögülüp kalca 
üzerine yüridiler. Top yıkdugı yirden dört biş yüz yiiiiçeri kaı'aya girüb iki 
tarafdan kafir hücüm idüb ol yiiiiçerinüii ardın kesüb ok ile çok kimseneleri 
mecrüh idüb biki kalan yiniçeri dahı mucavenet itmeyüb yiiiiçeri agası anda 
şehid olub gizller dahı ceng itmege ikdiun itmeyüb çadırdan yana müte
veccih oldılar. Kifir dahı ehl-i İslam münhezim oldugın göricek kalcadan 
hurüc idüb çıkub topları ve metrisleri basub niçe Müslümanlan şehid itdi
ler. Sultanü'l-İslim kafirün bu vech ile hareketin göricek eline kalkan alub 
Tevekkeltü cali:ıllah diyüb bir veclı ile ceng itdi ki niçe kafideri bi-cim idüb 
ekserin kılıç zahmiyle dü-nime itdi. Katiri tamam münhezim itdiler. Andan 
pidişih sıhhat ve selimet birle otağına gelüb Rümili ve Anadolı hernin ol 
sicat göçüb kaçmaya yüz tutdılar. Ol esnada Karaca Beg ki Rümili Begler
begisi idi, ehl-i İslam topın atayontururken bir agaç tokundı, şehid oldı. 
Pidişih dahı andan göçdi, Rümili be-gayet ticün idi, İstanbul'a müteveccih 
oldı. Ve Y anko dahı ol cengde ok yetişüp cin cehenneme ısmarladı. 

PADtŞAH-1 İSLAM, EDRENE'DE V ARUB 

SÜNNET DÜGÜNİN İDÜB OCULLARI 

SULTAN BAYEZID VE MUSTAFA ÇELEBİ 

SÜNNET İTDÜGİDÜR 

Padişih-ı İslam devlet ve sacadet ile İstanbul'dan göçüb evvel babarda 
Edre'neye gelüp Ada'da düğün idüb mecmücı Rümili ve Anadolu beglerine 
ademler gönderüp sür-ı mevfürü's-sürür mahmüdü:ıl-acciz ve,s-sudür niyyet olun· 
dı. Bir vech ile sohbet yaragın ve dügün esbabın göreliler ki hiç bir zamin
da kimsene görmiş ve işitmiş degül idi. Her kanda sihib-kemiller ve mu
ganniler var ise ol sohbete cemc olup bİ-nihiye niemetler gelüp mecmücı 
begler hilcatlenüp her birinden envic-ı pişkeşler alınuh bir vakt-i şerifde şeh-
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zadeler sünnet olunuh beglere ve şeh-zadelere destür virildi. Ehl-i casker her 
biri evlü evine varub müreffehü'l-hal padişih-ı İsiama ducaya meşgül oldılar. 
Bu tarih hicretüfi sekiz yüz altmış birinci yılda idi. 

PADiŞAH-1 İSLAM MORA~A CAZM İDÜB ANDA NİÇE KALCA
LAR FETH İTDÜGİDÜR 

Çün tanh hicretüfi sekiz yüz altmış ikinci yıla vardı, padişah-ı İslam, 
Rumili ve Anadolı taraflanna ulaklar gönderiib : Ulu gazaya niyyet itdüm, 
eglenmeyüb gelsünter diyicek ehl-i casker alat-ı harb ve esbab-ı çeyşleriyle 
müretteb ve mükemmel düşmen yaragıyla gelüb padişah ile mülakat idüb 
andan sancaklar çözüb Siroz'a, andan Yifiişehr'e varub andan Fisilke nam 
kalca üzerine düşüb adem gönderiib taleb itdiler. Kafir halkı icraz idüb cen
ge meşgül oldılar. Begler ve paşalar bu kalca sehel katadur bunda tevakkuf 
itmeyelüro gidelüm diyicek padişah-ı İslam mukayyed olmayup: Elbette feth 
itmeyince gitmezem, diyicek hernan ol gün ceng itmege mübflşeret olundı. 
Ol gün ve ol gice nakım-zenler hazır olup katanun dön tarafın nakm idüb 
kalca halkı bu hali göricek aman dileyüb kaleayı virdiler. Andan Padişilh-ı 
İslam anda ne mikdar kafir var ise mecmü cın tutub Körfoz karşusında kazu
ğa urdı. Andan Padişih-ı İslam göçüb ol yerde biçene vardı, anlar Fisilke 
ahvalin göricek bi:ız-zarüre muti ve münkid oldılar. Andan göçüb Bifsade 
nam hisara varub anı feth itdiler. Bunlanıfi keferesin evleriyle barklanyla İs
tabul kınna gönderdiler. Andan göçüb Tokmakhisan'na vardılar. Anda dahı 
bir nice gün ceng idüb, kcifirleri be-gayet mütemerrid oldugıyçün halkın tu
tub, toklağıla elierin ve ayakların hurd itdiler. Andan göçüb yol üzerinde bir 
nice katalara yetişüb vinneyüb feth itdiler. cAsker ehli bir vech ile muğte
nem oldılar ki eslre kimse bakmaz olmış idi. Andan devlet ve sacadet birle 
Mihlu kaleasma varub üç gün anda dahı ceng idüb feth idüb içine adem 
koydılar. Andan Körfoz'a varub ceng itdiler. Kafir aman dileyüb kaleayı tes
lim itdi. İçine adem koyub andan gidüb Ballu Badra'ya vardılar. Şehir halkı 
ceng itrneyüb şehri teslim. 34 Andan padişah-ı islam devlet ve sa c adet birle 
casker halkıyla sahih ve salim dönüb Üsküb'e geldi. 

3• Burada ~itdilcr" gibi bir kelime noksandır. 



HALIL E. CENGiZ· YAŞAR YÜCEL 

MAHMÜD PAŞA BA czı C ASKER HALKlYLA 

LAz İLt»NE VARUB KAL C ALAR FE1H 

OLDUGIDUR VE SEMENDİRE FE1H 

OLUNDUGIDUR 

Padişah-ı İslam devlet ve sacadet ile Üskübe gelüp anda mütemekkin oh
cak haber oldı ki Üngürüs, caskerin cemc idüb Semendire'ye gelüb geçer. 
Padişilh-ı İslam dahı Mahmud Paşa'yı baczı casker halkıyla Laz İli'ne 
göndermiş idi. Mahmud Paşa dahı gelüb evvel Rasava nam kaleayı feth 
idüb andan Sifricehisar=»ı 35 alub ve Gügercinlik kalcasın feth idüb Belgrad 
karşusında olan hava.Ieyi dahı feth idüb bunlaruiı mecmücısınuiı içine adem 
koyub gelüb padişilh-ı İslam'un elin öpüb, padişilh-ı İslam andan Sofya'ya 
teveccüh idicek yolda Bosna Kralı'nun ilçisi gelüb Semik:ti taleb idüb Se
mendireyle istibdal itmek isteyicek Padişilh dahı razı olub Semendire'yi 
kabz idi. Meger Bosna Kralı, Semendire'yi satun almış imiş. Semendire 
Padişilhuiı olub miftahı gelüb içine adem koyıcak hisab olundı ki Kral'un 
harilcdan hayli borcı var imiş, Serinik'i dahı anuiıçüii tutub kilfire virmeyüb 
ehl-i c askerle İstanbul'a gelüb mütemekkin oldı. 

PADİŞAH-1 İSLAM AMAsRA'YI FE1H İTDÜGİDÜR 

Tarih hicretüii sekiz yüz altmış üçinci yıl olıcak padişah-ı İslam, İslam
bol'da mütemekkin olub, ol yıl sefer itmeyüb, hernan kapusı halkıyla bir ni
ce gemilerle Amasira üzerine varub birkaç günde anı feth idüb memalik-i 
mahmiyyeye ithilk idüb devlet ve sacadet ile girü İstanbul'a gelüb mütemek
kin oldı. 

PADİŞAH-1 İSLAM BİR DEFA DAHI MORA vtLA YETİNE V ARUB 
NİÇE KALeALAR FETH İTDÜGİDÜR 

Tarih, hicretün sekiz yüz altmış dördünci yıl olıcak padişilh-ı İslam etrilf 
ve cevanibe nameler irsa.I idüb Anadolı ve Rumili caskerin cemc idüp 
hernandem teveccüh-i tam birle Mora üzerine yüriyüb evvel Malımüd Paşa 
ile Mesisseradi Misteri(?) üzerine casker gönderüp sehel .zaınilnda ol feth 
olundı. Andan bir niçe kale alar üzerine varub feth olun dı. Andan padişah-ı 
İslam, Londar üzerine varub feth itdi. Ffl-cümle ol yıl içinde Mora'yı 
tamam feth idüb üç yüze karib hisar alınuh ekserin yıkub hari.b idüb ol ki 
ma-labüd idi içine adem koyub andan sıhhat ve selamet ve hi-nihaye eslrle 

n Daha öner Sivricehisir tcklinde yazılmıJtır. 
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casker halkı şiıd ve handan gelüb Siroz:ıa çıkub padişah casker destiır virüb 
andan İstanbul'a müteveccih old.ılar. Ol kış anda kışlayup cadl ve dad itme
ge meşgül oldı 

PADİŞAH-1 İSLAM SİNOB'I FETH İDÜB ANDAN TARABUZON'I 
FETH İTDÜGİDÜR 

Sultan-ı İslam, Mora fethinden dönüb, İslimbol'a gelüb, ol kış anda kış
layub, şid ve handan tururken ulağıla haber geldi ki Uzun Hasan, Sıvas'a 
gelüb anda hayli taı:addi itdi diyü. Padişih-ı İslam dahı anun haberinden 
be-gayet müteellim olub hernindem paşalar İstanbul'dan kalkub, varub Ed
rene'de casker cemcine mübişir oldılar. İshak Paşa'yı nice beglerle Edre
ne'de koyub bikl kalan bi-nihaye casker ile padişih-ı İslam, Bunısa'ya va
ruh andan Bitinos alanma varıcak bir bi-devlet fursat bulub Malımüd Pa
şa'yı ok ile unıb mecnih itdi. Padişah dahı andan be-gayet müte'ellim olub 
üçgün anda tevak.kuf idüb sonra Malımüd Paşa'yı taht-ı revin ile alub gitdi
ler. Padişih ile Ankara•ya müteveccih oldılar. Birkaç gün içinde Mahmüd 
Paşa dahı sıhhat bulub anda Ankara'ya vancak Karaman-oğlı ve İsmail Beg 
ihtiyat idüb ağır plşkeşler gönderüb, getürenler Ankara'da gelüb pay-büs-ı 
senr-i acla ile müstescid oldılar. Padişah-ı Islam bir gün bir ulu cemciyyet 
idüb beglerin ziyafet idüh her birine envac-ı hilcatler virüb Kızıl Ahmed, is
ma'il Beg içün bi-nihaye gamz itmiş idi. Padişah dahı İsmicil Beg'ün oglın 
hemin-dem habs itdürüb Kızıl Ahmed'e üç bin er koşub İsmail beg üzeri
ne gönderdi ve Gelibob Sancağı Begi Kasım Beg'e nice yüz gemiler ısınarla
yup ol dahı gemiyle gelüb Sinob'ı muhasara itmişidi. Çün haber İsmail 
Beg'e yetişdi, hernindem can acısıyla Kastamoniyye•den Sinob'a varub anda 
ceng yarağın göricek Pidişi.h-ı İslam dahı eglenmeyüb Kızıl Ahmed'ün ar
dınca göçüb Sinob'a vancak bir iki gün tunıb ceng yarağın göricek Anadoh 
Beglerbegisi ve Malımüd Paşa kale: aya hücüm idüb toplan çıkarıcak İsmail 
Beg amin dileyüb çıkub padişih•un elin öpüb Sinob'ı ve Kastamoniyye'yi 
ve Küre'yi teslim itdi. Padişah-ı İslam dahı anı tamam eviadıyla ve cemaı:a
tıyla çıkaruh Burusa tevabicinde iki şehir hasların tirnar virüb yarar ademler 
koşub gönderdi. Padişih-ı İslam, Sinob'ı ve Kastamoniyye'yi berkidüb içine 
adem koyub andan Kasım Beg'e emr idüb gemi ile Tarabuzon üzerine van
cak padişih-ı İslam dahı, 'asker halkıyla Rüm'a varub, Koyluhisir'un üzeri~ 
ne vanıb, ceng idüb, birkaç gün içinde Koyluhisir'ı feth idüb; meger bir 
gün Anadolı Beglerbegisi Gedük Ahmed şikira giderken Uzun Hasan tara
fından Cemşid Beg gelüb Ahmed Paşa'nun üzerine yüriyüb bir ceng itdiler 
ki kabil-ı vasf olmaya. Hasan Beg halkı aheste aheste Munzur Tağı'na çıkdı
lar. Pes ol dem Hasan Beg, Padişah~ı İslim'a ilçi gönderdi. İlçisi gelüb he-
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zar tazarru c ve ibtihal idicek bu tarafdan dahı Çavuş başın ilçilige gönderüb 
varub Uzun Hasan'un caskerin göriib gelüb haber viricek Köse Hamza 
Beg'e iki bin babadır ve muhtar adem koşdılar ki varub Uzun Hasan'ı ele 
getüre diyü. Köse Hamza, Munzur Dağı'na vancak Hasan Beg ordusu ka
çub gitdi. Hamza Beg varub ordusında bulınan esbabı yağma idüb gelüp 
padişilha haber idicek padişilh-ı İslam dahı ana mukayyed olmayub Tarabu
zan 36 üzerine müteveccih oldı. Uzun Hasan'un anası iıçilige gelüb Padişa
hun elin öpüb hezar cahd ve peyman itdi ki Uzun Hasan'dan bir dahı cada
vet gelmeye. Pes Padişah, Uzun Hasan'un anasın ol sefere bile alub gelüb 
Tarabazon::ıufi üzerine yüridiler. Meger gemileri ki evvel göndermişlerdi 
gelüb cazeb caskeri Tarabuzon üzerine düşüb Tarabuzon teküri yanında 
olan bir nice kafirler ile taşra çıkub ceng itmek isteyicek sehel vaktde 
münhezim olub, hisara girüb, hisan yapub, hisardan ceng itmege başladı. 
Bir gice na-gih Tarabuzon teküri girii hamiyyet çıkub şebİhün itdi. Ol gice 
dahı muhkem ceng olub kafir münhezim olub kaçub kaleaya girdi. Ne mik
dar kafir tutulmuş ise yarındası hisara karşu kazuğa urdılar. Birkaç günden 
sonra padişah-ı İslam casker-i zafer-peykerle gelüb Tarabuzon'ufi üzerine 
düşicek Tarabuzon teküri caskeri göricek hernandem mukabil olmayacağın 
bilüb çıkub kaleayı tesilm itdi. Padişah-ı İslam katanun mecmücı esbabın 
görüb, içine er koyub, andan casker halkı envac-ı ganimetlerle mugtenem olub 
dönüb gelüb, caskere destür virilüb, Padişah İst.anbul'a geldi. Bu feth ve 
nusret tarih-i hicretüfi sekiz yüz altmış beşinci yılında idi. 

PAD1ŞAH-I iSLAM İFLAK iLiNE V ARUB FETH İTDÜGİDÜR. 

Padişah-ı İslam ol kış İstanbul'da kışlayub bahar olıcak yine etriıf-ı me
malike ulaklar gönderiib Anadolı ve Rümili c askerin cem c idüb İtlak üzerine 
müteveccih oldı. Meger asıl hikayet bunun üzerine müteveccih oldı ki 
İtlik'de Kazuldu Voyvoda padişaha her yıl harac virürken süret-i cisyan iz
har idüb kış içinde Tuna'yı geçüb ol kenan urub ricayaya elem ve zahmet 
virmiş idi. Bin gün padişahufi yarar beglerinden Y ün us Beg ile Hamza 
Beg'i tutub şehld itmiş idi. Padişah dahı bu hale be-gayet kakıyub casker 
cem c idüb evvel Malımüd Paşa mukaddem olub yüriyüp Tuna kenanna va
ncak padişah dahı Nikebolı'ya varub, evvel Paşa Tuna'yı öte yakaya geçüb, 
anufi ardınca padişih dahı geçüb, mecmücı askerin müretteb ve mükemmel 
idüb Iflak iline yüriyiş idicek, meger Kazuklu melcün bir gice olan caskerin 
cem c idüb padişihuii c askerine şeblhün idüb ceng itmek isteyicek c asker-i 
ehl-i İslam dahı kifiri ortaya alub bir vech ile kıran oldı ki kabil-i vasf ol-

:ıt Bu sayfada Trabzon'un üç değilik biçimde harekelendiği görülmektedir. 



ROHt TARlHt 457 

maya. Kifir caskerinüii ekseri kılıçdan geçüb ancak cöşri halas olup kaçub 
gitdiler. Bu feth ve zafer hicretüii sekiz yüz altmış altıncı yılında mubarek 
ramazanun yigirmi dördünci güninde idi. 

Andan padişah-ı İslam otuz günde mecmücı Eflak ilin seyr idüb, Kazuklu 
Voyvoda dahı hernan ol giceden kaçub terk-i diyar idüp gitdi. Padişah-ı İs
lam anun yirine bir gayn voyvoda dahı nasb idüb cizye ta eyin itdi ki her yıl 
hazane-yi camireye teslim olına. Padişalı andan devlet ve sacadet ile Edre
ne'ye geldi. 

PADiŞAH iSLAM MiDİLLÜ'Yİ FETH İTDÜGİDÜR 

Çün Padişah-ı islam İflik seferinden devlet ve sacadet ile müracacat itdi, 
hem ol tarih içinde Gelibolı'da olan gemileri ihzar idüb Malımüd Paşa'yı 
mukaddem idüb Midillü üzerine vanldı. Hak te c ala fursat virüb sehel 
müddet içinde kata feth olunuh içinde olan esirleri çıkaruh envac-ı ganimetler 
tahsil idüb devlet ve sacadet ile gelüb Daru'n-nasr-ı İstanbul'a cavdet idüb 
gelüb müremekkin oldılar Hisaruiı dahı mecmü'ı esbabın görüb içine adem 
kod ı lar. 

PADiŞAH-1 iSLAM BOSNA'YA VARUB YABÇA'YI FETH 
İTDÜGİDÜR 

Padişah-ı İsliını devlet ve sacadet ile İstanbul'da mütemekkin olub cadl 
(ve) dad itmege meşgül olıcak etri.f-ı memalikden harilc ve plş-keşler gelüb 
hazineye vasıl olurdı. Meger Bosna Kralı haricın virmekde te~hir idüb baczı 
umürda Padişah-ı İslam'a muha.J.efet idüb ve hem cAli Beg ile bir nice defa 
akıncı ucında ceng idüb c:Ali Beg anuii hıyanetin tetaslliyle Padişab'a carz it
miş idi. Evvel-bahar olıcak Padişah-ı İslam dahı etraf ve cevanibe nameler 
irsal idüb Rümili ve Anadolı c askerin cem c idüb Bosna'ya müteveccih olu b 
toğru Üsküb'e gelüb andan Karatonlu'yı geçüb Vılk ili'ne varub andan Vii
çitime'ye vancak cAli Beg'den ulak gelüb Bosna kralı ağaç hisan yakdugın 
iclam idi. Padişah be-gayet münfa cil olu b gayret-i saltanat cüş idüb Mah
müd Paşa'yı mukaddem-i asker idüb Bobuca kaleasınun üzerine düşdi. 
Rüınili ve Anadolı askeri katanun etraf ve cevanibin hisar idüb cenge meş
gul olıcak içinde olan kafirler üç güne tahammül itmeyüb hisan padişaha 
virdiler. Padişah dahı kaı'anuiı bl-hadd eslrin alub İstanbul kırlanna 
gönderüb kat anuii içine adem koyu b andan Bosna kralı üzerine müteveccih 
oldı. Öiice Rümili caskeriyle Mahmüd Paşa, Bosna kralınun haberin almış
lar ki kral Külüc kaleasma gitdi. Andan Mahmüd Paşa Rümiliyle kafiriiiı 
ardın süriib, meger ki.firler ile bir yerde oturuh yemek yirken haber geldi ki 
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üşte ehl-i İslam yetişdi diyü, kral dalıı ne idecegin bilmeyüb zarün cenge 
ikdam idicek yanında olanlar mukavemet itmeyüb perakende oldılar_ Kral 
dahı bin bela ile kendüsin Külüc kaleasma bıragub kalca halkı feryad idüb 
ayıtdılar ki: Senüö ucundan mecmucumuz helak oluruz. Yüri kanda diler
sen var git diyicek kral dahı çıkub gitmek isteyicek Mahmud Paşa Rümili 
caskeriyle gelüb hiscin kuşadub etraf ve cevanibi bağlayub anda bir biçene 
vardı, anı yağma itdürüb krala haber gönderdi. Kral dahı istimalet ile çıkub 
Mahmüd Paşa ile buluşub Malımüd Paşa dalıı padişalıa haber gönderüb 
kralın tutuldugın İCiarn idicek padişah dahı casker ile gelüb, kral gelüb padi
şahuii elin öpüb kraluii kiçi kanndaşı bile tutulub andan kralı alub gelüb 
Yabça halkına gösterüb Yabca'yı virdiler_ Andan padişah-ı İsliını kralı tutub 
esir idicek Yavlu-oğlı ve Kovac-oğlu gelüb padişihuii elin öpüb ictizar itdiler. 
Padişilh arılan habs idüb Mevlana cAlaceddln musannifün fetvası mucebince 
Bosna kralın kendü eliyle helale itdi. Andan padişah Hersek begine adem 
gönderdi, gelüb itacat itmedügi ecilden Bosna'dan dönüb Hersek iline varub 
ol vilayeti ser-ta-ser feth idüb devlet ve saacadet ile dönüb İstanbul'a müte
veccih oldılar. Bu feth ve nusret t.arlh-i hicretüii sekiz yüz altmış yedinci yı
lında idi. 

ÜNGÜRÜS HA.(.ELEHU,LLAHUGELÜB YABÇA'YI ALUB VE MO
RA'DAN KAFiR GERME Y ABUP MİDİLLÜ'YE GEMİ GELDÜGİDÜR 

Padişah-ı İslam, devlet ve sa c adet ile İstanbul~ a müteveccih olu b Bosna 
vilayetin Minnet-oğlı'na virüb ol dalıı Yabça'nuii içine adem koyub turur
ken na-gah Üngürüs kralı bir cazlm casker cemc idüb gelüb Yabça'nuii üze
rine düşüb az zaman içinde Minnet Beg'üfi içinde olan ademisi hayin olub 
hisan kilfire virdiler. Kafır katayı iki ay tamam yapub muhkem idüb dönüb 
gitdi. Bu tarafdan Mora' da hayli gemiler çıkub germeyi yapıcak padişah-ı 
İslam, Rüm caskeriyle 37 Mahmüd Paşa'yı gönderdi. Malımüd Paşa Rumi
li caskeriyle Körfoz'a varub andan germeye vancak kafir Malımüd Paşa 
geldügine muttalic olıcak dönüb kaçub germeyi ıssuz koyub Mahmud Paşa 
andan gelüb germeyi zir-ü-zeber idüb gelüb padişah ile mülilit idicek dahi 
çeriye destür virmedin haber geldi ki Midillü'ye kafir düşdi diyü. Hernan 
Mahmüd Paşa'ya girü emr oluhub İstanbul ve Gelibolu 38 Mahmüd Paşa 
varub Freng gemilerin kaçmış bulub Malımüd Paşa taşra çıkub Midillü kal
'asınuii meremmet olunacak yerlerin meremmet idüb gelüb padişah ile 
mülilit idüp ol eyyamda kış va.kic olub bir dahı hareket olmadı. 

37 Burada açık olarak "Rüm "askeri" denildiği hilde, hemen ardından gelen cümleefe •Rumili •asıı:en• de
nildiAi görülmektedir. Doğrusunun "Riımili "askeri" olduğu kanaatındayız. 

36 Burada "gemileriyle Midillü'ye" kelimeleri atlanmı' görünmektedir. 
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PADİŞAH·I İSLAMTEKRAR BOSNA'YA VARDUGIDUR 

Tarih hicretün sekiz yüz altmış sekizinci olıcak padişah-ı İslam et.raf ve 
cevanibe ademler irsal idüb bir cazim casker cemc idüb girü Bosna'ya te
veccüh itdi. Göç-ber-göç katc-ı mercihil ve menazil idüb Yabça'nun üzerine 
düşüb ceng-i sultani itmege şürü c itdi ve toplar ve tüfekler ve metrisler ku
ruh bir nice zaman ceng oldı. Çün Hak teccila anun fetbin müyesser itmedi 
nice ki sa\ itdiler rast gelmeyüp ekser toplar helak oldı. Pes mecmücı topla
n suya döküb c asker ehliyle gelüb Üsküb'e çıkub anda mütemekkin oldılar 

UZORNİK 
İTDÜGİDÜR 

ÜZERİNE ÜNGÜRÜS GELÜB MUHASARA 

Padişah-ı İslam Y abça üzerinden göçü b memeilik-i mahrüsaya gelüb Sof
ya'ya çıkıcak Üngürüs Kralı ehl-i İslam Yayça'nun üzerine gelüb alımadu· 
gın işidicek bl-nihaye c asker cem c idüb gelüb Uzornik üzerine düşüb büyük 
büyük toplar getürüb ceng itmege şürü c idicek Mihal Beg·oğlı İskender Beg 
hisar içine girüb hiscirun mecmücı maslahatın göriib lliır ile ceng itmege baş
ladılar. Bu tarafdan haber Padişah'a gelüb, Padişah hernan Rümili'n caske
rin ve Anadolı caskerin Mahmud Paşa'ya koşub, Uzomik'e gönderdi. Mah
müd Paşa dahı Uzomik üzerine müteveccih olıcak ~gayet kış olub 
Üngürüs halkı yir içinde evler idüb mütemekkin olmuşlar idi. Malımüd Pa
şa bir scihib-vuküf kirnesne bulub kataya gönderdi ki vara İskender Beg'e, 
Mahmüd Paşa geldügin haber vire. Ol kirnesne dahı gice ile hisarufi yanın
da bir taga çıkub İskender Beg'e çağıruh ayıtdı ki: Kalca kimindür? Kalca 
içinden avaz geldi ki: Kalca padişahufidur. Pes ol kirnesne ayıtdı ki: Agah 
olun ve bir iki gün sabr ve tahammül eylen ki uşta Malımüd Paşa niçe bin 
er ile ve anun ardınca Anadolı caskeri ve anun ardınca padişah-ı islam kapu 
halkıyla bugün yarın irişür, diyü avaz idicek kata içinden tabl-ı beşaret çalı
nuh kafır üzerine top ve tüfek atıldı. Çün kafir caskerinün baczı ol gice için
de bu haberi işitidi hemcin varub krala haber virdiler. Kral dahı vehm idüb 
karavul kodı. Y anndası Ali Beg akıncı ile yetişüb bir yirden gözükdi. 
Hernan anı Mahmüd Paşa sanub kafirler birbirine bakınayub atların ve es
bablann ve carabalann ve toplann anda koyub kaçdılar. Kafirün kaçdugı 
maclüm olub hisardan dahı inüb halkı bir uğurdan hamle idüb niçe katirie
ri esir idüb Üngürüs kralınun mecmücı esbabı yağma olunuh ve Mahmüd 
Paşa dahı yetişüb bir niçe zaman kafirün ardınca kovub kafirün carabaların 
alub andan casker halkı salim ve ganim dönüb gelüb padişah ile mülakat it
di. 
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PADiŞAH-1 iSLAM ARNAVUD iLiNE VARUB BA'ZI KAL'ALAR 
FETH İTDÜGİDÜR 

Arnavud ili begi İskender Beg kadimü'l-eyyamdan padişalı-ı islama mu
n' ve münkad olub haric virürdi. Na-gah vesavis-i şeytini dimağın fesada 
viriib padişalı-ı İslam, Bosna seferinde iken baczı casker cemc idüb Kalkan
delen tagında Üsküb vilayetinüiı ve ol nevahinüiı koyunlan yaylakda iken 
ale~l-gafle gelüb hayli koyunlar aldı ve nice adem basaret idüb garet itdi. 
Çün anun bu efal-i şenicası paye-i serir-i aciaya carz olundı. Tarih hicretüiı 
sekiz yüz yetmiş birinde Padişah-ı İslam casakir-i mansüresiyle Arnavud iline 
müteveccih oldı. Bu haber İskender'e yerişicek tevakkuf itmeyüb hernan Dı
rac' dan Frengistan'a kaçub anda na-bedid oldı. Pes Peldişah-ı İslam dahı va
ruh Amavud ilin garet idüb bir vechile toyumlık oldı ki kilbil-i vasf olmaya. 
Andan bir muhkem yirde İlbasan nam bir kalca yapdurdı. Andan yüriyüh 
Akcahiscir'ı ve baczı kaı'alan feth idüb salimen ve gimimen casker-i İslam 
n~umu'llahu ila yevmi::ıl-kıyam malırusa-i İstanbul'a 'avdet idüb gelüb 
mütemekkin oldı. Ol kış anda tevakkuf olundı. 

PADİŞAH-1 İSLAM TEKRAR ARNAVUD İLİNEV ARDUGIDUR 

Padişah-ı İslam çün ol kış İstanbul' da tevakkuf itdi, Amavud ilinde ba c zı 
kaı'alar var idi iki fetih müyesser olmamışdı, evvel-bahar olıcak girü casker 
cem' idüb, yüriyüb, Amavud ilinüiı mecmücı kılaciann ve bicenelerin feth 
idüb, hiç bir muhalif kimsene kalmayub, mecmücı il ve memleket mun ve 
münkad olub, iki sancak idüb her birine begler ta eyin idüb, devlet ve sa ca
det ile cavdet olundı. İttifak ol yıl Rümili'nde be-gayet ta.'ün olub peldişalı-ı 
İslam Sofya'da ba'zı eyyam tevakkuf idüb andan İstanbul'a ve Edrene tarafı
na vannayub Kara Deniz kenarlanna müteveccih olub Rosikasri'den ve Ay
dos'dan dönüb kış olıcak İstanbul'a teveccüh idüb makarr-ı sa'adetinde otu
ruh c adi ü dad itmege meşgül oldı. 

PADİŞAH-1 İSLAM KARAMAN VİLA. YETİNE VARDUGIDUR 

Tarih sekiz yüz yitmiş ikiye yetişicek takdir-i Rabhani Karaman begi İb
ıcüıim Beg c avreti ve oğullan rnekriyle dilr-ı dünyadan dar-ı bakaya nakl 
idüb oğullan İshak Beg ve Pir Ahmed Beg ve Kasım aralannda muhalefet 
vakic olub İshak Beg Karaınan vilayetin zabt idüb tamam vilayet-i Kara
man'a hakim oldı. Pir Ahmed karar itmeyüb, yanında olan halkıyla gelüb, 
mahrüsa-i İstanbul'da padişatı-ı lslamufi mübarek elin öpüb, şelacat taleb 
idüb, 'ubüdiyyet makamında yüz yire urub hezar dürlü tazamı' idicek, 
padişah dahı şefkat ve merhamet idüb, tuğ ve calem virüb, Teke ili sancağı 
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beği Köse Hamza Beg'i anuiila bile koşub ve niçe begler ve sancaklar dahı 
bile koşu b, İshak Beg üzerine gönderildi. Ve Anadolı c askeri dahı beglerbe
giyle Karahisar'a varub anda tevakkuf itdiler. Plr Ahmed'e koşulan sancak
lar ile Karaınan iline varub, İshak Beg muttalic olıcak mukavemet itmeyüb 
kaçub Taş'a gitdi. Bu tarafdan bahar olıcak padişah-ı İslam dahı Karaman 
vilayetine hurüc idüb varub Konya yanında olan Kevele'yi harib idüb Kon
ya'yı hıfz ve zabt idüb Konya'nun yanında ahmedek yapmagıçün üç dört 
sancak koyub dönüb devlet ve sacadet ile girü diriin-nasr lstanbul'a müte
veccih oldı. Padişih-ı İslam, İstanbul'a geldi. Pir Ahmed Beg küfranü~n-nicme 
olub pidişihun bir nice ihsinın ve lutfın unudub bad-ı gurür dimigın fesa
da virüb asıl maddesi ki şirretle memlü idi girü zuhür bulub bir gice ale,l
gafle gelüb ahmedek yapan cemacat üzerine hücüm idüb muhkem ceng itdi. 
CAsker-i İslam anun bu efil-i şenfasına muttalic olıcak diliverler ve baba
dırlar el kılıca urub tarfetü'l-cayn içinde tir u mar idüb, caskerden kaçub 
varub Lirende'ye iltica itdi. Çün ol vechile hareket itdi, ulaklar gönderüb 
padişih-ı İslim'a haber itdiler. Padişih-ı İslam be-gayet münfacil olub kakı
yub hışm idüb vezlrlerden Rüm Muhammed PaFl'yı Anadolı caskeriyle üze
rine gönderüb Rüm Muhammed Paşa dahı gelüb Pir Ahmed,üii üzerine 
hücüm idicek Pir Ahmed kaçub Taş'a girdi. Rüm Muhammed Paşa, Ana
dolı c askeriyle Lirende üzerine varub ili giret idüb şehri ve kale ayı harib ve 
yebab itdiler. Padişih'dan mektüb ve adem gönderilüb Larende kalcasın 
girü yapdurmak emr olıcak Rüm Muhammed Paşa dahı I...arende üzerinde 
dört sancak koyub kendüsi dönüb c asker-i Islam birle geldi. 

PADiŞAH-1 ISLAM TEKRAR KARAMAN VILAYE1iNE VARUB 
TAMAM FETII İDÜB PIR AHMED KAÇDUGIDUR 

Çün Rüı;n Muhammed Paşa Lirende kalcasın yapmağa dört sancak ve 
yayalar koyub gitmiş idi, Pir Ahmed kaçub Taş'a girüb anda bir on biiiden 
ziyade V anak ve adem cem c idüb girü gelüb ol sancaklamii üzerine hücüm 
idüb ceng idüb ezelden dahı bed-tilic ve ehl-i fesid olub çehresinde devlet 
nişiru olmadugı ecilden girü münhezim olub kaçdı. Pes bu haber tefasiliyle 
paye-i senr-i a claya c arz olundı, hernindem etrafı ve cevanibe ulaklar gönde
rilüb casker cemc olunuh Karaman Vilayeti'ne cazın olundı. Pir Ahmed, 
Pidişihuii geldügin işidicek hernandem kanndaşı Kasım Beg ile ve mecmücı 
halkıyla kaçub Karataş'a vardı. Ol kannda~n İshak Beg vefat idüb ve Kasım 
Beg, Uzun Hasan yanına vardı. Pidişih-ı İslam dahı anun kaçdugın göricek 
vilayet-i Karaman'da ne mikdir kalca var ise mecmücısın feth idüb içlerine 
adem koyub kabz ve zabt idüb memilik-i mahmiyyesine ilhak itdi. Andan 
padişih-ı islim devlet ve sacadet ile mahrüsa-i İstanbul'da mütemekkin oldı. 
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Ol yıl sefer olmayub yayiaya cazm idüb bir kaç ay yaylada olub andan 
gelüb taht-ı sacadet-bahtda mütemekkin olub cad) ve dad itmege meşgül ol
dı. Pes bu tarih hicretün sekiz yüz yitmiş üç yılında vakic oldı. Padişah-ı İs
Him dahı vilayet-i Karaman'ı bi-tamamihi Sultan Mustafa'ya sadaka idüb eg
lenmeyüb Pir Ahmed dar-ı bakaya nhlet idüb meyyitin getürüb babası ya
nında defn itdiler. 

SULTAN MUHAMMED HAN KARAMAN'DAN GELÜB FRENG 
KAFiRi İNÖZ'İ VURDUGIDUR 

Sultan-ı İslam Sultan Muhammed Han, Karaman ilinden sıhhat ve sela
met, riiac-ı hal ve ferağ-ı bal ile muntazaınü'l-ahval salim ve ganim casker-i 
mansür ile 'avdet idüb ol yıl ittifik sefer vakic olmayub yayiaya çıkub deniz 
kenannda seyr iderdi. Ol yıl ittitak ta'tın-ı ekber olub Gelibob'da evvel zahir 
olub andan Edrene'ye gelüb andan İstanbul'a varub fi,l-cümle ekser memle
ket-i 'üsmaniyye'de tacun oldı. Ol yıl tamam olub ta'ün dahı biraz sakin 
olıcak padişilh-ı İslam İstanbul'da cadl ve dad iderken meger Frengistan'da 
Cindiral nam bir kafir mel'ün vardı, deiıizde olan kadırgalarun üzerine 
Freng begi anı beglerbegi nasb idüb elli altmış kadırgaya hükm iderdi, de
nizde giderken dar-ı islama karib olub lnöz adlu bir şehri varub garet idüb 
birniçe Müslümanlan esir ve mahbüs idüb Frenge alub gitdi. 

SUL TAN MUHAMMED HAN 10RİBOZ'I FETH İTDÜGİDÜR 

Bu haber dergah-ı felek-iştibaha yetişüb padişilh-ı 'alem-penahun paye-i 
senr-i a 'lasına c arz olmıcak ateş-i gayret için taşın yak u b hernandem paşala
ra emr eyledi ki c asker-i zafer-peykere ulag ile mektüblar göndereler. Ol ey
yamda İshak Paşa vezlr olub Mahmud Paşa Gelibob sancağı begiydi. Ana 
dahı hükm-i hümayiin gönderüb Anadolı ve Rümili azeblerin aiıa tefviz it
diler. Nice yüz gemiler ihzilr idüb Mahmüd Paşa'yı gemiler üzerine koyub 
padişah-ı İslam dahı Rumili askeriyle Edrene'den kalkub İğriboz üzerine 
müteveccih oldılar. Denizden Mahmud Paşa kadırgalanyla, elli altmış bin 
azeb ile mükemmel ve müsellah denizden yüriyüb denizde adalarda bulu
nan hurde kal'alardan niçe kal'alar feth idüb İğriboz'un üzerine varub ada
sm tutub, gemide demür ve ağaç esbabı bl-nihaye idi, fi'l-hal adada bir 
köpri yapub gemileri birbirine kilidleyüb üzerine ağacdan ve tahtadan 
büyük köprü olub kalca dahı bu tarafdan muhasara olub Malımüd Paşa 
padişilh-ı İslam gelince mecmü'ı esbabı ve top ve kal'aya ceng olacak yerleri 
müretteb ve mükemmel idüb hazır ve müheyya itmiş idi. Sultan-ı İslam da
hı 'asker-i zafer-peykerle Yenişehir'den İstefa'ya gelüb andan İğriboz üzerine 

' 
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varub köprüyi hazır bulıcak be-gayet ferah olub bİ-nihaye İstimaJeder idüb 
nüvazişler gösterdi. cAsker ehli salimen köprüden geçüb atiann ve esbablann 
istiface yerine gönderüb kendüler alat-ı harb ve esbab-ı ceyş birle 
kata üzerine yüriyüb muhasara idüb cenge meşgiil oldılar. Bir niçe gün 
ceng itmişiken takdir-i Rabhani ol Cindiral meleün ki bundan evvel İnöz'i 
unıb garet itmiş idi, gemilerle nice biiı Freng kafiderile gelüb kasd itdi ki 
adada olan köpriyi bozub hisara gire. Hernaildem toplar ve tüfekler hazır 
idüb kafirün bir nice gemilerin harab idüb nice ademierin helak eyler ve 
yürümege mecaJ olmayub, padişah-ı İslam dahı kafirün bir vech ile cür'etin 
ve hareketin göricek hernandem c askere istimaletler idüb nice dela.Jlar ve 
münadller çağnşub yağı yağmadur diyü casker halkına tenblh itdiler. 
Hernan ol günden metrisler kurub kaı'anuiı üzerine hücüm idüb yüridiler. 
Rümili Beglerbegisi, Rümili c askeriyle yukanı tarafdan yüriyüb Mahmüd 
Paşa c azeblerle ve nice dilaverler ile deiıiz tarahndan yüriyüb toplar ve 
tüfekler urub kaleanun divarlann rahne rahne idüb ale:)s-sabah cumea gün 
tekbir idüb tabi ü nakara çalınuh kal' anuiı üzerine yüriyiş itdiler. Ol dernde 
her tarafdan kale a üzerine ceng 39 yüriyüb kale adan dahı gereği gibi ceng 
itdiler. Ahirü'l-emr feth ve zafer karin olub, deniz tarafından Mahmüd Paşa 
evvel hisira girüb, kalca feth olunub, casker-i İslam bir vech ile mugtenem 
o ldılar ki kabil-i vasf olmaya. Kale anuiı mukibelesinde deniz içinde Kızılhi
sar nam bir kata vardı ki ekser k.afııüiı malı anda mahfüz idi. Ol burgozun 
mecmucı malı beglik içün zabt olunuh baıdsin yağma itdiler. Birkaç gün da
hı hisiruii baki maslahatlann görüb hisar erenleri ve cazeb nasb olunub, 
içinde sancak beği konulub, casker-i İslam sağ ve salim girü cavdet idüb, 
padişih-ı İslam dahı devlet ve sacadet ile gelüb ol kışı Vize'de idüb, andan 
İstanbul'a varub cadl ü dad itmeg meşgül oldı. Bu t:arlh hücretüii sekiz yüz 
yitmiş bişinde vakic idi. 

SULTANÜ'L-İSLAM V'EL-MÜSLİMİN SULTAN MUHAMMED 
HAN, UZUN HASAN'A VARUB SIDUGIDUR 

Sultan Muhammed-i Gazi etrilf ve cevanibi tamam tevsf idüb her taraf
da begler ve easker koyub kendü devlet ve sacadet ile darü's-saltanatında ka
rar idüb Sikender-var zamanında cemf-i cevanibde olan selat:lne galib-i 
mutlak idi. Meger ki Akkoyunlu'dan Uzun Hasan ki Diyarbekr'de hakim 
idi bir mikdar asker cem c idüb Emir Beg nam kimseneyi baş idüb 
kendünün cammusı oğlı Yüsuf Han'ı ve Karaman-oğullann caskere bile ko-

' 9 Burada cümle düşüktür. "CengM ve onu izleyen "yüıiyüb" kelimeli anamsız kalmaktadır. bu yüzden 
"cenge yüriyüb" ya da "ceng idüb" gibi bir §ekilde olduğu dütünülebilecektir. 



HALIL E. CENGiZ - YAŞAR YÜCEL 

şub Rum cinibine gönderdi. Leşkeri Sivas'a gelüb Sivas halkı anlardan nef
ret idicek: Biz sizüiile yagı degülüz. Bu tarafda bir maslahatumuz vardur, 
diyü anlan teskin idüb, ağşamdan Tokat üzerine ılgar salub, Müslümanlar 
ferilgatda her kişi kendü halinde çiu'şular ve hazarlar araste ve hammarnlar
da cavret ve oğlan gafıl tururken ılgar yetişüb, mailann yağma idüb, cavret 
ve oğlan esir idüb ve mesacid ve ma cabid ve büyii.t-ı müslim1ni bi::ıl-külliye 
hark idüb, bir iş itdiler ki katca islama sığmazdı. Andan kalkub Kayseriyye 
üzerine düşüb bir nice gün anı muhasara idüb nesne başanmayub soiira 
Emir Beg ha czı yoldaşlanyla andan kalkub dönüb Hasan Beg katına gitdi ve 
Emir Beg'le gelen (begler ki baczı) Yusuf Han yanına cemc olup Karaman
oğullan ile bile kalkub fitne ve fesad bünyadın bırakınağıçün Karaınan vila
yetinde kaldılar. Çün bu hAdise Sultan-ı İslam Sultan Muhammed Han'un 
sernc-i şerifine yetişdi, ol müfsidleri ele getürmegiçün şeh-zade-i aczam, oğh 
Mustala Çelebi'ye ki Karaman vilayetinüii begi idi, bükm-i cihan-mutae 
gönderüb envac -ı istimalet idüb Anadolı Beglerbegisi Davud Paşa'yı Anadoh 
caskerinden hazır olan begler ile koşdı. Anlar dahı Allah'a tevekkül idüp bi
muhaba düşmenüii üzerine yüriyüb varub basub caskeri tar ü mar idüb Kara
man-oğullan kaçub halas oldılar. cAskerinüiı ekseri helak olub niçe begler 
esir olub caskerüfi emtri Yüsuf Mirza'yı tutub devlet işigine gönderdiler. Ha
berüii istimacından Sultan-ı İslam dahı caskeri müretteb ve mükemmel cemc 
idüb Anadolı tarafına geçmiş iken kış eyyamı olduğı cihetden mürilcacat 
olub İstanbul'da kışiadılar ve tertib-i caskere meşgül oldılar. Evvel balıarda 
müretteb caskeriyle teveccüh idüb sefer itdiler. Sultan-ı İslamufi ulu oğlı Sul
tan Bayezld halleda'llihu mülkehu Rüm bahadırlarile ve seıverleriyle gelüb ve 
ortancı oğh Mustafi Çelebi, Karaman yi gitleriyle gelüb Artuk-abad::ı da 
mülilit itdiler. Kiçi oğlı Cem Çelebi kendü halkıyla ve lalanyla Edrene'ye 
varup RümiJin muhafazat itdi ve her vilayetüii karllleri hasra sığmaz ve hisa 
ba gelmez tahıl ve zahire çıkarup Sultinü'l-İslam ve::ıl-müslim'in ile mülakat 
itdiler. Ve Sultan mezkur casker-i zafer-peykerüii sağ kolın ulu oğlı Sultan 
Bayezid Han::ıa ve sol kolın ortancı oğlı Sultan Mustafa'ya tacyin idüb 
Rumili caskeri öiiince ve Anadolı caskeri ardınca ve Sultanü'l-İslam 
kendü vezirleriyle ve begleriyle ve kapu halkıyla ve yİniçeriyle casker-i man
siirenüfi. kalbinde a ciam-ı zafer-peykerleri kurbinde olu b düşmen tarafına te
veccüh idüb bu tertlb üzre yümn ve ikbal ile yürüdi. Bu haber ve bu sela
beti Uzun Hasan işidüb, Sultan-ı Rüm'uii kendüye teveccüh itdügin bilüb, 
itdügi işlere peşlman olub, na-çar taht-ı hükümetinde olan caskerden her ne
ye kadir ise cemc idüb, bl-hadd casker ile Rüm caskerine muk.abele olmağa 
yüridi. Sultanü'l-İslam, cAcem ser-haddine yetişüb, ol vilayete duhul idüb, 
Erzinciın'a karlb ohcak Rumili beglerinden cömer Beg bir bölük Rümili 
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caskeriyle Erzincan üzerine varub ittifak ol cinibden Hasan Beg karavul ko
mış idi.c Ömer Beg geldügin işidicek münhezim olub kaçdılar. cÖmer Beg 
bu tarafa beşar-et haberin gönderüb Sultim-ı İslam dahı yüriyüb Erzincin'a 
vardı. Andan göçüb birkaç gün içinde Tercan nam kaleaya varub anda 
Rümili beglerbegisi Rümili c askeriyle Sultimdan aynlub ilerü yüriyüb gitdi. 
İttifak Hasan Beg karavulıyla Furat ırmağı kenannda buluşub ceng iderken 
Hasan Beg muttalic olub caskeriyle ol dahı gelüb Rümili caskerin ortaya 
alub bir ceng-i sultani olub ahirü'l-emr Rümili caskeri münhezim olub Mu
rad Paşa valueaya uğradı. Çün bu haber Sultan-ı İsiamca yetişdi, be-gayet 
melül olub Tercan tarafından soldın yaiıa Pay-ı Yurt tarafın tutub yüridi ve 
Hasan Beg, Rümili caskerin sıdugı ecilden tamaca düşüb bu tarafdan ol da
hı yüriyüb bir hafta geçicek bir yerde ale'l-gafle c asker ile yüriyiş idüb Sul
tan-ı İslam c askerine ulaşdı. M eğer ol taraf Anadolı k oh idi. Çün Sultim 
Muhammed Han, Hasan Beg geldügine muttalic oldı, sağ kolda Sultim 
Bayezld Han'a ve sol kolda Sultan Mustala'ya yürüfi diyü işiret itdi. Kendü 
caskerüfi kalbinde sayir ericim-ı devlet ile ve yifiiçeriyle düşmen cinibine 
müteveccih olub ikdam idicek Anadolı caskeri harb ve kıtale meşgül oldı. 
Sol canibden dahı Sultan Must:.ala yüriyüb Hasan Beg alaylarına buluşub 
bir iki alayı da birbirine urub Uzun Hasan kendü dahı Rüm caskeri galib 
oldugın görüb bir yerden hamle idüb c azeb içine giricek, c azeb halkı bir 
uğurdan ok serpüb ol aralıkda 40 Hasan Beg:.üfi Zeynel nam oglı düşdi. 
Leşker-i Padişilh-ı İslam, Hak inayeriyle galib-i mutlak oldı. Nice kimsene
lerün başı kesilüb ve nice begleri diri tutulub Hasan Beg caskerine inhizam 
vakic oldı. Hasan Beg dahı gördi varduğınca fesad ziyade olub kendü dahı 
ele girür, hernan yüzin döndüriib bir iki ademle süret-i firar ihtiyar itdi. Ol 
bi-nihaye casker tiz hazar gibi perakende olub mecmi/ı esbabı ve otakları ve 
cebehanesi ve hazinesi yağma olunuh ve üç bin yarar ademisi esir olub ve 
niçe bin başlar kesilüb Ceyhün misal kan revan oldı. Padişilh-ı İslam dahı 
feth ve zafere muttalic olub şükr-i Hak idüb bu şükraneye ol seferde olan 
kulların azid itdi. Andan dönüb Erzincan'un Karahisar,• üzerine düşdi. 
Hisarda olanlar ki kahır almağa kudret var ise aman dileyüb hisan virdiler. 
Hisar içinde olan halka destür virüb Dara Beg ki kale a begiydi anı kendü 
yanına alub ol aralıkda cAcem vilayetinde bir salih mütedeyyin kimsene var 
idi ki Mevlana Ahmed Beknçl dirlerdi, Uzun Hasan tarafından şefacat içün 
ri salete gelüb, nice tazaıTU clar idüb, erkan-ı devlet her ne emr itdilerse 
mütekeffil olub, aralıkda musalaha süretİn gösterüb Hasan Beg tarafına git
di. Bu tarafdan dahı padişah-ı İslam üç bin yedi yüz dutsak ile İstanbul'a 
müteveccih olub gitdi. Bu fetih ve nusret hicretüiı sekiz yüz yetmiş sekizinci 

.o<ı Cümlenin devamı, milı.rolilmd~. daha önceki sayfalarda yer aldığından; ge~ken düzeltme yapılmı' ve o 
sayfalar burada verilmi'tir. 
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yıl rebf-ül evvelinüiı on yidinci gününde idi. Andan Sultan-ı İslam devlet ve 
sacadet ile, makarr-ı sacadetine karar idicek mezbur Mevlana Ahmed Bekrlçl 
girü gelüb aralıkda sulh ve salalı olub feth olunan Karahisar tevabici ve leva
hikiyle memalik-i malırusaya ilhak idüb esirleri bi-ecmac ihim halis oldı. 

KARA BOGDAN RÜMİLİ BEGLERBEGİSİ SÜLEYMAN PAŞA'YI 
SIDUGIDUR 

Padişüı-ı İslam devlet ve sacadet ile Hasan Beg seferinden gelüb taht-ı 
sacadet-bahtda mütemekkin olmış iken ve ehl-i casker dahı yerlü yerinde 
farigü'l-bfıl otunnış iken İflfık tarafından Kara Boğdan ki kadimden harac
güzar olub her yıl hazane-i cfıınireye haracın virürdi, epsem olmayub süret-i 
cisyan izhar idi. Baczı umüra muhfılefet itdügi ecilden padişfıh-ı İslam, 
Rümili Beglerbegiliğin Süleyman Paşa'ya virüb Rumili caskeriyle Kara Boğ
dan üzerine gönderdi. Çün Rumili caskeri Kara Boğdan'ufi memleketine 
vardı, kış eyyfıını olub Kara Boğdan ile bulışıcak begler dahı ittifak itmedüği 
ecilden Rümili c askeri sınub hayli basaret oldı. 

PADtşAH-1 İSLAM KARA BOGDAN'UN CASKER İLE ÜZERİNE 
V ARUB c ASKERiN KIRDUGIDUR 

Sultan-ı İslam, Kara Boğdan'ufi bu effıline muttalic olub Rumili caskeri 
dahı münhezim oldugın göricek emr idüb Anadolı c askerin ve Rumili c aske
rin cemc idüb kendü kapusı halkıyla ve nice bifi cazeb ile Kara Boğdan'ufi 
üzerine yüriyiş idüb Tuna kenanna yetişüb casker ile Tuna'dan öte yakaya 
geçüb Kara Boğdan üzerine hücüm itdi. Kara Boğdan dahı, bu kaziyyeye 
muttalic olu b, olanca c askerin cem c idüb mukabele i tmek kasdın idicek, der
yaya nisbet katrenüii ne vüciidı vardur, zerrece meciıl bulmayub tağdan ta
ğa kaçub fıhirü'l-emr, Sultan-ı İslam üç ay mikdan ol melcunufi memleke
tinde yüriyüb köylerin ve şehirlerin yakub yıkub ve katirden bl-nihaye esir 
aldı. Bir gün ale~-gafle Kara Boğdan'ufi üzerin urub ol dahı arkasın bir ta
ga virüb önüne top ve tüfek ve carabalann çatub mecmiicı caskerin yaya idüb 
na-çar cenge şürüc itdi. CAsker-i İsicim nasarahumu'llfıhu ila-yevmi'l-kıyam 
dahı kaliri bu vechile bulıcak tevekkeltü cala'llah diyüb bir uğurdan tabi ve na
kara çalınuh hamle itdiler. Kafir dahı topın ve tüfegin atagördi. Mecal bul
mayub münhezim olup kaçdı. cAskerinden az kişi halis oldı, ekseri kılıcdan 
geçüb baczı esir olub kendü birkaç atlu ile kaçub halas oldı. Baıd caskeri pi
yade olduklan ecilden kaçamayub on bifi baş kesilüb üç bin yidi yüz diri 
kafir esir oldı. Anları dahı padişfıh-ı İslam bir meydanda mecmiicın helik 
idüb kesilen başlardan günbedler yapıldı. Andan devlet ve sacadetile casker-i 
zafer-peykerte sağ ve salim b'i-nihaye ganlmet ile gelüb Tuna'yı geçüb me-
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malik-i malırusaya gelüb Edrene'de mütemekkin olub .. adi ve dad itmege 
meşgiil oldı. Bu kaziyye hicretüiı sekiz yüz seksen içinde idi. 

PADiŞAH-1 iSLAM KARA BOCDAN'DAN 

GELÜRKEN ÜNGÜRÜS HİSARLARI ÜZERİNE 

VARUB FETII İTDÜGİDÜR 

Sultiınü'l- İslam ve:ıl-Müslimin devlet ve sacadet ile Edrene'de mütemek
kin olub c:adl ve dad itmege meşglıl iken haber geldi ki Üngürüs hazelehu
mu:ıllcihu hl-nihaye casker cemc: idüb Belgrad tarafından geçüb Tuna Su
yı'nuii öte yakasında bir kalc:a yapub Morava Suyı Tuna'ya kanşdugı yerde 
iki kalc:a yapub muı·adı Semendire kalc:asın almakdur. Çün bu haber padi
şcih-ı İslam:ıuii semc:-i şerifine yetişdi, caskere ulaklar gönderüb baczı casker 
rnekanına varmadın yine dönderüb Anadolı ve Rumili caskerteriyle ve kapu 
halkıyla bi-tevakkuf Üngürüs yapdugı katalar üzerine yüriyüb ol eyyamda 
bir vechile kış olmuş idi ki hiç kabil-i vasf degüldür, ol kış içinde padişcih-ı 
İslam gayret-i din içün casker ile yüriyüb ol kalcalaruiı üzerine düşüb muha
sara idüb birkaç günden soiıra Tuna bi:ıl-külliyye toiıub buz olub bu taraf
dan öte tarafa, ol tarafdan bu tarafa adem geçicek öte yakada olan ilirleri 
bir gice katayı hali koyub Belgrad tarafına kaçdı. Bu tarafda olan katalanın 
kalirieri bu habere muttalic o lıcak aman dileyüb kale aları teslim itdiler. Parli
şah-ı İslam daha kafidere aman virüb mecmüc:ı yaraklann alub üç kalc:ayı ta

mam harab idüb yerle ber-a-ber itdiler. Andan sağ ve scilim (asker ile gelüb 
Edrene'de caskere destUr virüb kendü devlet ve sacadet ile İstanbul)a varub 
mütemekkin olub ayş u cişrete, cadl ve dada şüri"/ itdi. Bu tarih hicretüiı se
kiz yüz seksen birinci içinde idi. 

SUL TANÜ'L-İSLAM, İSKENDERİYYE 

ÜZERİNE V ARUB EWEL DIRGOS NAM 

KALeAYI FETH İDÜB ANDAN İSKENDERİYYE 

ALINDUCIDUR 

Padişah-ı calem-pencih ol seferden devlet ve sacadet ile gelüp bir yıl 
İslambol'da oturuh cadl ve dad itmege meşgul olub, ol kış anda kışlayub se
ne isna ve sernanine ve semcine mi:ı e yılında Anadolı ve Rümili c askerine 
ulaklar gönderüb girü gazci niyyetin idüb nice bin develere bakırlar 

yükledüb İskenderiyye üzerine teveccüh itdi. Beglerinden Rumili c:askeriyle 
Evrenos-oğh Ahmed Beg'i ve Tura Hin Beg-oğlı cÖmer Beg'i ve sciyir beg
ler ile ilerü gönderüb İskenderiyye muhasara idüb yolda vcikic olan sulara 
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yan-ı Rumili ve Anadolı'yla küh-i ahenin bigi bunun üzerine yüridi. İki ta
rafdan birkaç defa hücüm idüb ceng oldı ve hayli baş alındı. Ahir Cem 
Çelebi gördi ki buna mukavemet idemez yüz çevürüb Ermeni Derbendi ta
rafın tutub kaçdı. Yanında olan caskerden hayli kimsene kınlub gilret olun
dı. Cem Çelebi dahı kendü bir lahze bir yirde karar itmeyüb anasın Kon
ya'dan alub diyar-ı cArab'a teveccüh idüb kaçdı. Ahirü'l-emr Mısr'a varub 
anda dahı karar itmeyüb Hicaz tarafına teveccüh idüb sekiz yüz seksen al
tıncı yılda Mekke,yi -Şerrefeha:Jllahu- tavaf idüb anda dahı eglenmeyüb 
yen e çıkub Karaman :J a geldi ve Karaman-oğlı Kasım Beg'i yanına aldı ve 
dahı etrafda bir niçe tagi ve baği uyub Karaman diyilnndan yürüdi. Bu 
cilnibde Sultan Bayazid Han, Cem Çelebi:Jnüfı yene geldügin ve yanına ye
ne casker cemc olub na-şilyeste hareketler itdügin işitdi. İttifak Sultan Baye
zid ol esnada devlet ile tahtdan kalkub il ve vilayet seyr iderek Burusa ova
sında konmış idi. Der-hil Yifıişehir ovasına çıkub casker cemc itmege tedbir 
idüb etraf ve cevanibe nameler gönderdi. Andan c asker cem c idüb Karaman 
tarafına müteveccih olub gitdi ve Karaman'da, Cem Çelebi dahı caskeri mu
kavemet itmeyüb mukalıele itmedin kenardan kenara kaçub giderdi. Na-gah 
iki tarafufı karavullan Ankara'da birbiriyle buluşub ceng idüb Sultan Baye
zid'üfı Rüm tarafından gelen caskeri Cem Çelebi caskerin sıyub tar-mar 
idüb ve reisieri Muhammed Beg'üii başı kesildi ve Cem Çelebi'nün dahı bu 
hadiseden sonra kararı kalmayub kaçdı. Hernan biş on ademiyle gemiye 
binüb Rodos kaleasma gitdi. Bilahire anda dahı karar itmeyüb gidüb 
Freng'de bir kaleaya varub anda tutub habs itdiler. Bu vak.ca hicretüii sekiz 
yüz seksen yedisinde oldı. 

PADiŞAH-1 İSLAM (ASKER CEMC İDÜB TUNA KENARlNDA İKİ 
HİSAR YAPDUGIDUR 

Çün sultan, mezkür Cem Çelebi gavgasından feragat idüb devlet ve saca
det ile yene tahtına gelüb andan çıkub darü,l-cizz Edrene'ye geldi. Ol kış 
anda kışlayub bahar olub sekiz yüz seksen sekizinüfı rebiyülahirinde Edre
ne'de Anadolı ve Rümili caskerin cemc idüb yüriyüb Filibe'ye vardı. Anda 
Rümili caskerin ve Anadolı caskerin gönderdi ki bunlaruii her biri varub 
Tuna kenannda birer hisilr yapdılar. Ve sultan dahı kendünüii hilssa kapu
su halkıyla Sofya yöresinde yaylayub kalealar tamilm olub ol iki casker geli
cek anlara destür virüb kendü Sofya üzerinden kalkub sene-i mezkiir şa ebi
nı ahirinde darü'l-cizz Edrene'ye gelüb ve ol ramazilnı Edrene'de tamilm 
idüb bayriıın itdüginden sonra mubilrek şevvilün evayilinde Edrene'den kal
kub dilrü's-saltanata Kostantiniyye'ye vardı. Ol kış anda kışlayub nizilm-ı 
memi.lik-i mahrüsa içün c adl ve dada meşgül oldı. 
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SULTANÜ'L-iSLAM KİLİ VE AKKİRMAN KALCALARlN FETH 
İIDÜGİDÜR 

Sultan Bayezid Han ol kışı Kostantiniyye'de kışlayub bahar olub hic
retün sekiz yüz seksen tokuzı olıcak aba-i kirarnı ve ecdad-ı cizamı süliikın 
idüb Kara Boğdan vilayetine niyyet idüb mezkiir vilayetün begi buna harac 
virürken haracın vinneyüp ehl-i harb oldugı sebeble gaza tedbirin idüb se
ne-i mezkiirenün rebiyülahirinün evabirinde etraf-ı memalike nameler pera
kende idüb bi-nihaye casker cemc idüb mezbiir rebiyüJahirinün dördünci 
gün cumca namazın İslambol'da kılub çıkdı. Edrene'ye varub anda birkaç 
gün aram idüb Anadolı ve Rumili c askeri tamam katına cem c o ldılar. An
dan Sultan, Edrene'de Tunca ırmağı kenannda fukara ve culema mesali
hiyçün fi sebilillah bir cimaret-i şerife ve anun cenbinde bir darü=>ş-şifa bina
sm itdürüb mezbiir rebiücl-ahirün yiginni ikinci gün seşenbe güni kendü 
mubarek eliyle bünyadın koyup andan kalkub mecmucı asker ile Kara Boğ
dan gazası cazimetin idüb yürüdi. Sene-i mezkiir cemaziyel-evvelisinün eva
hirinde Tuna ırmağına yetişüb ol yerde İflak Begi cümle caskeriyle Sultan=>a 
istikbal idüb Kara Boğdan Viiiyeri'ne kulaguzlık itdi. Ve Sultan mezbiir 
Tuna Irmağın sene-i mezbüre cemaziyel-ahirinün ikinci güninde şenbe 

güni tshaklu dimeg ile macriif olan meyserden geçüb devlet ve sacadet ile 
Kara Boğdan Vilayeti=>ne duhiil itdi. Ve mezkiir cemaziyel-ahirinün on bi
rinci güninde düşenbe güni Kili adlu kaleanun üzerine düşüb muhasara it
di. On güne vannca iki canibden kale a üzerinde ok ile ve top tüfek ile muh
kem ceng olub kalca dahı hayli yıkılub kefere-i melacin be-gayet zebün olub 
bi:.l-ahi~ mukavemet itmeyüb aman birle kaleayı Sultan'a tesilm idüb kendüler 
halas oldılar ve mezkiir cemaziyel-ahirinün yigirminci güninde çaharşehbih 
güni bu feth vakic oldı ve sultan-ı mezkür hernan sacat kalca-i mezkiireye bir 
kadİ ve dizdar nasb idüb ve müstahfız!ar taeyİn idüb ve kelisasın curnca 
m escidi idüb fethün içünci güni kendü c askeriyle anda cu m ca namazın kıl u b 
andan sonra sultan mezkiir kaleanun harabm caskerine emr idüb fi:.l-hal tac
mir idüb ve aliit-ı harblerin ve esbablann müretteb ve mükemmel itdürüb 
andan sonra cemaziyel-ahirinün yigirmi beşinci güni KiJi üzerinden cinan-ı 
cazimeti devlet ve ikbil birle Akkirman kaleası üzerine musaınınem idüb, 
göç-her-göç idüb dördünci günde kaleanun üzerine düşüb, elli bin mikdan 
Tatar caskeriyle ol arada yoldaşlık içün gelüb .sultan hizmetine yetişdi. Ve 
Akkirman üzerine on biş gün iki canibclen ok ile ve top tüfek ile muhkem 
ceng olub ihirü'l-emr sene-i mezkür recebinün on ikinci güni muhkem mu
harebe olub kal'a hendekinün yedi ve sekiz kulaç carzı ve cumkı olub sarp
lıkda gayetde olması birle harab ve yebab kıl u b Allah cinayetinde ve Hazret-i 
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Resül:.üii mu c ci.zitı berekatında içinde olan iki dizdin topdan helale olu b ve 
kefere-i melacin caciz ve fürü-mande olub helale olmamağa razı olub maca 
ma-fiha mine'l-enfiisi ve:-1-emvali sultana teslim itdiler. Sultan Bayezid Han)
uiı ikinci fethi budur. Sultan-ı mezkür hernan sacat kadi ve dizdar nasb 
idüb kelisalann mescid ve çafilıklann minare idüb cum ca namazın kıldı. 
Sultan mezkür kaleanun harabm caskerine emr idüb ft'l-hal taeınİr 
itdürdükden sonra gerek olan mesi.lihden mustahfızlann ve sayir alatın ve 
esbabın rnüretteb ve mükemmel idüb emval-i ganaimden meclisine bi-niha
ye inearn ve ihsan idüb mezbür recebinüii yigirmi ikinci güninde şenbe gün 
Akkinnan üzerinden kalkub gelüb Kili kaleası öiiinden geçdi. Andan 
yüriyüb Tuna suyım San Saltuk Baba tuşından geçüb salimen ve ganirnen 
sene-i rnezkiir şa cbanınufi evabirinde devlet ve ik bal birle dirii )l-cizz Edre
ne'ye yetişüb saraya girüb c adi ve did itmege meşgül oldı. T nnmetitl-kitab 
hi-c avni inayeti '1-Melilci:t/- Vehlüıh. 
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malik-i malırusaya gelüb Edrene' de mütemekkin olu b '"adi ve dad itmege 
meşgül oldı. Bu kaziyye hicretüfi sekiz yüz seksen içinde idi. 

PADtŞAH-1 İSLAM KARA BOCDAN'DAN 

GELÜRKEN ÜNGÜRÜS HİSARLARI ÜZERİNE 

VARUB FETII İTDÜGİDÜR 

Sultinü'l- İslam ve::ıl-Müslimin devlet ve sacadet ile Edrene'de mütemek
kin olu b c adi ve dad itmege meşgül iken haber geldi ki Üngürüs hazelehu
mu::ıllahu bl-nihaye casker cemc idüb Belgrad tarafından geçüb Tuna Su
yı'nufi öte yakasında bir kata yapub Morava Suyı Tuna'ya kanşdugı yerde 
iki kalca yapub muradı Semendire kalcasın almakdur. Çün bu haber parli
şah-ı islam::ıun sernc-i şerifine yetişdi, caskere ulaklar gönderüb baczı casker 
rnekanına varmadın yine dönderüb Anadolı ve Rümili caskerteriyle ve kapu 
halkıyla bi-tevakkuf Üngürüs yapdugı kalealar üzerine yüriyüb ol eyyamda 
bir vechile kış olmuş idi ki hiç kabil-i vasf degüldür, ol kış içinde padişah-ı 
İslam gayret-i din içün casker ile yüriyüb ol kalcalaruii üzerine düşüb muha
sara idüb birkaç günden sonra Tuna bi::ıl-külliyye tofiub buz olub bu taraf
dan öte tarafa, ol tarafdan bu tarafa adem geçicek öte yakada olan kalirieri 
bir gice kaleayı hali koyub Belgrad tarafına kaçdı. Bu tarafda olan katalamii 
kalirieri bu habere muttalic olıcak aman dileyüb kalcaları teslim itdiler. Parli
şah-ı islam dahı kaliriere aman virüb mecmucı yaraklann alub üç kaleayı ta
mam harab idüb yerle ber-a-ber itdiler. Andan sağ ve salim casker ile gelüb 
Edrene'de caskere destür virüb kendü devlet ve sacadet ile İstanbuı='a varub 
mütemekkin olu b ayş u cişrete, c adi ve dada şürü c itdi. Bu tarih hicretün se
kiz yüz seksen birinci içinde idi. 

SULTANÜ'L-İSLAM, İSKENDERİYYE 

ÜZERİNE V ARUB EVVEL DIRGOS NAM 

KACAYI FETH İDÜB ANDAN İSKENDERİYYE 

ALINDUCIDUR 

Padişah-ı 'alem-penah ol seferden devlet ve sa'adet ile gelüp bir yıl 
İslambol'da oturuh cadl ve dad itme~e meşgul olub, ol kış anda kışlayub se
ne isna ve sernanine ve semane mi ::ı e yılında Anadalı ve Rumili c askerine 
ulaklar gönderüb girü gaza niyyetin idüb nice bin devdere bakırlar 

yükledüb İskenderiyye üzerine teveccüh itdi. Beglerinden Rumili caskeriyle 
Evrenos-ağlı Ahmed Beg'i ve Tura Han Beg-oğlı CÖmer Beg'i ve sayir beg
ler ile ilerü gönderüb İskenderiyye muhasara idüb yolda vak.ic olan sulara 
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köprüler yapub padişih-ı İslam dahı Anadolı caskeriyle ve yiniçerisiyle ve 
kapu halkıyla Darü's-saltana-ı mahrüsa-i Kostantiniyye'den çıkub gaza niy
yetine İskenderiyye üzerine müteveccih oldı. Göç-her-göç idüb katc-ı menazil 
ve merabil idüb bir nice zamandan soiira lskenderiyye'ye düşüb muhasara 
idüb nice metrisler kurub yiniçeriler her gün, gice ve gündüz dimeyüb ceng 
idüb kırk elli gün üzerinde olub nesne başanlmaduğı ecilden padişah-ı ca
lem-penah Rümili Beglegbegisi Davud Paşa'yı, Anadolı Beglerbeğisi Süley
man Paşa ile ve kapu halkınun baczı ile Dergos nam kaleanun üzerine 
gönderdi. Anlar dahı varub mezbür kalca üzerine düşüb muhasara idüb ci
nayet-i Yezdani yetişüb sehel zaman içinde feth olundı. Anün içine hisar 
erenleri koyub baki maslahatlann görüb padişih-ı İslam dahı ziyade tevak
kuf itmeyüb Evrenos-oğlı Ahmed Beg'i baczı casker ile İskenderiyye kaleası 
üzerinde koyu b kendü darü's-saltanat İstanbul::ı a müteveccih oldu. Bir nice 
ay mezbür kaleayı casker ehli muhasara idüb içinde zevade kalmayub caciz 
dermande kalduldan ecilden Freng begi der-gah-ı mucallaya ilçiler gönderüb 
envac-ı tazam/ıar idüb nice piş-keşler virüb iskenderiyye kalcasın dahı tes
lim itdi. İçine hisar erenleri koyub memalik-i malırusaya ilhak idüb anı da
hı müstakil sancak idüb memleketi mecmucı cadadan halas olub relac-ı hal 
ve muntazımu'l-ahval olu b c asker-i İslam yerinde oturuh işlü işinde o ldılar. 

AHMED PAŞA PULYA'YI FETH İTDÜGİDÜR. 

İskenderiyye emri tamam olıcak Gedük Ahmed Paşa ki sabıka vezir idi, 
soiira Amavud sancağı virilmişdi, hükm-i hümayün irsal idüb Avlonya'da 
gemiler ve kadırgalar yapdur, diyü emr itdi ve bir nice sancaklar koşub ol 
tarafa kanö olan kaı'alar üzerine gönderdi. lnayet-i Rabhani ve himmet-i 
Sultani ile mezbür Ahmed Paşa dahı bir muhkem kale a üzerine düşüb sehel 
zamanda feth itdi. Bu feth haberinden hayli sürür hasıl oldı. Birez zaman
dan soiira Anadolı tarafına sefer cazimet itdi. Bahrden cubür itdükde müba
rek muradlanna vakic oldı Tekürçayın nam yerde sene sitte ve semanin ve 
semane mi, eye rebiyülevvelinüii dördünci gün dir-ı fenadan dar-ı bekiya 
nhlet itdi Lehu'l-hükm ve ileyhi türcecün. Merhüm Sultan Muhammed 
Han elli bir yıl cömür sürüb otuz yıl padişih olub aba vü ecdadı feth itdügi 
memalik·i mahmiyyeden gayn bir ol mikdar dahı memleket feth itmiş idi. 
Merhüm Sultan Muhammed Han'un üç oğlı var idi. Biri Sultan Mustafa 
idi kim Konya'da kendü hayatında fevt olub Surusa'ya nakl olunmışdur. Ve 
biri Cem Çelebi idi kim anun vikıcası şerh olunsa gerekdür. Ve üçinci oğlı 
ki mecmücından ulu idi, fahr-ı Al-i cOsmaniyan ve server-i selitin-i gaziyan 
Sultan-ı aczam ve hakan-ı acdal-i aclem Sultan Bayezid Han::ıdur kim atası 
merhüm Sultan Muhammed Him nhlet itdügi tirihüii rebiyülevvelinün yi-
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giıminci güninde şenbe güni devlet ve sacadet ile Amisiyye'den gelüb 
dam's-saltanat Kostantiniyye'de serir-i saltanata cülüs itdi ve mezbür tirlhün 
mibeyninde yiiiiçeriler baş kaldurub mezkür hudivendigar vefat itdügi 
günün yarındası Muhammed Paşa'nın başı kesilüb hinumiını yağma olu
nuh İstanbul'da on sekiz gün fetret oldı va)llihu iclem bi)s-sevib. 

EL MA TLEBÜ )S-SAMİN 

F/-BETANi AHVALİ'S-SULTANP L-Ac.(AM 

SULTAN BAYEZID BİN MUHAMMED HAN 

Çün Sultinü'l-İslam Sultan Bayezid Hin serir-i saltanata cülüs idüb et
raf-ı memilike nameler perikende idüb kendünüii devlet ile tahta geçdügin 
bildüreli ve icra-yı ahkim-ı diniyye ve tenfiz-i kavimin-i cOsminiyye iden ku
dituii ve ümerinuii her biri yirlü yirinde ve mansıblu mansıbmda kema-kiın 
mukalTer idüb ve evkaflan ve cimiretleri şart-ı vakıf üzre ibki idüb evvelden 
ihdas olunan bidcatleri ref idüb ve recayiya enfa ve eslem kinünlar koyub 
reciyayı müreffehü)l-hal idüb hazineler açub inearnlar ve ihsiınlar idüb cad) 
ve did itmege başladı. 

KISSA-İ CEM ÇELEBİ: B UR USA~ A GELÜB 

ANDA MÜNHEZİM OLUB ANDAN ARAB)A 

GİDÜB ANDA DAHI FİRAR İDÜB FRENGİSTAN' A 

GİDÜB NA-BEDİD OLDUGIDUR 

Çün Sultan-ı İslam taht-ı sa cidet-bahta cülüs itdi, karındaşı Cem Çelebi 
kendü cırzın saklamayub birkaç müfsidüii ve şirrlrüii igvasıyla saltanat sev
dasın idüb, diyir-ı Karaman'dan birkaç müfsidlerle Burusa'ya gelüb etrafı 

ve cevinibden istimdid idüb acyan-ı memilikden ve beglerden kimsene a:iia 
mutabacat itmedügi ecilden hayli mütezeccir olub beglik mala ve reciyi 
milına dahi itdi. Bu haber Sultan Bayezid Hin'uii sernc-i şerifine yerişicek 
yanında olan Ayiz Paşa'yı iki bin yiiiiçeriyle Durusa'yı muhafazat itmege 
gönderüb, Cem Çelebi halkı dahı yetişüb mezbür yiiiiçeri hisara koydurma
yup iki biiı yiiıiçeri mağlüb oldılar. Millann ve esbiblann Karamanlu yağ
mi itdi. Çün bu fesad ziyade oldı, Pidişih-ı İslam, Cem Çelebi'nün eziyye
tin halk üzerinden götürmegiçün hassa kapusı halkıyla karındaşı kasdına 
Anadalı cinibine ubür itdi. Cem Çelebi dahı Sultan Biyezid üstine gelece
gin bilüb Burusa'dan kalkub Yiiıişehr'e çıkub kendüyile gelen Karaman 
müfsidleriyle ve baczı Anadolı'nuii gücile gelmiş hurde leşkeriyle Sultim 
Bayezid Hanı, Yiiiişehir salırasında karşulayub cenge mübaşir oldı. Sultan 
Bayezid Han dahı kapusı halkıyla ve Rüm caskeriyle ve baczı ümera ve ac-
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yan-ı Rümili ve Anadalı'yla külı-i ahenin bigi bunuii üzerine yüridi. İki ta
rafdan birkaç defa hücüm idüb ceng o ldı ve hayli b~ alındı. Ahir Cem 
Çelebi gördi ki buiia mukavemet idemez yüz çevürüb Ermeni Derbendi ta
rafın tutub kaçdı. Yanında olan caskerden hayli kimsene kınlub garet olun
dı. Cem Çelebi dahı kendü bir lahze bir yirde karar itmeyüb anasın Kon
ya'dan alub diyir-ı cArab'a teveccüh idüb kaçdı. Ahirii'l-emr Mısr'a varub 
anda dahı karar itmeyüb Hicaz tarafına teveccüh idüb sekiz yüz seksen al
tıncı yılda Mekke:ıyi -Şerrefeha:ıllahu- tavaf idüb anda dahı eglenmeyüb 
yen e çıkub Karaman :ı a geldi ve Karaman-oğlı Kasım Beg'i yanına aldı ve 
dahı etrafda bir niçe t:agi ve baği uyub Karaman diyanndan yürüdi. Bu 
canibde Sultan Bayazid Han, Cem Çeleb{'nün yene geldügin ve yanına ye
ne casker cemc olub na-şiyeste hareketler itdügin işitdi. İttifak Sultan Baye
zid ol esnada devlet ile tahtdan kalkub il ve vilayet seyr iderek Burusa ova
sında konmış idi. Der-hal Yiiiişehir ovasına çıkub casker cemc itmege tedbir 
idüb etraf ve cevanibe nameler gönderdi. Andan c asker cem c idüb Kararnan 
tarafına müteveccih olub gitdi ve Karaman'da, Cem Çelebi dahı caskeri mu
kavemet itmeyüb mukalıele itmedin kenardan kenara kaçub giderdi. Na-gah 
iki tarafuii k.aravullan Ankara' da birbiriyle buluşub ceng idüb Sultan Baye
zid'üii Rüm tarafından gelen caskeri Cem Çelebi caskerin sıyub tar-mar 
idüb ve reisieri Muhammed Beg'üfi başı kesildi ve Cem Çelebi'nüıi dahı bu 
hadiseden soiira karim kalmayub kaçdı. Hernan biş on ademiyle gemiye 
binüb Rodos katasına gitdi. Bilahire anda dahı karar itmeyüb gidüb 
Freng'de bir kaı'aya varub anda tutub habs itdiler. Bu vakca hicretüiı sekiz 
yüz seksen yedisinde oldı. 

PADİŞAH-1 ISLAM cASKER CEM' İDÜB TUNA KENARlNDA İKİ 
HİSAR YAPDUGIDUR 

Çün sultan, mezkür Cem Çelebi gavgasından feragat idüb devlet ve sa ca
det ile yene tahtına gelüb andan çıkub darii:ıl-cizz Edrene'ye geldi. Ol kış 
anda kışlayub bahar olub sekiz yüz seksen sekizinüiı rebiyülahirinde Edre
ne'de Anadolı ve Rümili caskerin cemc idüb yüriyüb Filibe'ye vardı. Anda 
Rümili caskerin ve Anadolı caskerin gönderdi ki bunlarun her biri varub 
Tuna kenannda birer hisar yapdılar. Ve sultan dahı kendünüii hassa kapu
su halkıyla Sofya yöresinde yaylayub katalar tamam olub ol iki casker geli
cek anlara destür virüb kendü Sofya üzerinden kalkub sene-i mezkür şacba
nı ahirinde darü'l-cizz Edrene'ye gelüb ve ol ramazanı Edrene'de tamam 
idüb bayram itdüginden sonra mubarek şevvilüfi evayilinde Edrene'den kal
kub darii's·saltanata Kostantiniyye'ye vardı. Ol kış anda kışlayub nizam-ı 
mema.J.ik-i mahrüsa içün c adi ve dada meşgül o ldı. 



ROHt TARlHl 

SULTANÜ'L-iSLAM KİLİ VE AKKİRMAN KACALARIN FETH 
İTDÜGİDÜR 

Sultim Bayezid Hfm ol kışı Kostantiniyye'de kışlayub bahar olub hic
retün sekiz yüz seksen tokuzı olıcak aba-i kirarnı ve ecdad-ı cizamı sülükın 
idüb Kara Boğdan vilayetine niyyet idüb mezkür vilayetün begi buna harac 
virürken haracın virmeyüp ehl-i harb oldugı sebeble gaza tedbirln idüb se
ne-i mezkiirenün rebiyülahirinün evabirinde etraf-ı memalike nameler pera
kende idüb bi-nihaye c asker cem c idüb mezbür rebiyülahirinün dördünci 
gün cumca namazın İslambol'da kılub çıkdı. Edrene'ye varub anda birkaç 
gün irim idüb Anadolı ve Rumili c askeri tamam katına cem c oldılar. An
dan Sultan, Edrene'de Tunca ırmağı kenannda fukara ve culema mesali
hiyçün rı sebilillah bir cimiret-i şerife ve anun cenbinde bir darü;,ş-şifa bina
sm itdüriib mezbiir rebiücl-ahiriiii yigirmi ikinci gün seşenbe güni kendü 
mubarek eliyle bünyadın koyup andan kalkub mecmiicı asker ile Kara Boğ
dan gazası cazimetin idüb yüriidi. Sene-i mezkür cemiziyel-evvelisinün eva
hirinde Tuna ırınağına yetişüb ol yerde İflak Begi cümle caskeriyle Sultan:.a 
istikbal idüb Kara Boğdan Vilayeti'ne kulaguzlık itdi. Ve Sultan mezbür 
Tuna Irmağın sene-i mezbüre cemaziyel-ahirinün ikinci güninde şenbe 

güni tshaklu dimeg ile macrüf olan meyserden geçüb devlet ve sacadet ile 
Kara Boğdan Vilayeti:.ne duhül itdi. Ve mezkür cemaziyel-ahirinün on bi
rinci güninde düşenbe güni Kili adlu kaleanun üzerine düşüb muhasara it
di. On güne vannca iki canibden kat«~ a üzerinde ok ile ve top tüfek ile muh
kem ceng olub kalca dahı hayli yıkılub kefere-i metacin be-gayet zebün olub 
bi;,l-ahire mukavemet itmeyüb aman birle kaleayı Sultan'a tesilm idüb kendüler 
halas oldılar ve mezkür cemaziyel-ahirinün yigirminci güninde çaharşehbih 
güni bu feth vakic oldı ve sultan-ı mezkür hernan sacat kalca-i mezküreye bir 
kadi ve dizdar nasb idüb ve müstahfız!ar tacyin idüb ve kelisasın cumca 
mescidi idüb fethün içünci güni kendü caskeriyle anda cumca namazın kılub 
andan sonra sultan mezkür kaleanun harabm caskerine emr idüb fi'l-hal tac
mir idüb ve alat-ı harblerin ve esbablann müretteb ve mükemmel itdüriib 
andan sonra cemaziyel-ahirinün yiginni beşinci güni Kili üzerinden 'inan-ı 
cazimeti devlet ve ikbal birle Akkirman kaı'ası üzerine musammem idüb, 
göç-beragöç idüb dördünci günde kaleanun üzerine düşüb, elli bin mikdan 
Tatar caskeriyle ol arada yoldaşlık içün gelüb sultim hizmetine yetişdi. Ve 
Akkinnan üzerine on biş gün iki canibden ok ile ve top tüfek ile muhkem 
ceng olub ahirü'l-emr sene-i mezkiir recebinüii on ikinci güni muhkem mu
harebe olub kal'a hendekinün yedi ve sekiz kulaç carzı ve cumkı olub sarp
lıkda gayetde olması birle harib ve yebab kılub Allahcinayetinde ve Hazret-i 
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Resüf'ün mu<cizatı berekatında içinde olan iki dizdan topdan helak olub ve 
kefere-i melicin <aciz ve fürü-mande olub helak olmamağa rizı olub maca 
ma-fiha mine'l-enfüsi ve,l-emvali sultana teslim itdiler. Sultan Bayezid Han'
un ikinci fethi budur. Sultan-ı mezkür hernan saeat kadi ve dizdar nasb 
idüb kelisalann mescid ve çaiılıklann minare idüb cum ca namazın kıldı. 
Sultan mezkür kaı'anuii harabm easkerine emr idüb trl-hal taemir 
itdürdükden sonra gerek olan mesalihden mustahfızlann ve sayir alatın ve 
esbabın müretteb ve mükemmel idüb emval-i ganaimden meclisine bi-niha
ye inearn ve ihsan idüb mezbür recebinüii yigirmi ikinci güninde şenbe gün 
Akkirman üzerinden kalkub gelüb Kili kaleası öiiinden geçdi. Andan 
yüriyüb Tuna suyını San Saltuk Baba tuşından geçüb salimen ve ganimen 
sene-i mezkür şaebanınuii evabirinde devlet ve ikbal birle daru'l-eizz Edre
ne'ye yetişüb saraya girüb eadl ve dad itmege meşgül oldı. Tnnmeti/1-/citQh 
bi-c avni inayeti 'l-Melilci'l- Velıhö.b. 
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