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xzy: VE XV. YÜZYIL 'IiiRK . 'İ'ARİİiiNE Aİ'İ' 
UFAK · KRONOLOJİLER VE KOLOFONLAR . . ·- . . 

Hrand D . Andreasyan 

Türkiye taribinin hareketli devirleri olan XIV. ve XV. yüzyıllara ait 
kaynaklann kıtlığı, elde mevcut bulunanların da muahhar devirlerde yazıl
mış eserler olmalan ve bu sebeble kronoloji bakımından karışık bulunma
larından ötürü, tarihimizin bu önemli devresinin çeşitli yönleri henüz layıkiy
le aydınlanmamıştır. Yerli ve hadiselere muasır yazarların kaleminden çık
mış eserlerin yokluğu, _tarihçinin en büyük zorluğunu teşkil eder ve onları 
çok defa olayların gerçek yönünü aydınlatma hususunda tereddüt içinde bı
rakır. Oysa, Türk tarihinde olduğu kadar umumi tarihte ve medeniyetin ge
lişmesi sahasında büyük bir y~r işgal eden Osmanlı İmparatorluğu'nun ku
ruluş ve yayılışının başlangıcındaki Türkiye'nin durumu ve gelişme faktör
leri, ve hususiyle Anadolu'nun etnografik, sosyal ve ekonomik vaziyetinin 
teşekkülü bakımından sözü geçen devrelerdeki olayların ve neticelerinin ay
dınlatılması şüphesiz bir zarurettir. 

Bu hususta, hadiselerin içinde bulunmuş yerli yazarların şehadeti, ta
rihimizin incelenmesinde rastlanan boşlukları bir dereceye kadar doldurmak 
bakımından ehemmiyetli olacaktır. Hadiselere muasır tek bir Ermeni müel
lifi olarak Mezoplu Torna vardır ki Timur ve halefierinin isq.I§.J.arına ait bir 
eser bırakmıştır1. Aynı devrio hadiselerinden bahseden belli-başlı diğer bir 
Erm~ni. müellif yoksa ~a, -~~tırmalar sayesinde- dağınık ve ~uhtasar bir 
halde olsalar . da- zamanında yazılmış pek çok kayıtlar elde edilmiştir, Bun
lar~ müstensihler .tarafından yazmalara eklenıniş . ufak kronolojiler ve kolo
fonlaidri: ki yazıldığı zariıarilaİda: ğeçmiş mühim vakaların kayıtlandır. · 

1 Mezoplu -Toma,. Timur ve Halefierinin ·Tarihi, nasir: G.V. Şahnazaryan, Paris, 1860. 
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Bu kayıtlan havi Ermenice yazmalar, büyük çoğunluğu Erivan'daki 
Madenataran'da, Kısmen Kudüs ve Eçmiadzin Ermeni manastırlannda, kıs
men de Yenedile ve Viyana Mekhitarist manastırlarmda, Paris Milli Kü
tüphanesinde, Londra;da British Museum ve Oxford kütüphanesinde m!ili
fuz bulunduğu gibi, mühim bir kısmı da muhtelif yerlerde ve şahıslarda olup 
bazı müellifler tarafından istinsah ve neşr edilmiştirn. 

Yukanda gösterildiği gibi dağınık bir halde bulunan Ermenice yazma
larm bütünü, son zamanlarda bir araya toplanmış ve neşredilmiş olduğun
danm, konumuZia ilgili kısımları aynı neşriyatlardan derleyip Türkiye Ta
rihi araştırıcılarma sunuyoruz. 

·· ıİ .K. Sırvaotsyaotz, Toros Ağba~, c: I, n, İstanbul, 1879, 1885; . Pirğalemyao, Ermeni 
hıüstensilıleri, İstanbüi, · 1883; A. ·sümeyan, Haleb'dETci. Yazma/ar, KudÜs, ·. ı935; Alİşan," 
A.yra~lıt, Sisaga11! Hayabatımı, Veoeil.ik, 1890, 189~, 1901; Ağanyantz, .Em.ıe11~ 'f.'ari}ıi .Pfvqnı,: 
Tıflis 1912; Tebrizli Arakel, Ermeni Tarihi, Vağaz-sabad. 1884; M. Der Movsesyan, · Ermeni 
Yaıma·l~rı Kata/oğu (bas~~~~tır): ·· . . · · .. : . . • 

m V. A. Hagopyan, Ufak Kronolojiler, c. II (Xlll-XVITI asır), Erivan 1956; L. S. 
Ha~ikyan, xv. asra ait Emıef!i yaZfllalarJ ~olofonlan, c. 1: ve· n, Eriyen, .195~, 195.8. 
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KRONOLOJİLER 

Erivan, Madenataran No. 5798 Yazan: AHLATLI GRİGOR1 

1386 senesinin ocak ayının l'inde', güneş tiıtuldu: Altİ gün sonia, Noel 
yortusiı arifesinde ise, barbar milletin eliyle büYük afet geldi. Hunların hü
kümdarı Toktamış Han, İran'a asker sevketti ve onlar, oradan Ermenistan'a 
kadar olan· yerleri tahrib ve talan ettiler. Onlar 5 ocakta Tebriz' e, aynı ayın 
29'unda· da Nahçıvan'a girdiler/ sonra Muğan'a gittiler ve ganimeti bamilen ' 
Hun· memleketine döndüler2. 

Sonra, birincisinden d_aha a~ ol_an ikinci darbe igdi. Biz henüz matem 
içinde bulunurken, Horazm (Harzem) harekete geçmiş ve ~emerkand'ın va
risleri oJan Tatarların Aderpatakan'a girmiş oldukları kara haberi duyuldu. 
Onlar, İr~ ve Ermeİıi memleketl_erini talan ve esarete uğrattılar. Merhamet
sizce hareket ederek erke]çleri kılıçtan g~çirdiler, kadınları esir ettiler, bazı
·ıarının saçlarını derisi ile·oeiaber kazıdılar, onları koyun gibi kestiler, boğ
dular, ateşe attılar, kendileri de kavrulanların karşısında sevinip eğlendiler. 
Birçok insan İsa'yı ink~ ~derek Müslüman oldu. Oı:il_ar, Ararat eyaletinde~ 
· Ağlıvan (Arran) memleketine girdiler, Tiflis denilen payitaht şehrini zapt et
tiler; Gürcü kıralı Bagrat'ı3 ihtida ettirdiler ve oradan geri dönüp Muğan'da 

·kışladılar. Onlar, ilkbaharda Sünik (Karabağ)e girip "orodan kalesini zapt 
.ettiler ve Kars'a kadar akın edere-" bütün yerleri çöl haline getirdiler, çün
kü, başlarında Lang.:.Tamur (TiıriÜr-leng) olıİıak üzre üç dört' defa aynı yer
lerden geçtiler. Bu, 1387 · s.~nesinde olmuştur. - Bı.ı yerlerde zapt edilen ~ale-

1 Metin manzumdur. 
2 Krooolojinin yalnız olaylara ait kısımlan tercüme edilmiş, tercümeden hariç bır:ıkı

lan l.:ısuıılar ve yazmadaki eksik veya okunmayan yerler nok:talarla belfrtilıııi.stir. 

3 Gürcistan kıralı V. Bagrat (1360-1393). 
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lerin içinde Bıçni kalesi de vardı ki oranın piskoposu ile Dzarlı Hasan'ı4 

iki oğlu ile beraber öldürdüler, diğer birçok insanı da esir ettiler. Onlar Ka
put kalesini5 de alarak orada dörtyüz, Erivan'da da beşyüz kişiyi öldürdü
ler ... Bu akıbete yalnız hıristiyan halk değil, İranlı, Ermeni, Türk milletleri 
hepsi de maruz bırakılıyordu. Bunlar Aras nehrinin öbür tarafında da ya
p ıl.ı:Qış tır. 

Onlar, nehrin bu kıyısına geçip Türkleri takip ettiler, Amid suyu'na 
kadar geldiler ve pek çok cinayetler işlediler. Oradan da gelip •Van'ı kuşat
tılar, metin kaleyi talanladılar, Türk ve Ermenileri . tutup uçuruma attılar 

ve o kadar çok insan öldürdüler ki cesetler muazzam bir yığın haline gel
di. Onİar, Erinçak6 kalesini de Paskalya haftasından Haç yortusu.D:a kadar7 

şiddetle muhasara ettiler, fakat bir şey başaramadılar ve bırakıp kendi mem-
.ı~ketler,ine döndQler . ... , .. 

Onlar, p~38 seJ:!esinde tekrar hareket ederek Bağdad'a karşı yürüdü
ler, Mezopotamya'yı Çiğnediler, şerefli Urha (Urfa) şehrini, m_eş~~ .ru.IDd'~, 
I!l.etin Mardin'i ve Nusaybin~i ve daha birçok şehri tahrib ve yağma, halJc
İarı da ~sir ettiler. Onlar 9radan yukarı memlekete gelip · Avnik'e9 ,kadar 
:~ ettiler ve Avnik'i güçlükle zapt ettikten sonra Er~can'a asker bırakıp 
ge'ri gittiler. Askerler, Erinçak kalesini onbeŞ yıl muhas~a ettikten sonra 
aldılar. · .. · 

Gürcü kıralının 10 gelip birçok zafer kazandığı ve Erinçak'ı kuşatan Ça
ğatay askerlerini kaçırdığıru söylemekten geri kal~am. O, Han'ın oğlu Sul
~tan Tahir'i kaİeden çıkarıp b~raberinde götürdü; onu kuvvetlendiidi ve Ah
med Han'a· gönderdi ise de, hayırsız eviM, gittiJçten sonra Oyis (Uveys?) 

-Haıi'ın oğlu .oiaD.. ·Sultan Ahnied'e isyan etti. Fakat Min evlad bunda muvaf-
fak. olamadı ve Bağdad'da nehirde boğuldu. · . 

. Gürcü'. Jaİalının . yaptıklarını duyup hiddetleDcen Lıing-Tarnur . (Tiı:pui
leng), atlılarını topladı ve evvelkinden daha bi,iyük bir kuv-Vetle Gürcistan'a 
taarruz etti, . kaleleri zapt, halkı cia esir eyledi. Tamur, (Timur) oradan İi
mir'e kadar ilerledi, muzaffer ~üyük Sultan Yıldırım'ın Kara Tatarl~~a · ~~~ 

.. . ·' . : . . . ~ .. 
4 Ararat .eyaletinde, Zengi çayının ]pyısında -bugün bir köy halinde olan- Bıçni 

kalesinin enneni sahibi.: - - . · · 

· S Tarlhd~ Gabutnı (Capetnım) adı ile ·de geçen bu kiııe, Pa~in· ovasuıın yakıiıında idi. 
6 Alıncak. 

7 İki yortu arası takriben iki aydır. 
8 . Yazmanın diğer bir varyantında: 1394. 
9 Pasin'de, Hasankale'nin güneyinde. 

10 Yukanda adı geçen V. Bagrat. 

· . 
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raber olan askerl~rini kıroi ve hepsini esir etti ...... Mir T~mur (Timur), Dı-
mışk memleketine &zince .deniz ve kara her. taraf sarsıldı. Onlar orada:_in
sanları kılıçtan geçirdiler, yaktılar ve kestikl~ri kellelerle min~e yaptı!~. 
Dünyayı dehşete düşüren Mir Tamur, ~en:ı,erkaı;ıd_ payitahtına gittikten_ ~on-
ra öldü. ·· 

Tarnur'un oğlu Miranşah, Tebriz payitahtına geldiğinde Bahadır: Ka
ra-Yusuf, Çağatay askerlerini kırdı, Miranşah'ı öldürdü ve kendisi Tebriz'de 
-hüküm sürdü. -o, sulh :ve asayişi yerine· getirdi, birçoJc- şeyler . başardı, bol
luk ve ucuzluk getirdi, hırsızlığı ortadan kaldırdı, faka~ pirikmiŞ gün~~ı
mızdan dolayı, Yusuf Han, 1416 senesinde Gürcistan'ın Akaltske (Ahıska) 
şehri üzerine yürüdü·. ye orada pek çok fen~~ yaptı.J;:şir ·edilenler.·ya
bancı ülkelere Bağdad'.a, Mısı.r'.a ve Hor~san'a götüı:üJ.üp Müslüman edildi-
ler, öldürülen1erin ise-haddi. heşabı yoktur: ." · · · -

1421 senesinde ise, ·Kara-Yusuf rezilane bir sur~tte öİdü. Terk edilrnis - . . . . -. 

cesedi tefessüh etti, şişti ve. kargaıar · gözlerini oydular, çünkü _ paniğe kapı-

larak kaçan askerleri ·aı:ıcak üç güİı sonra geri gelip cesedi · aldılar ve ArceŞ 
(Erciş)e getirdiler. Mir Yusuf'un türkmen askerleri gittikleri yerlerde pek 
çok fenalıklar yaptılar. Yusuf Beğ'4ı ölümü üzerine, Mir Tamuİ'un (Timur) 
oğhi ve Miranşah'ın küçük kardeşi ola.n Şahruh başlarmda olduğu halde,' 
Tarnur'un otuzbin'inden daha çok sayıda olup ·ellibeşbin kişilik Çağatay or
dusu geldi. O (Şahrub), fenalıktan _ uzak, hayırsever ve sakiri bir adam idi_. 
Türkmen _askerleri, yaptıkları fena işlerden dolayı korkarak kaçtılar ve son
·ra geri geldilerse de kınldılar ve Şahruh'un eline düş~p bir çoğu öldürüldü, 
çoğu da kısmen kaçtı veya esir edildi. Dağ ve ormanıara kaçıp·· dağılan as
kerler, topladİkları büyük miktarda kıy~etli eşya, cins atlar ve birçok de
veyi beraberlerinde götürôülerse de, birbirine düşüp kendi kendilerini· kır
_dılar.. Şahruh ise, merhametli . ve yum~şak kalpli bir adam olduğundan, - on:. 
lari öldürmeyi yasak etti, takip ettirmedi ve memleketlerine dönmelerine izi.İl 
·verdi. · · .· · ·. · · 

Büyük Sult~ Şahrub, ~emerkand'a kendi _tahtına dönmek üzie Hora
·san'a gitti ve Tebı;iz'i sahipsiz bir halde bıraktı. Bunun üzeriıie, Yusuf~Beğ'in 
cığulları ge_lip Tebr~'i zapt ettilerse de, ·barış içinde geÇinemeyip ·. biİbirliıi 
kovaladı)ar. Onlaı:ın en kötüsü· ol~ "küçüğü· meluİı SbanCuar · (İsfeiıdiyar), 
·Arces;F-(Ercis) :Ardzge'yP 1, Pasin'i, AVnik'i ve Er:lurum'u taİırib etti." Ha
hadır' Kara-YusUf'un büyUk Ö~ıu Sakandar (İskender) cİ~ T~brlZ'e hakii:n 
olup yasaklarla birçok iyiİikler yaptı ise de, yağma ve türlü tazyikıerle bize 

ll Arçavaz da denilen Adilcevaz. 



çok acılar tattırdı. O, Çağatay askerlerinin-önünden kaçtığı ertesi sene, bir
çok atlı ile beraber Ahlat kalesinin üzerine geldi. Kaleye bir şey yapamadı
·lar fakat şehri yaktılar. Oradan Ağuvank.'a12 giderek kaleyi zapt ettiler ve, 
dçQizde boğulanlar ile kayalardan uçuruma atılanlardan başka, ikiyüz. hı
ristiyanı kılıçtan geçirdiler. .. .. Beşyüzden fazla kadın ve çocuk esir edildi. 
Bunlar aynı köy halkı olmayıp Hizan, Bağeş (Bitlis), Dzığak, Ağağ, çoğu 
da Ağet'ten 13 başak toplamağa gelmiş köylülerdi. Başımıza gelen bütün bu 
felaketler, şeytanın avanesi olan o kötü emir Şemseddin'irı yüzünden olmuş
tur, çünkü o, gururuna yedirmeyip Skandar'a itaat etmemişti . ..... 

Erivan, Madenataran, No. 2151 Yazan: SİVASLI (Anonim) 

1437 .senesinde, Cihanşah Han Tebriz'de oturdu ye Yarı(?) ve Uroa 
(?) ya kapar Çağatay'ın topraklarını zapt ederek Herat kapisına kadar iler
ledi, buiasını kuşattı, fakat oradan çıkamadı; çünkü Çağatay kendisini ku
şatmıştı. Ordusu ile hareket eden Cihanşah'ın oğlu Pir }3ı,ı.Qak ~~. asker
l~rinin büyük bir kısmını yoİda bırakarak 1000 kişi ile beraber babasillı.n 
yanına geldi. Onun 100000 kişi ile gelmiş, babasını maharetle kurtarmış ve 
kendi memleketine dönmüş olduğu şayi oldu. Pir Budak, kendilerine ait 
olan Bağdad'a hüküm sürmeğe gitti, fakat babası oğlun~ bu harek_etine 
muhalif olup birçok askerle beraber ona karşı yürüdü; iki sene sıkı bir mu
hasara altında tuttu, Iaği.ın ve başka Şeylerle onu çok tazy~ etti fakat şehri 
zapt edemedi. Sonunda, o (Bu~ak) yalan ve yeminiere inanarak kapıyı açb, 
kardeşleri de kendisini öldürdüler. · 

1452 senesinde, Cihanşah, Erzincan'a gelerek üç ay . süreli bir muha
saradan sonra şehri aldı, fakat yağı:ıialamadı. Cihanşah, Tarhanoğlu adlı bir 
reisi, Bayındurların reisi olan Hasan Beğ'e karşı sevk etti. O da Amid'i ku
şattı ise de zapt edemedi, Hasan Beğ'e yenildi ve geri döndü. Cihanşah, üç 
yıl sonra, onu birçok askerle beraber tekrar Hasan -Beğ'e karşı sevk etti; 
o da gelip Amid'i kuşattı. Hasan Beğ, ancak maJ..ik olduğu 4000 askerini · 
alıp onunla savaştı ve yendi; Tarhanoğlu'nu da tutup öldürdüğü · gibi altın, 
gümüş, at, katır ve türlü mal olarak pek çok ganimet elde etti. 

1463 senesinde, Hasan Beğ, Karaman memleketine girip Karad.eniz'e 
kadar ilerledi. Bu, hasımane olmayıp dostea bir hareketti, çünkü ·Karaman
oğlu ile akraba idiler. Hasan Beğ, onların düsmanlarının to-praklarını tahrib 

'• • 1 • • 

etti ve büyük bir g_~etle kendi memleketine döndü. 

12 Ahlat bölgesinde. 
13 Ahlat yakınlannda köyler. 
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1465 senesinde, Hasan . Beg, Dulkadirlilere ait olan Harput'u kuşa ttı, 
fakat alamadı, çünkü Melik Aslan birçok askerle beraber Malatya suyu kı
yısına kadar gelmişti. Melik Aslan, askerleri kendisine ihanet ettiklerinden 
geri dönmek zorunda kaldı. Hasan Beğ de kale önünde 2000 asker bıraka
rak birçok askerle beraber Melik Aslan'ı Elbistan?a kadar takib etti. Fakat 
onlar orada barıştılar ve Hasan Beğ Harput'u 12000 florine Melik Aslan'
dan satın aldı. 

1468 senesinde, Cihanşah, Hasan Beğ'e karşı yürüdü ve Çapakçur'a 
vararak .... Hasan Beğ de uzakta Sancak denilen yere bakan yüksek bir dağ
da onun yolunu kesti. Cihanşah, askerlerini Akçakale'ye doğru sevkeder
ken, kendisi de 2000 kişi * beraber yiyip içerek üç gün orada kaldı. Ni
yeti, bilAhare askerlerine yetişerek Erzincan'a çıkmak ve oradan Hasan Beğ'
in üzerine yürümekti. Onun bu kötü niyetini anlayan Hasan Beğ, 10000 
askerle kendisini kuşattı; bunun üzerine savaştılar, Cihanşah iki oğlu ile be
raber tutulup öldürüldü. Bir gün içinde beğ, zadegftn ve alelade kimseler 
olmak üzere 3000 kişi öldürüldü, pek çok da ganimet alındı. Kış başlamış 
olduğundan Şark'a gidemeyen Hasan Beğ, · ilkbaharda 30000 kişi ile bera
ber Hoy ovasına kadar ilerledi ve oralarını sulh yolu ile işgal etti. Cihan-. 
şah'ın oğlu Ali Beğ, 100000 kişi ile Merend'de onu karşıladı, fakat yeniidi 
ve kaçtı. Hasan Beğ onun askerlerini ve lasibini (?) alarak Tebriz'e girdi. 
Aynı yılda, Ebu-Said Han, sayısız askerle beraber Herat'tan hareket ederek, 
Tebriz'in kendisine ait olduğunu, oraya yürümemesini Hasan Han'a söy
ledi ise de, o yürüyüşüne devam etti; ayni zamanda Ebu Said'i yehdi, as
kerlerini kırdı; Ebu-Said Han'ı da tutarak öldürdü, pek çok mal ve hazna 
ele geçirdi, Sarg(?) ve Sıroa(?)ya kadar birçok şehri zaptetti. 

1473 senesinde, Uzun Hasan'ın 70000 askerle beraber sevk ettiği Amir 
Beğ, Tokat'a kadar giderek şehri tahrib ve yağma ettiği gibi, halkı da esir 
etti. Hasan Beğ de birçok askerle beraber harekete geçerek Şam'a gitti, Ma
Iatya'yı zapt etti fakat şehirde talan yapmadı. Sonra, Bir'e14 kadar yürüye
rek onu dört ay mubasara edip tahrib etti, lağımladı ise de zapt edemedi. 
Karşısına Şam'dan suvari bir kuvvet gelip su kıyısında durdu, fakat savaş 

~· . 
İstanbul hükümdan 30000 askerle Hasan Beğ'in üzerine geldi. Hasan 

Beğ ona · karşı yürüdü fakat yenildi, oğullarından biri öldürüldü, kendisi de 
kaçarak Tebriz'e gitti. Hasan Beğ'in Mezopotamya beyi olup, cesur bir mu
barib olan Uğurlu denilen oğlu Mehmed, aynı yılda Bağdad'a kardeşi Mak-

ı4 Birecik. 
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sud Beğ'in yanına giderek onunla barıştı ve Mebmed Şeğ, · kardeşinin haki
-mi bulunduğu Şiraz'a gitti. Sultan·HaliL ise, babasının ·yanına gelmişti. Bu
na hiddetlenen Hasan Beğ, Şi.raz'a Meh,med Beğ'in üzerine büyük bir kuv
vet sevk etti. Mehmed Beğ kaçtı, Bayındır Mir:?:a kendisini Harput'a kadar 
kovaladı; o da Haleb'e kadar gitti ve Mısır Sultanı kendisine birçok _şey ver
di. Mehı:i:ı.et Beğ ilkbalıara kadar orada kaldıktan .sonra kendisini ·dostca da
vet etmiş olan Rumya hükümdarının (Osmanlı Padişahı) memleketine gitti. 
Ken,disini ,çağırmış .ve birçok hediyeler gqndermiş olan hül~ümdar telçrar da
vet edince, Mehmed İstanbul'a· gitti. (Padişah) kendisine atlar, ka~lar, ser
vet ve askerler verdi ve o: kendisine veriJ.ı:ı:liş olan Sivas'a geldi. 

1477 senesind~! Erzinc~'a gid~n Mehmed, şedid bir büyücü olan tey
zesi Selçuk Hatun tarafından Bayındır'ın eli ile öldürüldü. Ona herkes acı
dı ve yas tuttu. 

Kudüs, Ermeni Manastırz, 1198 

(fljak Kronolojiler, II. s. 152-153) 

Yazan : MAR:DİNLİ DA V.İT 
Yer :Mardin 

1450 senesinde, Tebriz memleketinden bare~et eden Cihanşah Mirza, 
Erzincan'ı zapt etti. Onun sevk ettiği Tırbinoğlu adlı bir kumandan da ge
lip Tılguran'ı15 zaptla tahrib ve hıristiyanhalkınin birçoğunu esir ve ş'ehid 
ettikt~n sonra Mardin hududunda Rasle'ye16 geldi. Mardinliler büyük korku 
ile sarsıldılar ve birçoğu Mardin kalesine çıkıp oraya ~apandılar. 

1451 yılının Navasart ayının bj.r pazar günü17
, T.arbanoğlu gelip Mar

dinlilerle savaŞtı ve Tınıs Azab'ın(?) başında kırıldı . . Altı gün sorira, cuma 
günü18

, şehir halkı Cihangir Mirza'ya isyan ederek ş~hri Tarbanoğlu'na tes
iim ettil~r . . Q. da, müstahak olan bazı kimseleri cezalandırdı, bazılarır:4 ·soy
du, dolap ve büc(eleri açtırarak beyendiği eşyayı gasp etti, kalaılln: da. beşte 
birini' aldı. O, hıristiyanları ayırd . etmek için · üzerlerine mavi işaret koy
durdu ve o kadar. çok fenalıklar yaptı ki birer _birer yazma~ kalkarsam_ 'ya-
zıni bir kitap baliiıe gelecektir. , · 

.. Şehirliler ve Karakoyunlulllf 1451 senesinin Navaş~ .ayının · 6•sında 
kaleyi kuşatmağa . başJa;dılar. Paskciıyad~ 28 gün, sonraya rastiayip Haç . . . 

15 . Te!ll.."Uran1 . .AJ:ıı.id'in. g~ileyinde miisf5.h.kem ·mevki. 
16 R.e'su'l.ayn. · · · " · 

·17 29 kasım (1450). 
18 4 aralık (1450). 
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yo~su olan p~ar günli1-9 de Cihangir Amid'deh. M~din'e geldi, fakat 
Mardiniller kendisine .itaat etmediler. Cihangir ~d'e döndü,_ Amid kapısı 
önünde büy:ük bir savaş oldu ve iJ9 taraftan da çok adam .öldü. Bu savaş, 
Hamparsum yo.rtusundan iki gün evvel, salı günü20 olmuştur. . .. 

1452 senesinde, pazarertesi günü2 \ «reayayı~ kaleden çıkardılar .. Hep
si ~e hast.a ve halsiz bir halde idiler. Onl~ bir seneden beş gün eksik bir 
zaman orada kalmışlardı. Aym günlerde, Cihanşah'ın oğlu Mehmed Mirza, 
Tarhanoğlu Rüstem'in yanina gelmiş olup, Amid'de Cihangir~i kuşa~ar. 

Aym yılın Paskalya: yortusu . günü22 baı:ış .oldu. Cihanşah . ve Cihangir 
barıştılar ve· Mardin Cihangir'e geri .verildi. Perbiz devresinde23 de, Rüs
tem, Hasan· Beğ ile dövüşrnek üzere Çermik'e gitti, fakat yep,ilqi. 

O zamanda Mardin kalesindeki cami, zelzele ve yağınur olmadığı hal
de yıkıldı. Mardin üzerine . şimşek düştü ve şehir ile kale yandı: 

Aym yılda, Cihangir Amid'den .hareket ederek Kürtleri _yağma etme
ğe gitti. Hasan Beğ de gelip Am.id'i zapt etti . . Cihangir kaçtı ve 20· Eylülde 
gelip Mardin kalesine girdi. 

1453 yılında, Hasan Beğ gelip Mardin'i 15 gün muhasara etti. Sonra 
.i~ kardeş, Cihangir ve Hasan Beğ, banştılar. . , 

1456 senesinde, Hasan Beğ Amid'den gelerek Cizre'yi 'muhasara et
rneğe gitti. Cizreliler · kendisine tabi oldular. Hasan Beğ oradan Mardin'e 
geldi ve Cihangir'in oğlu Sultan Hamza'nın 60 atlı ile beraber yardımcı ola
rak kendisine verilmesini istedi; fakat Cihan~ vermedi. Bunun üzerine Ha
san Beğ, Mardin kalesinin ön tarafiarım ve bağları tahrib. etti. Cihangir de 
Cihanşah'a giderek kardeşi Hasan Beğ ile savaşmak için ondan süvari kuv
veti istedi. Cihanşah, Erzincan şehrini ona verdi ve gidip orada bulunan 
Arapşah'ı beraberinde alarak Hasan Beğ'e karşı savaşınağa gitmesini söy
ledi. Fakat . Arapşah, Hasan Beğ ile savaşınağa cesaret edemeyip Erzincan'ı 
Cihangir'e teslim etti, kendisi de Çağatay'(Horasan)da bulunan Cihanşah'ın 

.yai:ıina gitti.· Hasan Beğ· onu sekiz günlük bir yol takip etti ise._de yetişe.iıie
di ye kendi şehri Amid'e döndü . . Cihangir ise, Hasan ~eğ Arapşah'ı takip 
ederken, Erzincan'dan ~ce çıktı ve oğlu Miırad Beğ'i _orada b_ırakarak 
Mardin'e geldi. · · · 

1457 senesinde, Cihangir, kardeşi Üveys Beğ'i, Arapşah'ı şikayet et-

.. :19 · 23 mayıs. ·. 

· 20 . !.haziran. 
21 14 mayıs. 
22 9 nisan. 
23 20 şubat - 8 nisan. 
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mek üzre Çağatay'a -Cih~ah'm yanına gönderdi. Cihanşah da Arapşah'ı 
soydu .ve hapsetti. Arapşah.'in yerine Cihangir'e başka atlılar gönderildi- -ki 
başlıcaları Tırhan'ın oğlu Rustem Beğ, Alişakar Beğ ve oğlu, .. Savalalı . Beğ 
ve Pir Beğ idiler. Cihanşah bunları Hasan. Beğ ile savaş·mak için Cihan:gir'e 
gönderdi. Bunlar geldikten sonra, Cihangir kendi . atlılarını ve Soı:Z~ Beyini 
de alarak beraberce savaşmak için Amid'e gitti. · İki taraf birbiriyle ·çarp.ıŞ:. 
tıkları sırada Hasan Beğ savaşta daha ağır basmağa başladı ve Cihangir ye._ 
nildi, çünkü Cihangir'in askerleri bozguna uğradılar, Cihangir. kendisi kaç
mak zOrunda. kaldı ve askerleri dağıldılar. Tarhan~m oğlu Rüstem. ise tutu
lup Hasan Beğ'in önüne götürüldü, üç gün sonra da öldürüldü. Kendi şe
hirleri olan Orel'e25 kaçmış olan Rüstem · Beğ'in karısı. adam gönderip Rüs
tem'in naşmı istedi ve Orel'e götürdü. Alişakar ile oğlu Ali Mirza· ve Sa
valan Beğ de ele. geçirildi; Hasan. Beğ· onları. hapsetti, Piri Beğ. ise· kaçarak 
güçhalle kurtuldu. Bu hezimete Cihangir'in korkusu ve askerlerinin bozuk 
mane:viyatlan sebep olmuştur. Üveys kaçtı, fakat Sor'un sahibi tutuldu. Ha
san Beğ onun iki metin kalesini ele geçirdi ve kendisine Oşin26 ' bölgesini 
verdi. 

Bütün olan biteni gören Mardinliler, büyük ve küçük hepsi de birleşe
rek Cihangir'e :. «kardeşine itaat edip oğlunu ver,. ~aksi halde . Hasan Beğ 
tekrar gelirse ona karşı çıkmaya Iaidretimiz kalmadı» dediler. Bunun üze
rine Cihaogir, oğlunu 30 atlı ile beraber ona gönderdi ve barıştılar. 

· İşte, kardeşlerim, Cihangir'in akılsızlığına bakın ki bütün bu felaket 
ve afetlerden sonra oğlunu vermeğe razı oldu; oysa ki bunu bir se~e evvel 
yapmış. olsaydı. bu tahribat da olmayacaktı. . 

Aynı senede (1457) Geği (Kığı?) kalesi . zelzeleden yıkıldı, Erzincan 
şehri tamamen altüst oldu ve su altında kaldı. 

(Ufak Kronolojiler, Il, 210-211) 

Erivan, Madenataran27 Yazan : ARDZGELİ lı:fO.VSES 

1467 senesinde, büyük şark hükümdan olan banşcı Cihanşah, her ta
İafa çıkardığı emirle topladığı birçok· askerin başına geçerek Asurya (Me
zopotamya)ya Mir Hasan'a karşı yürüdü. 

24 Diyarbekir vilayetinde, Silvan'a yakın Zerre (?). 

25. Anili Samuel Kronolojisi'niıı. zeyl.lııde, -Kara Yusuf için •Tebriz'den hareketle Sul
taniye ve Orel şehirlerine kadar olan yerleri zapt etti• denildiğine göre, Orel'in o :m.ıniakada 
bulunması gerekir. 

26 Urmiye gölünün güneybatısında Uşnu (?). 
27 Metin manzumdur. 

. .. 
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Askerlerini ·. toplamış olan· pehlivan Hasan Beğ ,ise; Cihanşah'ı asker
lerinden uzak bir ·yerde muhafı~a olma~ığı halde uyumakta olduğunu göre:
rel< ·onu ve oğlu Mehmed'i öldürdü. Geri dönen şerir atlılar ise pek çok ta
lan. yaptıı~ .. 

. Magu'da· hapiste bulunan canavar .Hasan Ali, . Kapan'a28 giderek hazi
neyi yağma 'etti ve ·dağıttığı büyük mükafatlar sayesinde etrafına 200000'
den fazla ad~ topladı. 

1468 senesinde, Akkoyunlular kuvvetlendiler, Aras kıyılarına kadar 
Ermeni memleketine geldiler. Ahmak Hasan Ali, kısa meşeli ormana girip 
orada ,durdu, fakat askerleri ona.· isyan ederek düşmanıarına katıldılar. 

Hasan Ali'nin ko~ku·.içine düşen askerleri kaçtıJ,ar, kalan birçoklan da Sul-. 
tan· Hasan'a itaat · e.ttiler. . . . 

· . . ·:Sultan:'Hasan,::Şahıstan (Tebriz)çia oturdu; biitün memleket kendisine 
tabi oldu ·ve asayişe kawştu. 

Çağatay'a kaçan Hasan Ali ve adamları, Busaid '(Ebusaid)i' beraber 
alarak savaşmağa ,geldil~r. !Çaranlık basıtğı bir . sırada askerler: birbirine ka
rıştı, bir kısmi öldürül4ü, kalanlar da kaçtılar. · Cesur h~~dıtr Hasan Beğ 
de onların ordugahlarmı yağma etti, tutulan Ebu Said'i, bedbaht Hasan Ali'-
yi ve oğullarını diğer birçok adamla beraber öldürdü. · · ' 

. _ «P.eyletsiz>> kal.an Has~ Al!, .:Mak"'U'da Surp Vardan adlı bir kilise yap
tırm.iştı fakat bu, Allah kadesiyİe. kendisine yardımcı olmadı. 

Böylelikle kuvvetleneo Akkoyunlular, Bağdad'ı zaptederek Horasan'a 
kadar ~la~ yerlere hakim oldular. · : ·. · · ·' · · · ·. · · · · 

14 70 yılında, büyük -sultan .. Hasan. .P.adişab, .. b.üyük . kumarıdan Süley
man'ı29 Kürdistan'a sevk etti. O 'da, .gizlice gelerek,' Önları o .kadar ·s~ bir 
muhasara ,aJtın;ı aldı-ki hayretler içinde kaldık. Süleym-an Beğ'in gelişinden 
iki ay soİıra, Kürtİer kÜvvetlenince, onlar korkarak Yan'a gidip orada kış-
l_?dılar, kürtler de .. zahire biriktiı:ip her,-türlÜ hazırlığı gördüier. . . · 

· i471 senesinde onlar tekrar geldiler. Halil Beğ-3° Mnş'a, cesur Süley
man Beğ Bitlis'e, Bayındır Mirza Koç .cla Ahlat'a gidip bütün o havaliyi zap
tettiier. . · , . : . · . _ . · . . · ·. . 

· ·ı472 ·yılİnda, GalhÖk31 kalesiİıdekl.'kürtler, Perhiz. devresi günlerind.e,. 
H~lil Beğ-~i yenmek .ve. .hırjştiyanları işkenceye m~ ·etmek niyetiyle Muş'a 
geldiler: Fakat Taron (Muş)iüı kıralı ve milletimizin velisi olan büyük s. 

28 Nahçıvan'm doğusunda. _ . .. 
29 Süleyman Bican Beğ ... : · . . · · • · · 
30 . ·Uzun Hasan'ın büyük oğlu; 

31 Bitlis'in yakınında. 
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Karabet32
, Brimağa'yi ·ve bü~ün askerleriıii çarptı ve ariların birçoğu karla

rm · altmda dondu, bir kısmi da kılİçtan geçirildi. Bayındır Emir KoÇ ise, 
Ablat kalesinde altı ay kaldıktan sonra Ablat'ı ve Bılıc.an'ı zapt etti, Ahlat 
kalesini yıktı ve kale · muhafızlarını beraberine alarak Cezire'ye gitti; "çi,in
kü Bobtan kürtlen Cezire'ye gitmiş, ·oradaki Türkleri öfdürinüş· ve kaleyi 
zapt etmişlerdi. Onlar, . Bayındır'ııi , gelmesi' üZeririe savaşa bazırlandılar; . fa
kat yenitip kısmen kılıçtan geçirildiler, kısmen de nehirde boğUldular: Ba.:. 
yııidıi da Cizre'yi ve Bobtan'daki yedi kaleyi zapt ettikten sonra, .Ai:dzge 
denilen Bıznunilc bölgesine geldi. · · · · · · 

Cesur Padişah Hasan Beğ, şark taraflarını muhafaza . etmek üZere· Şi
raz'ı oğlu Sultari Halil'e verdi, kendisi de Asuiya (Mezopofamya)ya hare._. 
ket ederek Muş bölgesine geldi, kaleyi temelinden yıktırdı, · Kılak · manastı:. 
rına33 da hediyeler verdi: O, -sonra, Rtım hanedanııia karşı asker sevketti 
ve onlar büyük Tokat şehrine gelerek altın ve gümüşu yağııia, kıymetli kiı-
maşları da yakıp kül ettiler4• . · ·· 

Padişah Halep şehrine gitti, fakat şehirliler keıidisin·e tabi"olmadilar.:. 
Süleyman Beğ, muhasara· etmiş olduğu İskender yapısi Bağeş (Bitlis)i 

bir yıl ve beş ay sonra35 zaptetti. Böylelikle, Allahın gazabına uğrayan 
kürtler kaleyi Türkmen'e teslim ettiler. 

(Ufak Kronolojiler, Il, s. 218-221) 

Erivan, Madenataran, No. 1382 ·Yazan : KİRA GOS 

1421 _senesinde, Skandar, (İskender) Han oldu~ 
1422 senesinde, Salıruh'un ilk gelisi. 
1429 senesinde, Şahruh'un ikinci g~IişL Şahruh, Ebu Said'i Han tay~ 

etti. «Yay, burcı,ınun ~amanı id~. . . 
1436 senesinde, Şahruh SOQ defa. olarak geldi. ~YengeÇ~ burcunun ia-

manı .idi. · · · · · 

1440' senesinde, Cihanşali, Şaıİışüylde'yi aldı, 3000'den fazla insaiıı. 
k$çtan geç4di, 9000 . kişiyi esir eyledi. . ~stiyanlar . yas , tuttul8!, . çünldi 
k~ıidiıerinden . biiçoğu İsa'yı . terk etti.:·.' · ··:. · · .. · 

·' . (Uiak Kronoiojiler •. Iİ; s. S14) . ~. ·.. .. 
32 Muş'da, mesbur bir ziyaretgah olan Surp Karabet manastırı. 
33 Yukanda adı geçen manastınn eski adı. ..·. 

34 Uzun Hasan ile Fatih arasında vukubulan ilk çarpısma. ·' 
35 Bu hesapla, Süleyman Bican Beğ tarafından 1471 .senesinin sonbabannda lru§atılmış 

olan Bitlis 1473'de zapt edilmiş olur. 
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K. Ağayantz, «Ermeni Tarihi Divanı» Yazan: HOVANNES 
Yer :Van 

1440 senesinde, Cihanşah Mirza Gürcistan'a girerek büyük tahribat 
yaptı, kiliseleri yıktı ve 12000 Ermeniyi kısmen öldürdü, kısmen de esir 
olarak götürdü. · 

1443 senesinde, o, Bağdad'ı zapt etti. 
1450 senesinde, Cihanşah Mirza Erzincan'ı zapt etti ve sayısız hıristi-

yan kadın ve çocuğu esir eyl~di. . 
1451 senesinde, o, Ahlat ve Bitlis meml~ketlerinde tahribat yaptı ve 

halkı esarete uğrattı. Vay bana ki bu felaketleri gözümle gördüm. 

(Ufak Kronolojiler, Il, s. 515) 

Oxford, Bodley kütüphanesi 

1387 senesinde, Dımışk'a }{adar giden Lang Tarnur (Timur Leog), Er~ 
meni memleketine geldi, 17 ay kaldı, sonra Semerkanda gitti ve orada öldü. 

1421 senesinde, Çağatay, Ermeni inemleketiİıe geldi. 
· 1422 senesinde, Lang'ın (Timurleng'in) oglu Şabrlı.b;- Karabağ'a."geldi. ' 
1423 senesinde, Gürcü (kıralı) Aleksanciır35 geldi. 
1430 senesinde, Şahruh tekrar geldi. Demetır, Karabağ'a ona karşı yü

rüdü. 
1444 senesinde, Cilıanş~, Akıltzka'yı zabtetti. 
1446 senesinde, Çağatay, · Şahruh'un ·üzeİine yürüdü, eceli ile öldü. 

' 1467 senesinde, Hasan Beğ Gürcistan'ı zabt etti. 
1483 senesinde,- Yakub Beğ, Şeyh Haydar'ı tuttu. 
1490 senesinde, Yakub Bey öldü, Sungar yükseldi. 
1499 senesinde, Rüstem yükseldi, kendl.sinden sonra Alvant çıktı. 

· · 1501 senesinde, Şah iSınail gelip Elvent'ı tuttu. 
1514 senesinde, . Rum (I. Selim) geldi, . Şah İs'ıriail kaçtı. · . 
1526 senesi.İı.de, · Şah İsmail öldü, Şah Tahmasb tahta Çıktı. 
1'560 senesinde, ·suitan Bayeiid, dört oğlu ve 3ÔOOO ·askerle beraber 

Şah Tahmasb'a karşı· yürüdü ve onu yendi'. · · 
1576 ~enesinde, Şah Tahmasb'ı hamamın içinde zehirleyip öldürdüler. 

Sultan Haydar'ı öldürdüler, Şah İsmail'i kaleden çıkardılar ve tahta oturt
tular. 

(Ufak Kronolojiler, II, s. 315) 

36 Gürcistan kıralı Alehander (1412-1443). 
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1401 

Erivan, Madenataran No. 5707 f a~an: OST ANLI 
Yer · : ? 

1401 senesinin ilkbaharında, Hamparsum yortusu günlerinde37, Şamp'

tan (Şam ?) :ıan renkte ve dört kanatlı kesif bir çekirge sürüsü geleli, fakat 
Allahın inayeti ile hepsi Rıştunik38 deniztne düşerek mahvoldu. Dalgalar 
çekirge Ieşlerini· kum kümeleri gibi kıyıya yığdı ve taaffundan insanlar ora
lardan geçemez oldular. 

· Aynı yılda, Timur Beğ Sivas şehrini zapt ·ederek tahrib etti, halkı kı
lıçtan geçirdi, birçok adamı esir aldı ve kendisine ok atmış olan 3000· kişi
yi de diri diri gömdürdü. Bundan sonra; birçok askerle beraber Halep ve 
Dımışk üzerine yürüdü. Halep'de o kadar çok insan öldürdü ki onlann kel
leleriyle üç tane minare yaptı. Sonra Dımışk'a geçerek şehri zapt etti ve 30 
gün yaptığı talanla altın, gümüş ve inci topladı; ganimetten kendi payına 
düşeni 12000 deveye yükletti. Sonra, kendi emriyle şehri kamilen yaktılar, 
havari Anania'nın mezannın bulunduğu büyük camii de yıktılar. O; ~ şe
birdeki bü~ caıİıi ve minareleri yıktırdı. Esirle$ ve ölenlerin sayısını tes
pit ·etmek mümkün değildir. Timur, sonra, Mardin'e gelip şehri tamamiyle 
tahrib ederek tarla haline getirdi, fakat kaleyi zapt edemedi. · 

(Ç. I, s. 3-4) 

· 37 •Hamparsum• yortusu Paskalya'dan 40 gün sonraya isabet ettiğine göre,_. vaka tak
riben mayıs ayının ilk haftasında olmu~tur. 

38 Vaspurakan eyaJetinin Van gölüniin güneydoğusuba dü~en bölgenin eski adı. ~ 
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Erivan, 813 Yazan: SARKİS 
Yer : Tatev (manastın) 

.... 1401 senesinde, Orbelyan (hanedanı)ndan İvane'nin oğulları Sim
bat ve Bürtel'in39 hakim bulundukları zamanda, S~nik (Karabağ) eyaletinin 
meşhur (Tatev) manastınnda40 yazıldı ... Geçen sene, şiddetli saisiıitı ye 
tahribata uğradık, çünkü Ermeni memleketini üç defa tahrib etmiş olan 
Horazın milletinden Timur Leng, pek çok askerle beraber tetcrar gelerek, 
kötü gürcü asilzadelerin yardımı ile Gürcistan' ı zapt etti, 100000 adamı esir 
eyledi, kiliseleri de yıktı (/, 4-5). 

Erivan, 4670 Yazan: D ZER UN 
Yer : Ostan41 

.... İşbu kitap, 1401 senesinde, Der Davit'in42 Aktamar katolikoslu
ğu ve Der Karabet'in Kilikya katolikosluğu43 zamanındaki acıldı günlerde 
yazıldı. Emir Timur, bu sene Haleb'i, Dımışk'ı ve Bağdad'ı tahrib ederek 
Müslüman milletini derin yas içine düşürdü . . . . (I. 7). 

1402 
Erivan, 5562 Yazan: HOVANNES 

Yer : Hizan 

İşbu İncil, 1402 senesinde, Aletamarlı Der Davit'in katolikosluğu 
ve yenilmez ve muzaffer Timur Leng'in hakimiyeti zamanında Hizan şeh
rinde yazıldı. O (Timur) bu sene Rum memleketini zapt etti ve memleketin 
büyük emiri Yıldırım'ı oğlu ile beraber tUtarak .bağladı. (1, 22). 

H. Amsorya, 59 Yazan: AHLATLI GRİGOR 
Yer : Madnevank 

. . . İşbu İncil, 1402 senesinde, Der Karabet'in Eçmiadzin ve Der Da
vit'in Aletarnar katolikoslukları ve Okçu milletten olan Mir Timur ile oğul
larının cihangirliği zamanında Bıznunik eyaJetinin başkenti Ahlat'ın yakı

nında Madnevank'da yazıldı (/, 26). 

39 Karabağ'da muhtar vaziyette olan Ermeni prensleri 
40 Sünik (Karabağ)_ da büyük bir kültür merkezi olmuş taribi biJ manastır. 
41 Veya Vustan, Rı~tunik bölgesinin b~hri. 
42 Aktamar katolikosu m. David (1393-1433). 
43 Katelikos I. Karabet (1393-1404). 

Tarih Enstitüsü DerRisi - F. 7 
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1403 

Yazan: TEBRİZLİ TUMA 
Yer : Matras köyü . 

. . .. 1403 senesinde, Şirvan memleketinin Matras de~en köyünde, 
melun Timur'un talan ve katliamla her tarafı dehşetle sarstığı, birçok ada
mın mağara ve. kalelere iltica ettikleri ve birçoğunun uçurumlardan atılıp 

intihar ettikleri acıldı zamanda yazıldı (/, 31). · 

1405 

. Erivan, 49~8: Yazan: TATEVLi GRİGOR 
Yer : ? 

işbu kitap, birçok memleketleri zapt edip tahrib eden Timur'un telef 
olduğu 1405 senesiıide yazıldı (I, 52). 

Kudüs, Erm. Manastırz, 1801 

... 1386 senesinde Leng Timur, Tebriz ve Nahçıvan'a geldi, oradan 
da bir gün içinde Garpi, Bıçni44, Gaı:ni, Surmari ve Goğp'a kadar gitti. Ora
~an Gürcistao'a giderek Tiflis şehrine karşı gaza yaptı. Kıral Bagrat'ı tutııp 
onu ihtida ettirdi ve Muğan'a gidip orada kışladı. Ertesi sene, Paskalya haf
tasında gidip Sünik (Karabağ)e yayıldı. Türkmenleri Arnid suyu'na kadar 
takib etti, sonra tekrar gelip Van'ı yirmibeş gii;n kuşattı, yirmialtıncı günü 
zapt etti; kaleden ·7000 adamı aşağı attı, sonra Semerkant'a gitti. Timur, 
~tı sene sonra tekrar hareket ederek Bağdad'a gitti, orada pek çok adam 
öldürdü ve insan kelleleriyle bir minare yaptırdı. Sonra, Suriye taraflarına 
giderek orada da pek çok insanı öldürdü. 

Sultan Ahmed'in oğlu Eriaçak kalesinde bulunuyordu. Bunu haber 
alan Timur, büyük hiddetle Gürcistan'a yürüdü, orada günlerce kılıçlar iş
ledi, çok tahribat yapıldı ve çok esir alındı; Tiflis'in büyük kiliseleri de yık
tırıldı. O, oradan Şam'~ gitti ve Kudüs'e yaklaştı, fakat içeri girmedi ve 
büyük miktarda · ganimeti hamilen kendi payitahtına döndü. 

Timur Sivas'a gelerek 2000'den fazla adaİnı diri diri gömd,ü: ve yerine 
döndü. Ertesi sene Rum memleketine giderek Kemah'ı ve diğer birçok: yer
leri. zapt etti. Ertesi sene de tekrar Rum .memleketine döndü ve sayısız atlı 
ve (piyade) askerine malik olan Yıldırım .I{an'ı .tuttlj, askerlerini de kısmen 
esir etti, kısmen de dağıttı. Timur, 1403 senesinde şarka Ağuvan_f · (Erran)a 

44 Ararat eyaletinde. 
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giderek orada Bağağa45 adlı bir şehir yaptırdı. Melaik yortusu günü, yeni 
şehre şiddetli kar yağdı ve şehri yapan askerlerden 4000 kişi telef oldu. Ti
mur, bundan sonra kendi mem.leketi Semerkand'a gitti ve orada öldü 
(1, 52). 

1407 
Yeni Culfa, 24 Yazan: RAHİB MATEOS 

Yer : Tatev manastırı 

... işbu İncil, 1407 senesinde, Okçu milletin46 ortadan kalktığı ve 
onun yerine geçip Aderpatakan'a hakim olan canavar Timur'un torunların
dan Ebu-Bekr'a karşı iki defa savaşarak onu yenen Kara-Yusuf'un zama
nında yazıldı (1, 76). 

Erivan, 3923 Yazan: RAHİB HOVANNES 
Yer : Sünik (Karabağ) 

... Memleketimize hakim olan türkmen Yusuf, bu sene üzerine gelen 
Timur'un torunu Çağatay Ebu-Bekr'i yendi ve şimdi, 1407 senesinde, Yu
suf saltanat sürmektedir (1, 83). 

1408 
Erivan, 7592 Yazan: HAGOP 

Yer : Tatev 

. ... Sünik memleketinde, İnanık (İvane)in oğlu Baran Simbat'ın bükıl
ınet ettiği zamanda Tatev manastırında yazıldı. İşbu 1408 seriesinde Kara
Yusuf Adırbaican'ı (Azerbaycan'ı) ve Tebriz'i aldı (1, 87). 

1409 
Erivan, 921 Yazan: SARKİS 

Yer : Mezop manastırı 

. . : işbu kitap, 1409 senesinde, Yusuf Beğ'in hanlığı ~amanında, Ar
ceş'in Subar manastıonda yazılmağa başlandı ve Mezop ıİıanastırında47 bi
tirildi (1, 93) • . 

45 Baylakan (?) 

46 Ermeni müverrihleri, Şark Türkleri ve hususiyle · Tatarlan cOkçu millet> tabiriyle 
zikr ederler. 

47 Van bölgesinde, müverrih Mezoplu Toma'nın reisi bulunduğu manastır. 
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1410 · 
Erivan, 4737 Yazan.; STEPANOS 

Yer : Tışoğ köyü (Van) . 

işbu kitap, 1410 senesinde, Der Davit'in katolikosluğu ve Kara
Yusuf'un istibdadı ve Emir Ezdini'nin· memleketimizde beyliği zamanında 

Tışoğ denilen köyde _yazıldı (I, 114). 

·1.41 ı-
Erivan, 225 . razan: SİY_ASLI HOVA.NNES 

. Yer ·. : Akçakale 

... İşbu İncil, 1411 senesinde, Der Hagop'un48 · katolikosluğu ve 'ok
çu . milletinden .Yusuf H;an'ın istibdadı ve Pir-Hüseyin'in beyliği zamanında 
Bagar~ eyaletinde49 AkÇakale denilen Dikrana-bert'de yazıldı . (1, 124). 

"1412 
Yeni-Culfa, 531. Yazan: ? 

Yer : Kars 

1412 senesinde, meşhur Kars .şehri, adil bir beğ olan Pir Hüseyn 
tarafından imar. edildi (I, 134). 

1414 
Erivan, . 6255 Yazan: SA!U<.iS 

Yer .: Oşaian 

1414 senesinde, Yusuf'un ve Sahat'ın oğlu Pir Hüseyn'in hakimi
yeti zamanı~da qşagan50 _kasabasında·: yazıldı (I, 162). 

Erivan, 6Q34 Yazan: GAZAR 
~er .: ? 

. . . 1414 senesinde, Der . D avit'in · katolikosluğu. ve Emir-Ezdiiı'in "Er
meni memleketinde hakimiyeti zamanında yazıldı (I, 170) . . _:. -

48 Eçmiadzin katolikosu .m. Hagop (1404-1411). 
49 Ararat eyiiletinin bir bölgesinin eski adı. 
SO Eıivaıı'ın yalqnında. 
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1415 
Pirğalemyan, 45 Yazan: .GAZAR 

Yer : İlovank (V aiı) 

.. . . 1415 senesinde, Der Davit'in katolikosluğu, Kara-Yusuf'un han
lığı ve Ezdinşer51 ile oğlu, M~lik'in. emirliği zamanında yazıldı (1, 177). 

. . . . 

1416 
Erivan, 2074 Yazan: GRiGOR 

Yer : Erzincan 

14 J 6 acıklı senesin!f~ : yazıldı. Erzincan eyaletindeki öl~!ll · :ve katliam_ 
olaylarını kalemle hikaye etmek imkan dışıııdad:ır. Kara-Yusuf denilen din
siz müstcbid Gürcistan'a da giderek Akhıltzka şehrini zapt etti, bütün er
kekleri kılıçtan geçirdi; kadın ye çocukları da esir eyledi (IJ J 86) . . .. 

1417 
Erivaıı, 8689 Yazan: MATEOS MONOZON , 

Yer : Haçen 

... TopaJ iakabıni · taşıyan Timur ortadan kalktıktan sonra, Yusuf, 
onun oğulları ile üç defa savaştı, onları öldürdü, kalariları da kendi mem
leketlerine kaçırdı. Ahmed adını tasıyan asıl han, Babil (Bağdad)den ·Teb
riz şehrine geldiğinde Yifsuf · on·un 'üzerine de. yi.lrüdü ve öldürdü.' Orada· 
yalnız Şirvan emiri kalıruştı ki isyan etti. Yusuf üÇ defa . ona karşı yürüdü. 
ve son gelişinde onu birçok adamları ile beraber tuttu, Şirvan emiri'ne yar
dıma gelmiş olan sefil Gürcistan kıralı ~onstantin'i öldürdü ve ganimeti alıp 
gitti (I, 194). . . . . . _ .. 

Aynı yazmanın zeylinden; 

.... BuJunduğumuz tarihten üç yil evvel (1411), qürcisüui kıralı ·Kons:-. 
tantin52, . Yusuf tarafından öldürüldü: Onun kumaiidaiılarından Piruman . (Pir 
Ömer) Nat~yatz ovasına53 gelerek önce bizim m~astırımızı yağma etti,. 

51 Emir İızudd.in Şir. 
52 II. Koosıantin (1407-1411). 
53 Kur nehri kıyısında Çalağam. 
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Aynı ovawn emiri de Şirvan askerlerini alarak Kur nehrinin bu tarafına 
geçti (1, 197). 

Erivan, 5444 Yazan: HOVANNES 
Yer : Hizan 

İşbu İncil, 1417 senesinde, Der Davit'in Aktamar katolikosluğu 
zam2.n.1nda Hizan şehrinde yazıldı. Mardin kalesine ve Tebriz'e hakim olan 
Kara-Yusuf, Kürtleri ve İranlılan kendisine tabi etmiştir, onlardan ağır ver
giler taleb etmektedir (1, 200). 

Pirğalemyan,· 53 Yazan: ? 
Yer : Tzipnavank (manastzrı) 

1417 senesinde, Yusuf'un hanlığı, · Sis katolikosu Der Grigor'un54 

ve Aktaınar katolikosu Der Davit'in zamarnnda Tzipna manastırında55 ya
zıldı (1, 203) 

Pirğalemyan, 52-53 Yazan: ASDV AVZADUR 
Yer : Narek manastırı 

.. . 1417 senesinde, Der Davit'in katolikosluğu, Kara-Yusuf'un biikUm
darlığı ve Melik-Mehmed'in bölgemizde beyliği zamanında Narek Manastı
rında (Van) yazıldı (/, 204). 

1418 

Erivan, 4151 Yazan: RAHİP ASDVADZ.i4DUR 
Yer : S. V ardan manastzrı 

... 1418 senesinde, Der Davit'in katolikosluğu, Yusuf Beğ'in hanlığı 
ve milletim.izi himaye eden Emir Ezdin ile oğlu Melik-Mehmed'in eyrueti
ınizdeki beylikleri zamawnda, Rıştunik eyaletinde Şu.rp Vardan adını taşı
yan manastırda56 yazıldı (1, 220). 

54 Eçmiadzin katolikosu vm. Grigor (1411-1418). 
55 Van bölgesinde. 
56 Van bölgesinde, Van gölünün güneyinde. 
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1419 
Erivan, 3714 Yazan: R~HİB GRİGOR 

Yer : Tzipna vank 

. . . işbu lncil, 1419 senesın'de, Der Boğos'un57 katolikosluğu ve Kara-: 
Yusuf'un cilıangirliği zamanında, . Tzipna manastırında yazıldı . . Bu yılda, 
şark taraflarından gelen kesif bir çekirge sürüsü Salması'tan Erzincan'a ka
dar bütün ova, dağ ve vadileri kapladı ve ekinleri mahvetti. İnsanlar deh
şet ve kıtlık içinde kıvrı:ı.ndı (I, 225). · 

Lwow, 145 Yazan: STEPA.NOS 
Yer . : Narek köy (Van) 

.. . 1419 senesiiıde, Der Davit'in katolikosluğu ve Emir-Ezıdin'in oğlu 
Melik'in eyaletimiz beyliği zamanında Narek köyünqe yazıldı (I, 231). 

1420 
Erivan, 2889 Yazan: ? 

Yer : Ağuvank (Arran) 

1420 senesinde, Der Karabet'in Ağuvank katolikosluğu ve kahra
man büyük YusUf'un hükümdarlığı zamanında yazıldı. O (Yusuf), bir Müs
lüman olmakla beraber, hıristiyanlara, papazlara ve kiliselere karşı hayır
sever bir .zattır. Yedi seneden beri çekirge bütün memleketi perişan etti ve· 
hala korku içindeyiz (I, 240). 

1421 

Erivan, 4522 Yazan: RAHİB KARABET 
Yer : Ağet ( Ahlat) 

.. . 1421 s·enesinde, bu kitabı korku içinde fuar ederken yazdım; çünkü 
hayırsever ve adil bir hükümdar olan Çağatay Şahruh Ahlat'a gelerek Türk
meni kaçırdı. Türkmenler, önce memleketin iç taraflarına kaçtılar ise de, 
150000 a!h ile beraber tekrar .. geldiler, fakat Baguan'a yakın . Vağarşakert58 

bölgesinde Çağatay askerleri tarafından hezimete uğratıldı. Tatlı .huylu ve 
merhametli bir .zat olan Şahruh, kaçanları takip . etmedi, esir edilenleri de 

·serbest bıraktı (I, 249-250). 

57 Eçmiadzin Katolikosu II. Boğos (1418-1430). 
58 Eleşkirt. 
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Yazan: HOVA.NNES 
Yer : Li m adası 

İşbu· İncil, ı421 senesinde, Arc~ş (Erciş) in karşısına düşen Lim 
adasında59 yazıldı. 

Bu sene (1421), Kara-Yusuf'un ölümünden sonra Ermeni ülkemizde 
büyük kargaşalık ve sarsıntılar oldu; çünkü ·bütün askerler şaşkınlık içinde 
birbirini vuruyorlar ve soyuyorlardı. Askerlerden ayrılan ve Pornak denilen 
beşbin hanelik kabile, Kaçberunik60 .memleketine gelerek pek çok ganimet 
ve esir aldılar. Ardzge (Adilcevaz) kalesinde bulunan Yusuf'un oğlu onları 
karşılayarak hüsnükabul gösterdi ve onları ev harkları ile beraber memle
ketin içinde dağıttı. .Onların yedi ay hıristiyanlara yaptıklarını ":filatmak 
mümkün değildir. Ben. de, kardeşim Vardan ile beraber bu sırada Lim'e 
kaçtım (/, 254). 

Yazan: MIGIRDİÇ 
Yer : V an bölgesi 

1421 senesinde, Şark hükümdan Şahruh'un korkusundan Varak 
manastırına iltica ettik. Bu sene, Çağatay, Vağarşakert'te Türkmen Yusuf'un 
oğullarmı yendi (/, 255). 

Pirğalemyan, 66 Yazan: SİMEON 
Yer : . Mar m et köy ii 

... işbu İncil, 1421 senesinde, Der Boğos'un Sis katolikosluğu ve Der 
Davit'in Aktamar katolikosluğu ve Skandar (İskender) Han'ın Vaspurakan 
eyaletini işgal ettiği zamanda Marmet denilen köyde (Van) yazıldı (!, 266) 

1422 

Erivan, 9248 Yazan: SİMEON 
Yer : Erzincan 

. . .. işbu kitap, 5. eylül 1422 tarihinde Erzınga (Erzincan) şehrinde bi
tirildi. Yazınun fenalığı ve hataları için beni mazur görünüz, çünkü çok 
ac~ bir zamanda yazılmıştır. Osman üzerimize gelip şehrimizi üç hafta 
muhasara altında tuttu, yiyecekler tükendi, ele geçirilenler kısmen öldürül-

59 Van gölünde. 
60 Yan eyaJetinin bir bölgesi. 
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dü, kısmen de esir edildi. O, okadar sıkı bir muhasara yaptı ki bir· moF1 ek
rneğin fiatı 800 dirheme, bir mot tuz da 1200 dirheme çıktı. Fakat Allah 
merhamet etti ve şehrin emiri, yiyeceği alınayanların hepsinin şehir dışına 
çıkmalarını emretti ve hepimi?i dışari çıkardılar. Allahın sınırsız inayeti sa
yesinde Osman'ın yüreği tatlılaştı ve o, dışarı çıkanların yedeğine adam ko
yarak istedikleri yere gitmelerine izin verdi (I, 289-290). 

1424 

Kudüs, 1941 Yazan: ? 
Yer : ? 

... işbu 1424 senesinde, Skandar · (İskender), birçok atlı ile Rıştunik 
memleketine geldi, V an kalesini kuşattı ve ölüm, esaret ve ateşle büyük tah
ribat yaptı. Onlar kiliseleri tahrib ettiler ve kitapları alıp Sığert (Sürt)e ge
tirdiler; Koca Gork da 1500 dirheme mukabil işbu İncil'i kurtardı (1, 314). 

Erivan, 1303 Yazan: KİRAGOS 
Yer : ? 

' 
... 1424 senesinde, Skandar (İskender) Han Van kalesini aldı.· Birçok 

hıristiyan yabancı memleketlere-kaçarak dağıldılar ... (/, 314). 

Erivan, 4435 Yazan: RAHİB HOVANNES 
Yer : Sanahin manastırı 

... işbu -İncil, 1424 senesinde, Alelcsander'in Gürcistan kırallığı, .Türk

men İskender'in istibdadı. ve ·Der· Boğos'un katolikosluğu zamanında Lori 
eyaletinde, meşhur Sanahin manastırında yazıldı (/, 315). 

1425 
Erivan, 554~ Yazan: sahibi Tuma Minas 

Yer : Ak tam ar 

... işbu İncil, 1425 senesinde, Der Davit'in katolikosluğu zamanında 
Aktamar adasında yazıldı. Bütün Ermeni ülkesi, Okçu milletin eli ile tah
ribata ve talana uğramıştır. Tebriz'in sahibi müstebid Mirza İskender, Os
tan şehri Bıniri Ahmed'i bir seneden beri Erzincan kalesinde hapsetmiş ve 
ondan metin kalelerini taleb etmektedir. O (İskender), Ağbak, Karbalı ve 

61 1 mot = takriben 10 Jı:i!o. 
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Ostan druıil. olmak Üzere· Bageş (Bitlis)e kadar olan Ermeni ülkesini. ıssız 
bir hale getirmiştir. Memleket halkı yalın ayak ve aç bir. halde yabancı yer
lere. dağılmış, ·bir kısmı da adamız (Aktamar)a iltica etmiş bulunuyor. 

Milletimizin başına gelen diğer .bir felaketi de hikaye edeyim: B~ 
emirlerimizi himaye eden Amid hakimi Osman Beğ, birçok askerle beraber 
gelerek Erciş ve Ardzge'yi (Adilevaz) tahrib ve yağm,a etmiştir ... (1, 326). 

Pirgalemyan Yazan: KARABET 
Yer : Hizan 

... İskender, bizim emirimiz Ahmed'i tuttu ve birçok askerle tizerimi
ze gelerek Van kalesini elli gün muhasara etti, fakat zapt edemedi. .0, Teb
riz'e gittikten sonra, ilkbaharda asker sevk ederek bizim memleketimiz olan 
Rıştunik'i tahrib etti, ben de Hizan'a kaçtım ve işbu İncil'i 1425 se~esinde 
orada bitirdim (1, 328). 

Erivan, 4876 Yazan: HAGOP 
Yer : Harabast manastırı62 

. .. 1425 senesinde, Osman'ın askerleri ve Roskan'ın63 atlıları gelerek 
meillıeketimizi esarete uğrattılar ve çok kan akıttı!~ ... (Z., 329). 

Erivan, I 114 Yazan: STEPANOS 
Yer : Tsakavank 

.... 1425 senesinde, Der Boğos'un katolikosluğu ve Ermeni milleti için 
ikinci Asraf64 olan·. Skandar'ın(İskender) istibdadı, eyatetimiz65 beyleri olan 
Sahat'ın 'toiunıarı Pir Gaib'in66 ve Avdul'un zamanlarında yazıldı (1, 335). 

Erivan, 4097 Yazan: HOVANNES 
Yer : Harcotzköy (Hizan) 

1425 senesinde, Der Davit'in katolikosluğu ve Hakyari memleke
tini zapt eden Skandar(İskender)'ın hanlığı zamanında yazıldı (1, 342). 

62 Van bölgesinde. 
63 Emir Şemseddin'in reisi bulunduğu kürt aşireti 
64 Cihangir tarafından 1356'da öldüriilen Hasan · Kaças'ıo kardeşi Eşref. 
65 Ararat eyaJetinde eski adı Godayk olan bölge. 
66 P.ir·Gayb Beğ. 
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.1426 
Erivan, 5568 Yazan: BEDROS 

Yer . : Bergri. · . 

1426 'senesinde, Yusuf'un oğlu İskender'in hanlığı zamanında 
Bergri67 eyaletinde Yeğevank manastırmda yazıldı.' Üç senedir ki o '(İsken~ 
der) her yıl gelip van· ve Ostan bölgelerini tahrib ve talan etmektedir. O, 
V an'ı zapt ettiği vakit biz de bütün ruhan) ve halk yabancı yerlere kaçarak 
perişan bir halde dolaştık (I, 353). · 

Kudüs, 1582 Yazan: GRİGÖR 
Yer· -: · Tateosivank 

.. . 1426 senesinde, payitaht şehir olan Tebriz'de yazıldı. Bu sene, Ka
rayusufun oğlu İskender, Magu'nun metin kalesini zapt etti ve «Dyophisite» 
Aktarma miİletini68 uzak d.iyarlara dağıttı (1, 353). · 

Pirğalemyan Yazan: KİRAGOS 
Yer : Mardin şehri 

.. . işbu İncil, 1426 senesinde, Der Boğos'un katolikosluiDı, Mirza is-' 
kender'in hakimiyeti ve Emir Nasr'm Mardin beyliği zamanmda Mardin 
şehrinde yazıldı (/, 354). 

1427 
Pirğalemyaiı Yazan: HOVANNES 

Yer : Hizan 

... işbu İncil, 1427 senesinde, Skandar(İskender)'in hanlığı ve bizim 
emicimiz Davud'un zamanmda Kamagiel manastınnda (Hizan) yazıldı (1, 
367). 

Erivan, 6324 
1428 

Yazan: TUMA MİNASENTZ 
Yer : Aktamar 

işbu incil, 1428 senesinde, Der Davit'in katolikosluğn ve Mirza 

67 Van· gölü'nUn kuzeydoğusunda Ercis'in doğusunda bir §ehir. 
68 •Al"tarma•, Ermeni mezhebinden katolik mezhebine geçenleri ima eden bir tabir

dir. Clavijo, Magu (MakQ) kalesinin sarubi olup katolik bir Ermeni olan Nurettin ilc oğul
lan ve kale hakkında geniş ma.Iflmat vermiştir (Embassy to Tamer/ane, London 1928, 
s. 144-145). 
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Skandar(İskender)'i.D. hanlığı zamanında Ak.tamar adasında yazıldı. O (İs
kender), ülkemizi işgal edip Ak.tamar'ı, Ostan memleketinin metin. kaleleri
ni, Amuk'u· ve Heşt (?) ve Nevan (?) a kadar olan bütün yerleri hakimiyeti 
altına aldı. Onun yapbğı fenalıkları ve on seneden beri memleketimizi ka-
vuran borayı yazı ile anlatmak i.mİcan haricindedir. · 

Gözümüzle gördüğümüz başlıca olayları kısaca hikaye edeyim .: 
1419 senesinde, deniz kumu gibi kesif bir çekitge akını oldu. Akın ha.:. 

sat va,ktine rastladığı için mahsıllün ancak bir kısmı mahvoldu; fakat çe:. 
kirgeler yumurtalarını bırakmış olduğıından, ertesi sene büyük hasar oldu 
ise de, memleketimizin emiri Şemseddin su getirtti, suyun arkasından ~a 
kuşlar _geldi ve çekirge imha oldu. 

1421 senesinde, Şark hükümdarı Mifza Şahruh, sayısız askerle hare
ket etti. Tebriz ~akimi Kara-Yusuf öldÜ, oğlu amir Skandar (İskender), 
Çağatay ile savaşarak yenildi, askerlerinin birçoğu öldürüldü, kendisi ?e 
güç halle kaçarak kurtulabildi. Şark hükümdan (Şahruh) da, muaizam ga.:. 
nimeti alarak kendi ülkesine gitti ve taht (Tebriz) sahipsiz bir vaziyette kal
dı. Skandar tekrar dönerek Tebriz'i zapt etti ve birçok asker topladıktan 
sonra ertesi sene Ahlat üzerine geldi ve pek çok hıristiyanı esarete uğratb ... 
Sakandar ... memleketimize geldi... esirleri beraber alarak Tebrii'e gitti. 

1423 senesinde, Skandar, birçok askerle Avrel (Ebril?) üZerine yürüyüp 
zapt etti. Memleketimizin emiri M~lik-Mehmed, hediyeleri Mmilen, harb 
iş~eri için yanına gitti, fakat o (Skandar) onu zehirleyip öldürdü. Memleke
timiz halkı bundan dolayı büyük bir yas içine düştü. Aynı sene, memleke
timizde çocukları kİran ölüm yayıldı, iki sene sürdü ve pek çok · ocaklar ço
cuksuz kafarak · sö.İıdü. 

1424 senesinde, Skandar, Ostan hakimi Sultan Ahmed'i ve Biqis ha
kimi Şemseddin'i yalan sözlerle yanına çağırıp ikisini de tuttu. Şemseddin'~ 
Ahlat'ta öldürdü, kendisi de, zincirle bağlı tuttuğıı Sultan Ahmed'i beraber 
alarak, sayısız askerle V an üzerine geldi. Memleketimizin iki sene sürece 
uğradığı talan ve tahribat ve bizim de Ak.tamar adasında bundan duyduğu-
muz acı yazı ile anlatılamaz. · · 

1425 senesinde~ Miria Skandar, Van'ı ve diğer bazı kaleleri zapt ve 
memleketi yağma etti. Ertesi . sene de Bitlis üze~ine yürüdü. ·Bitlis ~~ sene
den beri muhasara altında bulunuyor; sonunu Allah bilir. 

1427 senesin~e, Skandar, Magu kalesini hıristiyanların elinden aldı ... 
Bütün hıristiyanlar bundan son derece acı duydular, çünkü ülkemizde y~
nız .burası h~tiyanların elinde kalmıştı, şimdi ise o ~a ortadan kalktı (I, 
s. 374-76). 
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Erivan, 4156 · Yazan: BİTLİSLİ MELKİSET 
.Yer : Erciş 

... işbu İncil'in yazılması 1428 senesinde, Der Boğos'un katolikoslu
ğu zamanmda Bağeş (Bitlis) de başladı . ve Erciş'de bitirildL O günlerde 
Skandar gelip şehrimizi (Bitlis'i) muhasara etti, büyük tahribat yaptı, biz de 
kaçarak Kaçberunik memleketine iltica ettik (/, 378). 

PinğaleiJlyan Yazan: HOV ANNES 
Yer : Mezop manastırı 

. . .. 1428 senesinde, İran ve Mezopotamya'ya, Suriye'ye ve Ararat Er-
meni memleketine ve Erzincan, Mardin, Bağdad, Sultaniye ve Tebriz'd~n 
büyük Kur nehrine kadar olan ülkelere hakim olan Mirza İskender'in za
manında yazıldı (I, 380). 

Viyana, 224 . Yazan: KARABET 
Yer : Gıdııtz vank69 

. .. 1428 senesinde, İran ve Mezopotamya'ya, Suriye'ye ve Ararat Er
meni memleketine ve · Erzincan, Mardin, Bağdad, Sultaniye ve Tebriz'den 
büyük Kur nehrine kadar olan ülkelere . hakim olan Mirza İskender'in za
manında yazıldı (1, 380). 

Erivan, 6401 Yazan: MOVSES 
Yer : Angoğud 

1428 senesinde, Mirza İskender'in hanlığı, Beşken'in ve Şaban'ın 
beylikleri zamanmda Angeğagud köyünde70 yazıldı (1, 382). 

Yazan: GRİGOR 
Paris, 33 Yer : Manueli vank71 

.. . 1429 senesinde, iltica ettiğimiz bu manastırda yazıldı . . Bu senede, 
Leng-Timur'un oğlu Şahruh, birçok asker ve atlı ile beraber Seıİıerkand'dan 
gelip Tebriz şehrini zapt etti, Türkmenleri talanladı ve onlardan birçok esir 

. . 

69 Van gölünde, aynı adı taşıyan adacık ve manastır. 

70 Sünik (Karabağ) eyiiletinde. 
71 Ararat eyiiletinin Garni bölge5mde bir manastır. 
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aldı. Fakat o, iyilikle hareket ederek katliam· yapmadı, yalnız Türkmenleri 
tammar eyledi. Hıristiyaniar ise kaçarak mağaralarda saklandılar. Kaçan 
Türkmenler ·Ermeni memleketini yağmaladılar ve büyük tahribat yaptılar. 
Onların (türkmenledn) ilkbalıard·a bütün milleti esarete uğratacakları . kor
kusu içindeyiz (I, 391). 

1430 
Erivan, 94 Yazan: MEKHİT AR 

Yer : Mağardi vanF2 

·.·. 1430 sene~inde, Şahruh Han'ın gelip memleketimizde büyük ha
sar yaptığı ve 'Ermeni milletimizi e5arete uğrattığı · acıldı zamanda yazıldı. 
(I, 396) 

1431 

Erivan, 6430 Yazan: GRİGOR 
Yer : Amid 

... İşbu İncil, 1431 senesinde, Der Konstantin'in73 katolikosluğu ve 
Şah Osman Babadur denilen beyler~_eyiniu hakimiyeti zamanmda Mezopo
tamya eyaletiniiı Amid şehrinde yazıldı. Bu yılda, bütün memleket ve bil
hassa Amid şehri Allah'ın gazabına uğradı' ve palalı milletierin kılıçları kın
larından çıktı. Şeh_rin dışında ve köylerde öldürülenler 6000 olarak sayıl
mıştır (I, 403). 

Pirğalemyan Yazan: NERSES 
Yer : Hizan (?) 

... İşbu İncil, 1431 senesinde, Der Konstantin'in Eçmiadzin katoli
kosluğu, Der Davit'in Aktamar katolikosluğu, İskender'in hanlığı ve Emir 

· Davud'un bizim memleketimizde beyliği zamanında yazıldı (I, 412). 

1432 
Erivan, 965 Yazan: DAVİT 

Yer .: Ereran manastırı 

... 1432 senesinde, Der Konstantin'in katolikosluğu ve İskender'in ci-

72 Cülfa yakı.nıııda bir manastır. 

73 Eçmiad2in katolikosu VI; Koostantin (1430-1439). 
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hangirliği zamanında Eğekyatz74 bölgesinde Ereran manastırında75 yazıldı. 
Bu acıldı zamanda o kadar şiddetli bir açlık oldu ki insanlar rnekruh hay
vanları yediler ve Tebriz'de insan eti satıldı. Bu felakete Çağatay denilen 
milletten Şahruh'un ikinci defa olarak memleketimize gelmesi sebep oldu. 
O, birçok yerleri tahrib ve pek çok adamı esir etti. Vaspurakan ve Kaçbe
runik memleketinde kadın ve çocuk kalmadı, hepsi Semerkand'a götürüldü, 
bunun arkasından açlık zuhur etti. Memleketimiz dört seneden beri karışık
lık ve heyecan içindedir (I, 419). 

Pirğalemyan Yazan: MIGIRDİÇ 
Yer : Erciş 

... 1432 senesinde, Der Konstantin'in katolikosluğu ve memleketleri 
yıkan akılsız İskender'in hakimiyeti zamanında Kaçberunik memleketinin 
Erciş denilen şehirde yazıldı (I, 425). 

Kudüs, 1957 Yazan: GRİGOR 
Yer : Çimişgezek 

... İşbu İncil, 1432 senesinde, Der Konstantin'in katolikosluğu ve Os
man Beğ'in cilıangirliği zamanında Çımışgadzak bölgesinde Ergan-Inguzentz 
Erciş denilen şehrinde yazıldı (I, 425). 

1433 

Erivan, 4963 Yazan: TUMA 
Yer : Urantz köyü 

. İşbu Inci!, 1433 senesinde Urantz köyünde76 acıldı bir zamanda 
yazıldı. Bu zamanda, dinsiz Piri-Beğ gizlice gelerek Aletarnar adasını kuşa
tıp zapt etti, biz de bu ~elli yazdığım Urantz köyüne kaçtık (1, 433). 

Erivan, 4915 Sahibi: HOV ANNES 
Yer : Mogk 

... işbu İncil'i, 1433 senesinde, Mogk bölgesinin77 Surpgantz köyünde 

_ 74 Van'ın kuzeyine düşen bölgenin eski adı. 

75 Van'ın kuzeyinde. 
76 Van bölgesinde. 
77 Van eyaJetinin bir bölgesi. 
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satın aldım. Şarktan ·atlılar. geldi, başkenti aldı, halkı esir etti. Pir-Beğ, Ak
tamar'a girdi, k:iliseyi yağınaladı (1, 434). 

1435 
Kudüs, 25 Yazan: MİNAS 

Yer : Çimeşgezek 

. . . 1435 senesinde, Der Konstantin'in katolikosluğu, Osman-Beğ'in 

hanlığı ve Hoşkadem'in bölgemizdeki naipliği zamanında Ergan-Inguzyatı 

nam manastırda yazıldı (I, 449). 

Erivan, ·1380 Yazan: MEZOPLU TOMA 
Yer : Mezop manastın 

... işbu kitap, 1435 senesinde, Kaçbenmik memleketinde Mezop ma
nastırında yazıldı. Kitabım henüz bitmemişti, Şahruh birçok askerle bera
ber memleketimize gelip Erınçak kalesini kuşattı; Tiİ:fkmenler de Ermeni 
memleketinin iç taraflarına gittiler. Onların hükümdan İskender, Amid'in 
ve bütün Diyarbekir'in bakimi olup hıristiyanları seven bir zat olan Osman'ı 
öldürdü. Biz ise, Ablat şebrine iltica ettik, buradan da geceleyin· Bitlis dağ
larına kaçtık (I, 452). 

Erivan, 4840 Yazan: KARABET 
Yer : Van 

... İşbu İncil, 1435 senesinde, Der Konstantin'in katolikosluğunun 
acıklı bir zamanında V an şehrinde yazıldı. Birikmiş günahlarımızdan do
layı Horasan kapısı açdarak Timur'un oğlu Şahruh . Ermeni memleketine 
geldi. Kara-Yusufun oğullarından İskender memleketin iç taraflarına gitti 
ve Kara-Osman'ı, oğlu ve diğer birçok adamları öldürdü. Kardeşi Cihanşah 
ise, Şahruh'un yanına gelip itaat etti ve onun emriyle Tebriz'de oturdu. Böy
lece iki . kardeş birbirine düşman oldular. Biz ise, ne olacağımızı bilmiyo
·ruz... (1, 457). 

Erivan, Der Mavsesyan Kata/oğu Yazan: G.Rİ.GOR 
Yer : Amid 

Der Koostantin'in katolikosluğu ve Ali-Beğ'in oğlu Osman Beğ'in 
hakimiyeti zamanında Amid şehrinde yazıldı. Allah on~ düşmaruarıha karşı 
muzaffer eylesin. . . (1, 458). 
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1436. 

Erivan, 4117 Yazan: PİSKOPOS HOVANNE~ 
Yer : Gırdzanis köy 

. ... 1436. senesinde, Der Konstantin'in katolik:osluğu ve Aleksand.r'ın 
Gürcistan kırallığı zamanında, Gürcü memleketinde Tiflis payİtahtının ya
kınında bulunan Gırdzanis köyünd~ yazıldı. Bu acıklı zamanda, dinsiz Şah
ruh gelerek memleketi. büyük tahribata uğrattı. Bii: Kudüs'e giderek mu
kaddes yerleri -öptükten sonra . avdet ederken, Dı.mışk'tan k.itabıma lazım 
olan kağıdı alarak Gürcistan'a geldik. Kağıdı oraya bırakıp Gantzag (Gen:. 
ce)ye, özlediğim kardeşimin yanına gittik; fakat dinsiz Çağatay'ın tazyikine 
maruz kalarak kilisemizin bütün eşyası ve kitaplarını alıp kervaıilar halin
de hepimiz Gürcistan'a geldi.lc. Ağıstav (Ağıstafa)ya kadar geldiğimizde, ça
ğatay ılgar (tatar atlıları)na rastladık ki bunlar hepimizi soydular ve pabuç
larımızı bile alarak bu kış kıyamet gününde.bizi çırıl çıplak bıraktılar . . Ka
vazanibert denilen yere geldiğimizde, hıristiyanlar gelip bizi giydirdiler ... 
(I, 461). . 

Erivan, 5543 Yazan: DANİEL .. 
Yer : Aktamar 

... İşbu İncil, 1436 senesinde, Der Zakarya'nın78 katolikosluğu zama
nında Aktamar adasında yazıldı. Bu acıklı zamanda, dinsiz zorba Piri-Beğ 
gelip Aktamar'ı zapt etti ve büyük tahribata uğrattı. Biz de Urantz köyüne 
kaçtık ve iki yıl orada kaldık ... (I, 463). · 

Pirğalemyan Yazan: STEPANOS . . . 
Y~r : Bit/is 

... 143~ senesinde, Der Konstantin'in katolikosluğu ve ·Kara-Yusufiın 

.oğl..u olup Derbend'den Sivas'a kadar olan memleketleri tahrib eden Jsken
der'in istibdadı ve bizim emirimiz Şeyh Mahmud'un zamanında Bitlis'de 
yazıldı (I, · 465). 

Pirğaleinyan Yazan: MIGIRDİÇ 
Yer : Çimeşgezek 

1436 senesinde, Der Konstantin'in katolikosluğti ve Ali Beğ'in ci-

78 Aktamar katolikosu ill. Zakarya (1434-1464). 
Tarilı Enstitiisii Dergisi - F. 8 
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hangirliği zamanında, Frikya eyaletiniri Hierapolis şehrinde79, Garmir-vank'
da yazıldı (/, 466). 

1437 
Erivan, 8979 Yazan: ŞIMAVON 

Yer : Sanahin 

... 1437 senesinde, Gürcistan kıralı dindar Aleksandr'ın, Orpelyan 
hanedanından olup bölgemizin hakimi olan Beşken'in ve oğlu Rıstam'm za .. 
manında Sanahin manastınnda80 yazıldı . 

. . . Bu acıklı zamanda, Leng-Timur'un oğlu Şahruh, birçok askerle 
beraber güneyden hareket ederek memleketimizi t~b, halkı da esir etti; 
memleketimizi zapt etmiş olan Yusuf'un oğlu İskender'i kaçırdı ... milletimi
zin teselli kaynağı olan Beşken81 , müstebidin nezdine giderek esirleri onun 
askerlerinin elinden kurtardı (/, 470). 

Hale b Yazan: MIK/lİTAR 
Yer : Siverek 

.. . 1437 senesinde, Der Konstantin'in katolikosluğu zamanında, Si
verek'de yai:ıldı .. . Mirza Şahruh, birçok askerle beraber gelerek. memle
ketimizi büyük tahribata uğrattı. Biz de kaçtık, Amid şehrine geldik ve bu-
rada Siverek'de kalarak işbu İncil'i yazdım (I, 471). · 

Erivan, 9432 . Yazan: Asdvadzadur 
Yer : Ahlat 

. .. 1437 senesinde, Der Konstantin'in katolikosluğu ve, kardeşi İs
kender'i -kaçırarak Alınçak kalesini kuşatan Mirza Cihanşah'ın cihangirliği 
zamanmda yazıldı (I, 472). 

British Museum 2668 Yazan: AVEDİK 
Yer · : Palu 

.. . İşbu İncil, 1437 senesinde, Der Konstantin'in katolikosluğu ve Me
zopotamya cibangiri Sultan Hamza'nın zamanmda Palu bölgesin<;le Surp 
Georg adını taşıyan manastırda yazıldı (I, 476). 

79 Çemişgezek. 

80 Eski Uti eyaJetinin Lori bölgesinde meşhur manasbr. 
81 As!en Ermeni Orbelyan hanedarundan prens. 
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1438 

Alişan, «Haygar'an~ 
. ' 

Yazan: HOVANNES 
.·Yer : .Ardzge . 

: . ,. Der Ko~stantm'lıi ]{at~Ukosl~~ ve böİgemiZin ruhani reisi olan 
raiıib Mezoplu Toma'ıiın82 zan:ianında yazıldı. Bu acıldı zamanda Çağatay 
Şahruh gelerek İskender'i kaçırôı... Ş~'un atlıları, · Iskender'in kardeşi 
Cihanşah'ın bulunduğu Van kalesini muhasara ettiler. Cihanşah kaleden çı
karak . Sahruh'un .tarafına geçti, o da kendisini affetti ve memleketin baki~ 
miyetini kendisine .bıı:aktı ve gitti. İskender geri gelerek kardeşini kaçırdı 

· ve kendi.si bakin:ı oldu. Cihanş~'ın beylerinden olup . ~ug kalesinde83 kal
i:nıs olan Pir Ali, kaled-en· sık sık çıkarak :grcis ve Ardzge bölgelerine akın 
ediyor,· insanları öldüiiiyar ve çocukları esi! edip götürüyorrlu (I, · 484). · 
: . . . 

Pirğalemyan 
,. 

Yazan: HOVANNES 
·Yer : Bağbad 

... 1438 senesinde, Gürcistan kıralı Aleksandr'ın ve bölgemiz Lori'nin, 
senyoru· Orbelyan hanedarundan Beşken'in zamanında, Hağbad manastırın
da84 ya.Zıldı. Ben, Ardzın köyünden papaz Asduadzadur, bu mukaddes kita
bı gurbet içinde yazd.ırmağı . çok arzuladım; fakat acıklı zamanlardı; çünkü 
büyük Harzem Timur'un oğlu Sahruh, birçok aske~le beraber dört defa 
Tebriz'e karşı yürüdü. Esfr .edile~, öldürülen ve ·öteye beriye kaÇarak kay
bolanların haddi hesabı yoktur: ... Ben de bı:t · acıklı gÜnlerde yoksulluk için-
de, Gürcü meiD.ı.eketinde gurbette iken işbu kitabı yazdırdım (1, 485). · 

'Erivan · Yazan: SARKİS 
Yer : Akaltska 

. . f438 senesinde, .Akaltska'da y~ıldı. Bu. acıklı zaİnanda, Şahruh 
'İskeıider'e karşı yürüdü, o · da Sivas'a kadar kaçarak birçok yerleri tahrib 
:etti: v~· iıalıa esaİete ve' soğuktan ve aÇlıkt~ ölmeğe maruz' bıraktı. o, Ci
hf,in.ş~~ın ·· üzerii:ıe' ' Y\iıiicİii; fakat bütün. :atlılm, daha kuvvetli · olan Cihan
·şaJ:i•ıiı'' farafı.na _geç_tiler; · k(mdisf _~e kaÇ~ak Erzincan kalesine kapandı ve 
·İiihayerhrada öldü <C 486)_. < · · · ·. · · .. · · · · 

. . 

· 82 cTimur ·ve halefleri•ne ait malüm eserin yazaiı. 
83 Vangölü'nün doğu kıyısında. 
84 Lori bölgesinde meşhur b!r Ermeni manasbrı. 

:t· • 
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Yazan: KİRAGOS 
Yer : Bitlis 

1438 senesinde, Der Konstantin'in katolikosluğu, Cihanşah'ın han
lığı ve Şeyh Mehmed'in şehrimiz emirliği zamanında Beş Horan nam ·ma
nastınnda yazıldı. Bu yılda, Mirza Cihanşah'ın kardeşi İskender kendi oğlu 
taraPtıdan öldürüldü ve tahta Cihanşah oturdu (I, 487). 

1439 
Viyana, 7 Yazan: Sİ ME ON 

Yer : Avak.-vank 

... 1439 senesin~e, bu yıl vefat eden Der Kon~tantin'in katolikosluğu 
ve eya.Ietimiz Egeğyatz (Erzincan)ın murahhası Piskopos Der Hovannes'in 
zamanında Surp Lusavoriç'de yazilmağa başlandı. Khul, 100000 askerle 
geldi ise de tahribat yapmadı, fakat kendisinden sonra gelen Aykhanlı (Ak
koyunlu?) pek çok tahribat yaptığından Surp Lusavoriç'de kalamadım ve 
Allah'ın lutfu ile kitabım 20 nisan günü Avak-vank'da85 bitiriidi (I, 496). 

Pirğalemyan, 120 Yazan: ? 
Yer : Kemah 

... 1439 senesinde, Der Griger'un katolikosluğu ve hıristiyanları ko
ruyan, haris bir ad~m olmayıp pek Çok iyilikler yapan Y akub Beğ'in hakim 
olduğu zamanda Kemah denilen bölgemizin Dzınanarni manastınnda ya
zıldı (I, 498). 

1440 
Erivan, 4696 Yazan: HOVANNES 

Yer : ? 

.. . Yusuf Beğ'in oğlu olup Tebriz müstebidi olan Cihanşah, Şark hü
kümdan Şahruh'un emri üzerine, kardeşi İskender'i Khan denilen oğlunun 
eli ile Erınçak kalesinde öldürdü. Kendisi, tabiiyet gösterrneğe gelmediği ve 
muayyen vergiyi vermediği için Gürcistan kıralı Aleksandr'a karşı kin bes
lediğinden 20000 askerle beraber Gürcistan'a taarruz etti ... Oİ:ı)ar Tiflis şeh
rini. tahrib ettikten sonra Şamşülde şehri üzerine geleı::ek Hamparsum yor
tusuna kadar 40 gün muhasara altına tuttular. Sehri.n · halkı, kırallannın yar-, 
dıma geleceğini ümid ediyordu, oysa o, sırf kendi ş;ıJısını ve septetini dü-

85 EniDean bölgesinde maoastır. 
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şünmeğe baktı. Açlık ve susuzluk içinde kalan şehir halkı, şehrin müdafaa
sını gevşetmiş olduğundan, onlar sur'u gizlice yararak içeri girdiler ... ha11c- . 
tan 1000 kişiyi öldürdüler, ~rkek ve kadın 10000 ~şiyi de esir olarak Mı
sır, Horasan ve · diğer Türk illerine dağıttılar .... Bu olaylar 1440 yılında 
vukubulmuştur86• 

1441 
Erivan, 6862 Yazan: ? 

Yer : Hağbad 

... işbu İncil, 1441 senesinde, Hağbad manastırında yazıldı. Bu yıl, 
Kara-Mehmed'in oğlu Türkmen Yusuf'un oğlu Tebriz hanı Mirza Cihanşah, 
birçok asker ve atlılarla Gürcistan'a yürüdü. Bunun üzerine, Gürcü milleti 
Apkazya'ya kaçtı; Gürcistan'a gelmiş qian Ermeniler ·ise düşmanın . eline 
düştüler ... Onlar (Cihanşah'ın askerleri) metin Şamşülde şeh.Pni üç ay mu
hasara altına aldılar ve nihayet halkı yalan yeminle kandırarak zapt etti
ler ... (1, 515). 

Tebrizli Arakel, s. 321-22 Yazan: V ARDAN 
Yer : Van 

1441 senesinde, Gürcistan'a yürüyen ve Şamşülde kalesini zaptederek 
9000 hıristiyanı kılıçtan geçiren Cihanşah'ın hakimiyeti zamanında, Vas
purakan ey aletinin V an şehrinde yazıldı. 

Bu yılda ftehşetli bir alamet zuhur etti. Ahlat ve Bitlis'in arasında bu
lunan Nemrut dağı gürledi ve insanlar dehşete kapıldılar. Dağdaki buzlar 
yarıldı, yarıklardan duman ve alev çıkmağa başladı. Alevlerin içinde taşlar 
eriyor ve iri kayalar şiddetli gürültü içinde havaya uçuyorlardı. Ahlat şehri 
yıkılacak diye herkes korkudan titriyordu. Bunlan gözlerimle gördüm (1, 
415-416). 

1442 
Erivan, 996 Yazan: TİMOKLU OHANNES 

Yer : Sergevil köyü 

... 1442 senesinde, Der Kiragos'un87 katolikosluğu, Cihan§ah'ın han-

86 · Kolofonuıi bulunduihı yazma bit E~h~me;ides'dii ve wzü geçen vaka ayoı yılın 
22 aralık gününde gösterilm~tir. 

87 Eçmiadziıı katolikosu Girak.os ·(1441-1442). 

' 
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lığı, Vakhtang'm88 Gürcistan kırallığı - ve bölgemizde Ali Bag'in·. emirliği : za..

manmda Ararat eyaletiniıi Sergevili köyünde yazıldı. . 
Bu zamanda Şaıİışülde hıristiyanlarının öldürüldüğü ·acıklı olay Wk:u~ 

buldu. Cihanşah· mirza; -Şeytanm· tahrikiyle büyük-bit .ordu ile . gelip :ıcaıey.i 
4 ay muhasara etti. Kaledekiler, onların yalan yeminine inanaİak .kale. ka
pıstnJ açınca içeri dalan dinsizler 3000'den fazla insanı kılıçtan geçirdiler. 
Onlar, aldıkları 9000'den fazla esiri . aralarmda paylaştılar ve onları ş arka 
doğru Horasan'a, batıya Rum memleketine, güneye Arabistan'a. ve kuzeye 
Dağıstan'a sevk ederek dağıttılar ... (1, 531-534). 

Tebrizli Arakel, s. 322 Yazan: · KARA.BET 
Y~r : Van 

. . . Der Kirakos'un katalikos seçildiği 144 2 senesinde . ve aynı senede 
Çulamerg'i zapt eden Cihanşah'ın hakimiyeti zamanında· Van şehrinde ya
zıldı (1, 536). -· · · ·· · ···· :· · . .· t· -·~· 

Erivan, 939 Yazan: KALUST 
: ·Yer . : Ağçotzvank: . .. 

1442 senesinde, Der Kiragos'un katolikosluğu ve \ilkeleri tahrib 
eden Cihanşah'ın cihangirliği zamanında, Ararat eyaJetinin Keği vadisinde, 
Ağçotz manastırında yazıldı. Cihanşah'ın bilhassa hile ile zapt ettiği Gür
cistan'ın Şamşülde şehrinde halkı kılıçtan geÇirdiğini ve kadın :ve . çocuk
ları her tarafa dağıttığını yazı ile aı:ılatmak imkan- haricindedir.~~ . (1, 537). . . 

firğalemyan, 128 Yazan: HOVANNES 
_. :: · Yer : Hizan· . . . 

- ·. . · .• ı ! . : ·. ~- : .:·.. . .. 

i442 senesinde, Der Kiragos'un katolikosluğu ve emirimiz· olan 
kürd Emir Davud'un zamanmda Gamağiel adını taşıyan manastıİda ·yazıl-
dı (1, 538). . . 

................ : 1443 
Eçmiadz:in, 74 . '{: . ,. . •;. · ı •• 

Yazan: HOVANNES 
Yer ;::.: :Jiiiris · · · 

. . . 1443 senesinde, Der Kiragos'un:katolikoşluğu,:ken4i .oğlıı. taı-~-
".~· ·. . . . : .... 

88 IV. Vakhtank (1443-1466). . ::· ... : ;_, .~:.:. ·. ·. - -·. 
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dan öldürülen kardeşinin yerine geçen ve Gürcistan'a gidip büyük tahribat 
yaparak . Şaınşülde kalesini zapt eden, 2000 kadın ve çocuğu esir alan Ci
hanşah'ın hanlığı ve şehrimiz emiri Şeyh Mehıned'in zamanında Bağeş (Bit'
lis) şehrinde yazıldı. 

Bu zamanda dehşetli bir alarnet oldu. Nemrut denilen dağın bir tepe
si içten yanınağa, kayalar 5 arşın yüksekliğe uçmağa ve erirneğe başladı. 
Alevler beş günlük yol uzaktan görünüyordu. Aynı yerden bala duman çık
maktadır, dağ yarılmış ve muazzam bir uçurum açılmıştır (/, 546). 

1444 

Erivan, 4829 Yazan: MİNASENTZ TUMA 
Yer : Aktamar 

... İşbu İncil, 1444 sene~inde, Der Zakarya'nın Aktamar katolikoslu
ğu, Mirza Cihanşah'ın hakimiyeti ve memleketimiz emiri Kılıç Aslan Beğ'in 
z~~9a Aktaınar. ~das.ıgda yazıldı (/, ~~~-

Paris, 48 Yazan: GRİGOR 
Yer : Harput 

;işbu «Ep~emerides~, 1444 senesinde, Der Kiragos'un (?) katoli
kosluğu ve Sultan Hamza'nın Harput şehrini işgal ettiği zamanda Sinamut 
denilen -kalede89 yazıldı (/, 576). 

1445 
Pirğalemyan, 5-1.2 Yazan: MİNASENTZ TUMA 

Yer : Aletomar 

... 1445 senesinde, Der Zakarya'nın Aktaınar katolikosluğu, Cil~an

şah'ın hakimiyeti ve Van ile Ostan'a hakim olan. Kılıç Aslan'ın zamanında 
Aktamar'da yazıldı . 

. . . 1412 senesinde, Aktamar katolikosu Der Davit'in, Kara-Yusuf'un 
hakimiyeti ve memleketimiz emiri Emir Ezdın'm ve hıristiyanlara karşı ha
yuhah bir zat olan oğlu Melik'in zamanında, Stepanos adlı bir rahibin gay
reti ile Surp Hagop nam kilise imar edildi ... 

. . • 1427 senesinde, memleketimizde büyük kargaşalıklar oldu ve me
lun İske.nder, Kürdistan'ın metin kalelerini, V~'ı, Ostan'ı ve başka yerleri 
yerli bakimierin elinden aldı. O, 1425'de Van'ı, Pir-Beğ de 1431'dc Akta-

89 Harput'ta. 
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mar'ı zapt ettiler. 1435 sepesinde Şahruh geldi ve İskender kaçtı. Şahruh, 
memleketimiz beyliğine Cihanşah'ı tayin etti ve kargaşalık nihayet· buldu .... 
(I, 579-582). 

Pirğalemyan Yazan: KARABET 
Y er : Van 

... l445 senesinde, Der Grigor'un90 katolikosluğu ve Cihanşah'ın ha
kimiyeti zamanında Van şehrinde yazıldı. Cihanşah, bu yılda, pek çok as
kerle beraber Akaltska'ya giderek birçok bırisıiyanı esir aldı ki bunların 
acıklı .hallerini gözümle gördüm ... (I, 584). 

Alişan, «Haygaram Yazan: ? 
Yer : Bitlis 

... Mirza Cihanşah'ın h~~ığı ve şehrimiz emiri Şeyh Mehmed'in za
manında Bağeş (Bitlis)de yazıldı. Şeyh Mehmed' cinnet getirdi ve-·bütün 
emirler gelip onun yerine kardeşinin oğlu emir Şemseddin'i tayin ettiler (I, 
585). 

Erivan, 61 V8 Yazan: GRİGOR 
Yer : Argın kalesi 

. . . 1445 senesinde, Der Kiragos'un (?) katolikosluğu ve Mirza Cihan
gir'in tarunu olup metin Argın (Ergani) kalesinin tepesinde Surp Asduad
zadzin nam kiliseyi91 yapmış olan Babadır Osman'ın emirliği zaqıanında 
Argın kalesinde yazıldı (I, 590). 

1446 
Erivan, 4866 Yazan.: STEP ANOS 

Yer : Bitlis 

İşbu cEph~merides», 1446 senesinde, Der Kiragos'un (?) katoli
kosluğu, Cihanşah'ın hanlığı ve Şeyh Mehmed'in emirliği zamanında Bitlis 

. 90 Eçmiadzin katolikosu X. Griger (1~3-1~65). 
91 Adı geçen kilise, Amid bölgesinin Ermeni ruhani reisi olup, Uz~ Hasan· ile çok 

iyi münasebettc bulunan mesbur piskopos · Nakkaş Mıgırdiç tarafından 1433 yılında yapıl

IDlSUr. Ayro piskoposun gayretleri ile 1439 yılında da Arnid'de yapılan ve ayı:u· adı tasıyan 

muhteşem kilise ise, kubbenin yüksekliği bahane edilerek Sultan Harnza'mn emriyle yıktırıl

mıs, bilahlre de Cihangir'in emriyle tekrar yapılmıştır. 
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şehrinde yazıldı. Şeyh Mehmeci makamından indirilip yerine kardeşinin oğlu 
Küçük-Emir Şemseddin geçirildi (1, 592). 

Pirğalemyan, 152-153 Yazan: TUMA MİNASENTZ 
Yer : Aktamar 

... işbu İncil; 1446 senesinde, Der Zakarya'nın Aktamar katolikoslu
ğu zamanında Aletamarda yazıldı. Mirza Cihanşah, bu yıl Bağdad'ı zapt 
etti (1, 595). 

Pirğalemyan, 154 Yazan: HOVSEP 
Yer : ? 

... 1446 senesinde, acıklı zamanlarda yazıldı. Cihanşah Han, bütün 
şarklıları toplayarak birçok askerle Bağdad üzerine yürüdü, savaştılar fakat 
bir şey beceremediler, 2000 asker ve 300 beğ maktul oldu (1, 595). 

Pirğalemyan, 153-154 Yazan: VARDAN 
Yer : Van 

... 1446 senesinde, Der Kiragos'un (?) ve Der Zakarya'nın (Aktamar) 
katolikoslukları ve bu yılda Bağdad'ı zapt eden Cihanşah'ın hakimiyeti za
manında Van şehrinde yazıldı. Bu yılda, nurbahş büyük rahib92 

... öldü (/, 
596). 

Pirğalemya, 145-151 Yazan: SARKİS 
Yer : Erzincan 

... işbu «Ephemeerides~, 1446 senesinde, Erzincan şehrinde yazıldı. 
Bu acıklı zamanda, yüreği katılaşan Erzincan emiri, danışmanları ile müza
kere ederek şehrimiz ve köylerimizdeki kilise ve manastırları yıkınağa ka
rar verdiler. Kend_isi birçok askerle beraber Kemah kalesinin üzerine yürü
dü. Kendisi kaleyi ~apt edince kiliseleri yıkmalarını mollalara tenbih etmiş
ti. Fakat Allah hıristiyan kullarına acıdı ve kiliseleri kurtardı, çünkü o 
(emir) geceleyin kaleye yaklaşınca bir iple bağlanıp, yukarı çekildi ve haps 
edildi. Kaçan askerler ise şehre gelerek onun oğlunu kendilerine emir olarak 
tanıdıİar ve tekrar kiliseleri yıkınağa karar · verdiler. 

92 Y:ızmada, kast edilen.rahibin admın yeri boş buakJ~sa da, onun m~bur müver· 
rili Mezoplu Torna olduğu ayıu tarihli diğer bi:rçok yazmalardan anlaşılmaktadır. 
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Bu v<l.kadan bir ?Y sonra; 20 kişi ile beraber uzak bir memleketten ge
len Şeyh Hasan'ın bir kardeşi, yapıhiri talanı v~ hıristiyanların ·başlarındaki 
mavi alameti görünce, 20 adamı ile beraber saraya gitti, emirin oğlunu tut
tu ve. kendisi şehrin h·akimi oldu; hıristiyanlara da başlarındaki mavi i.ş~eti- · 
ni çıkarıp ayinlerini serbestce icra etmelerini emretti. 

Birkaç gün sonra, Kemah kalesinin hakimi, Şeyh Hasan'ı serbest bı
raktı. Şehrimizdeki mollalar, ona, şehre gelmesini, kendilerinin kapıyı aça
caklanru ve kardeşini öldürüp· eskisi gibi hareket edecekleriİli gizlice bildir
diler. Bundan haberdar olan kardeşi Mahmud Beğ, onları hepbirden yaka
ladı, baş mallayı astı, diğerlerini işkenceye · maruz etti, mallarını müsadere 
etti, kendilerini de memleketten kovdu. · 

Az zaman sonra, Şeyh Hasan, Kemah'tan çıkarak kendi niemleketi 
olan Tercan'a giderken, o (Mahmud) arkasından asker sevk ederek kendisi
ni tuttu ve haps etti. 

. . . Bu olaylar, sonbahardan ilkbalıara kadar geçen zamanda vuku
buldu. Yazın ise, Mahmud Beğ'in kardeşinin oğlu ... Cihangir pek çok as
kerle beraber gelerek şehrimizi ayın 27'sinden 1 O ağustosa kadar muhasara 
altına aldı, Erzincan bölges~ altüst etti, bütün köyleri yaktı, civar bölge
leri d<? tahribata uğrattı ... (l, 601-602). 

1449 
Pirğalemyan, 162-163 Yazan: TUMA 

Yer : Arçonitz van k 

.. . 1449 senesinde, Der Grigor'un katolikosluğu ve Ermeni v~ . Sürya
ni memleketlerine hakim olup sulhperver olan fakat ağır vergiler koyan Yu
suf'un oğlu Cihanşah'ın zamanında Kaçberunik eyaletinde Arçonitz manas
tırında yazıldı (l, 636). 

1450 
Erivan, 5355 Yazan: HOVANNES ' 

Yer : Tzipna vank 
. :. . . . 

. . . 1.450 senesinde, Der Grigor'un katolikoslu~ ve Tebriz hanı sulh-
perver Cihanş~'ın zı_ıİna.nında Tzipna denilen man_iı~tır~~ yazıldı .. : : 

... 144093 senesjnde, 1\:1irza Cihanşah Gürcistan'a. yürüye~ek büyük 
tahribat yaptı ve çoğu Ermeni olan 12000 kişiyi kısmen öldürdü, ıpsmen de 

93 Aynı .kolofonun bir ilavesidir. . . ~ . 
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esir ~yledi. 1446 senesinde, Mirza Cihanşah, Erzincan şehrini, 1451 'de de 
Ahlat ve Bitlis'i zapt etti (1, 644). 

llToros Ağbar», I, 223-225 Yazan: GAZAR 
Yer .: Divrik · 

••• 
94 CihariŞali: 'payitahtı Tebriz'den hareket ederek gelip Erzincan'ı 

zapt etti. Kutlu Beğ kendisine itaat etmeiriiş . olup, Cihanşah ona karşı as
ker sevk' etti ve büyük tahribat oldu. O, oradan da hareke.t ederek Kemah'ı 
zapt etti .. . (1, 646). 

1451 
Alişan,. «Haygariın» Yazan: GRİGOR 

Yer : Erzincan 

... . 145l .. yılmda, Der Grigor'un katolikosluğu ve Cihanşah'ın hanlığı 
zamanmda Erzincan şe]Jrinde yazıldı.: Cihanşah, birçok askerle beraber 
Şark'tan üzerimize geldi ve birçok ülke ile şehlıleri esarete ve tahribata uğ
rattı .. (]], · 3) . . 

Erivan, 1301 Yazan: DANYEL 
Yer : Sev an adası 

... 1451 senesinde, Der Grigor'un Eçmiadzin katolikosluğu ve Yu
suf'un oğlu Cihanşah'ın hanlığı ~am~.İnda Se~an adasında95 yaZıldı (ll, S) 

Erivan, 4893.. . _ Yazan: KARABET 
Y er : Van 

... 1451. yılında, Der ·ÇJrigor'un (Eçmiadzin) ve Der ,zakarya'nın 

fAktamar) kato~(!sl.ukları .. v~ Ci.J?,anŞah'ın bakimiyetinin acıklı za~~arm
da Van ·şehrinde ·y~!ldı - (1~, (lj. 

1452 
Pt:i~an, 4830 . . Y,azan: PAPAZ GRİGOR 
... . ... : . Yer ;- Aktamar 

- : . : İşbu .İncili, İ452 senesinde; Der Zakarya'nın ·(Aktamar) :k~tolikos-
,, . .... -··· 

94 Kolofonda tarih yoksa da, vakanın zamanına göre 1450 olması gerekir. 
95 Gökçe gölü (Sevan) m içinde bulunan adacık ve manas~. . . 
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luğu ve Cihanşah'ın ·birçok askerle beraber Ostan'a gelip bütün bir kış sü
resince orada kaldığı acıklı ·zamanda istinsah etmişimdir (Il, 20-21). 

1453 
Kudüs, 2296 Yazan: RAHİB HOVANNES 

Yer : Varak (Van) 

... 1453 senesinde, Der Hovannes'in (?) katoli.kosluğu ve Cihanşah 
Han'ın cihangirliği zamanında yazıldı. Cihanşah, Şiraz'ı, İsfahan'ı ve başka 
şehirleri Çağata'nın elinden aldı (ll, 35). 

"Toros 'Ağbarıı, 305 Yazan: HOVSEP 
Yer : Akantz 

... 1453 yılında, Der Griger'un katoli.kosluğu ve bütün memleketi 
elinde tutmuş bulunan Mirza Cihanşah'ın hakimiyeti zamanında .Erciş'in 

kuzeyine düşen Akantz kasabasında yazıldı (Il, 34). 

Pirğa/emyan Yazan: PAPAZ V ARDAN 
Yer : Van 

1453 senesinde, Der Griger'un katolikosluğu ve Mirza Cihanşah'II' 
hakimiyeti zamanında yazıldı. Cihanşah, bu yıl İran'a harbe gitti ve Hora- · 
san'ı aldı. Allah kendisine muvaffakiyet ilisan eylesin (II, 35). 

«Toros Ağbarıı, ll, 279-281 Yazan: PİSKOPOS DAVİT 
Yer : Harput 

... İşbu «Ephemerides», 1453 senesinde, Dulkadir96 milletinden Sü
!eyman Bcğ'in hakimiyeti zamanında. yazıldı. Kale ve şehrimiz üç seneden 
beri Mısır sultaniarına tabi ve onlarla müttefik olan Dulkadırların elindedir. 

Bu yılda, İstanbul şehri Rumların elinden alındı. Hünkar addedilen 
padişah, 500000 atlı ve piyade asker ve gemilerle taarruz etti ve İstanbul'a 
karşı üç sene savaştı. Frankların önderi olan Papa, inanç birliği kurmak 
üzere, Ruıİıların patriği ve kırallarını Roma'ya çağırmış ahip onlar tam bir 
sene Nada kaldılar. İstanbul'a döndüklerinde, Rum prensleri, patriğin ve 
kıralın frenkleşmiş olduklarını zannetmişlerdi. Onl.ar _öyle olmadıklap_nı bir
çok crefa yeminle belirttilerse de inandıramadılar ve patrik ile kıraJa karşı 

96 Dulkadir Beyliğl. 
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kin bağlayan prensler onlarla ittifak etmediler. Bundan dolayı, Gürlige adlı 
bir prens97

, Hünkar'a gizlice haber.gönderip, oradan uzaklaşmamasını, ken
disinin şehri ele vereceğini söyledi. Bir gün, 100000 Türk askerinden 5000, 
Rumlardan da 10000 kişinin telef olduğu bir savaş esnasında, adı geçen 
prens Gürlige, şehrin kapılarmdan birini açtı... ve Türkler, padişahları ile 
beraber içeri girdiler. Patrik ve kıral ise, halktan 20000 kişi ile birlikte bü
yük bir gemi ile Roma'ya kaçtılar. Onlar bir aydan beri hazırlık görmüş 
olup bütün mukaddes eşyayı da beraberlerinde götürdüler. 

Hıristiyan milletierin uğradıkları felak:etlerini burada hikaye edeyim: 
1450 yılında, Cihanşah adını taşıyan Tebriz sultanı, 60000 askerle beraber 
gelip Erzincan'ı türkmenlerin elinden aldı, şehrin hakimi ile 40 namlı emiri 
de tutup Şark'a götürdü ve onlar orada öldürüldüler. O, Kemah'ı da zapt 
ederek, öldürülenlerin yanısıra, kadın ve erkek 10000 kişiyi esir etti. O, ke
za, İç-Tercan'ı, Yükarı-Tercan'ı, Babert (Bayburt)u, Geği (Kığı)yi, Koçak'ı, 
Kayl nehri (Kelkitçayı), Şiryan'ı, Sadağ'ı esaret altına aldı. Sonra, gidip 
Amid'i, Ar~- (Ergani)yi -~e Mardin;i beş yii ·iii'Ühasara etti. Her gün 'savaş 
oluyordu, çünkü halk, kalelerden inerek düşmanlarını kınyar ve tekrar ka
lelerine çekiliyorlardı. P~rhiz devresinin son cumaertesi günÜ, Amid'i mu-• 
hasara eden atlılar gizlice gelerek, tan yeri henüz ağarmadan, Argın ınınta
kasını kuşattılar, dört köyü zapt ederek 500 kişiyi esir ettiler, 40 kişiyi de 
öldürdükten ~onra yerlerine döndüler. Zarazart yortusu günü9 8 de barıştı
lar ve Argınlı esirler kurtuldular. Cihanşah, ne Argın'a, ne Amid'e, ne de 
Mardin'e bir şey yapamadan kendi memleketine döndü (ll, 31). 

1454 
Pirğalemyan, 174-76 Yazan: RAHİB İGNATİOS 

Yer : Lim ·adası 

... Yazımı, 1454 yılında, (Eçmiadzin) katolikosu Der Grigor'un ve 
Aktamar katolikosu Der Zakarya'nm zamanında, halen Kharabasta vank 
denilen Sukara manastırın9a99 bitirdim. Bu acıklı günlerde dehşete kapılmış 
olan halk, düşmanın korkusundan kaçtı. Bir kısmı metin Lim adasına sı-. .· . 

97 Sözü _geçen prens, Latinlerle mezhub birliğiı;ıe ka~ı olan Megadük Lukas Notaras'
dır ki Bizanslı müverrih Dükas'a göre, •şehirde bir kardinalin şapkasını görmektense sul
tanın sanğını tercih ettiğini• söylemiştir. 

98 Paskalya'dan önceki · pazar günü. 
99 Van bölgesinde. 
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ğindı, birçoğu da Am.ik100 memleketine' Clağıldı. ve atlılarm eline 'düŞerelC 
soyuldular, birçok ·kişi de· öldürüldü. Lim adasına sığınanlarımız ise, orada 
açlıktan çok iztırap çektik. Yazıının yarısını btirada yazdım (ll, 39). · · ·' 

Erivan, 905 _Yazan: _ KA~BET 

Yer : Van 

1454 senesinde, Der Grigor'un katolikosluğu ve Cihanşah'in · haki
miyeti zamanında Van şehrinde ,yazıldı. Cihanşah, birçok askerle-beraber 
İran'a gitti, biz ise daima kaçıyoruz (Il, 44). 

Yazan: .HOVANES. MANGASARENTZ 
Erivan, 6570 Yer · : Erciş 

. . . , 

- . . . 1454 senesinde, Eçmiadzin katoli.kosu Der Grigor'un ve ~alim Ci~ 
hanşah'ın hanlığı zamanında yazıldı. Cihanşah, Çağata'nın ülkesine. gide
rek Şiraz'ı, İsfahan'ı ve diğer birçok şehir ve kal~Ieri zapt etti. Biz ise, kor
ku ve kaçış içinde bultİnuyoruz. Çünkü Uzun Hasan'ın askerleri bizf oaima 
esir ve pıallarımızı yağın~ ediyorlar (İl, 40). 

Erivan, 6653 Yazan: HOVANNES 
Yer : Bazenitz vank 

... 1454 senesinde, Zakarya'nın (Aktamar) katolikosluğu ve Kara Yu
suf'un oğlu Cihanşah'ın balçimiyeti altında, müstebitlerin eliqde milletimizip 
ağır vergilerle ezildiği a~ıkıı zamanda yazıldı (Il, 42). · · · 

Erivan, 905 Yazan: PAPAZ KARABET 
Yer : Van 
-. 

. . . ·1454 yılında, Der Grigor~un katolikosluğu ~e CihanŞah'ın ba.kiıİı.i~ 
yeti zamanında yazıldı. Cihanşah, birçok askerle beraber İran'a girdi, biz 
ise daima öteye beriye kaçışıyoruz (Il, 44). 

100 Vangölü'nün batı kıyısında, Lim adasının kar§ısına düşen metin bir b~ üzerin
de kale. 
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Pirğalemyan, 173 Yazan: PAPAZ KİRA GOS 
Yer : Bitlis 

1454 yılında, Der Grigor'un katolikosluğu, Cihanşah'ın hanlığı ve 
ŞemseddİI!'in ~~liği z~anınd.~ yazıldı . (1~, 46). 

llToro.~ Ağbar'j>, II, 445 . Yazan: PAPAZ STEPANNOS 
Yer : Bitlis 

. .. 1454· senesinde, Der Gıjgor'un (Eçmiadzin) ve Der Zakatya'nın (Ak
tamar) .katolikoslukları ve .Qkçu milletten emir Cihanşah'ın imparatorluğu 
zamanmda yazıldı (II, 46). · 

1455 

Erivan; 6683 Yazan: RAHİB GRİGOR 
Yer : Hağbad 

. . . 1455 yılında, Der Grigor'un katolikosluğu v~ Cihanşah'ın hanlı
ğında, ağır vergilerden dolayı esarete uğradığımız, · kovalandığımız ve kaçış-

. tığımız acıklı . zamanlarda yazılmıştır (II, 51). . . .... . 

Pirğalemyan, 182 Yazan: PAPAZ HOV ANNES 
Yer : Erciş 

... 1455 senesinde, Der Grigor'un katolikosluğu ve Türk Cihanşah'ın 
ve Kürt Şem~e~~·~ hakim olduklan z~anda Erciş'de yazıldı (ll, 55). 

Pirğalemyan, 181 Yazan: HOVANNES 
Yer : Kamağiel manastırı 

1455 yılırida, ·Emirze CihanŞah'ın ve bizim Kürt enfui Mirza Ka
sım'ın zamalıında yazıldı .. ·Allah· onu yenmez eylesin ve hıristiyanlara karşı 
yüreğini yumuşatsın, ·amin (ll, · 59). 

1456 
Pirğalenıyan, 184 Yazan MlGlRDİ,Ç 

Yer : Hizan 

1456 senesinde, . Der.· Grigor'un Eçmiadzin, Der. Zakarya'rul). Ale
tamar katolikoslukları, Cihanşah'ın hakimiyeti ve Emir Süleyman'ın şehri
miz emirliği zamanında Hizan adını taşıyan şehirde yazıldı (ll, 76). 
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1457 

Yazan: GAZAR 
Yer : Li m adası 

.. . İşbu «Epbemerides»i, 1452 senesinde, Der Grigor'un katolikoslu
ğu zamanında, metin Lim kalesinde yazmağa başladım, fakat zamanımızda 
vuku!:mlan acıldı olayların ve kargaşalıkların yüzünden ancak 1457 sen~
sinde bitirebildim. Kara Yusufun oğlu Cihanşah, Okçu milletin memleke
tine gidip Hemedan'ı, Sva'yı101 İsfahan'ı, Rey'i, KazviİI.'i, Gilan'ı, Kaşan'ı, 
Şiraz'ı, Kiiman'ı, Horasan'ı ve diğer birçok şehirleri zapt etti. Memleketin 
iç kısımlarında olan Kara Osman'ın tarunu Hasan Beğ ise, Ermeni ülkesi
ni çalkantı içinde muhafaza ediyordu (ll, 79). 

Erevan, 6861 Yazan: RAHİB HOVANNES 
Yer : Tzipna van k 

... 1457 senesinde, Arsen'in manastırımız reisliği, Adibeğ'in: beyliği 

ve Cihanşah Han'ın hanlığı zamanında yazıldı. Bu sene, Cihanşah Bağdad'ı 
zapt .etti; 60 emir esir alındı; 60000 kişi öldürüldü ve 30000 katır yükü 
mal da Kapan'a götürüldü. Şeytanın avanesi oian Cihanşah, tekrar Bağeş 
(Bitlis), Muş ve Ahlat üzerine gelerek buraları yağmaladı. Kadın, erkek ve 
ruhani olarak 1500 esir alıp götürdüler ki bunların her biiini 500 tamur'a 
satıyorlar (Il, 81). 

Erevan, 4746 Yazan: HOV ANNES MANGASARENTZ 
Yer : Erciş 

... 1457 senesinde, Der Grigor'un katolikosluğu ve Şark'ta İsfahan'ı, 
Hamadan'ı, Şiraz'ı, Kirman'ı, Ezd (Ezed)i, Dağman (Damğan)ı ve. bütün 
İran memleketini zapt etmiş ve kimseden korkmayan Cihangir'in zamanın
da Kaçberunik memleketinin Erciş şehrinde yazıldı (ll, 86). 

1458 

Erivan, 6260 Yazan: HOVANNES 
Yer : Hağbad 

1458 senesinde, Der Grigor'un katoli.kosluğu ve CihaoŞap'ın Er-

101 Save. 
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menistan'ı istila etmiş ·olçiuğu zamanda, Lori bölgesinde meşhur Hağbad 
manastırında yazıldı (ll, 98). 

Pirğalemyan, 190 Yazan: ·?. 
Yer : Bitlis 

1458 senesinde,. Piskopos DşrHovannes'in katolikosluğu (?); M~
lik-Şeref'in şehrimize emirliği ve Melik qhanşah'ın hanlığı zamallında Bit
lis Şehrinde yazıldı. Emirze Hasan Ali bu sene hapisten çıkarak 1\~briz'i 
zapt etti (ll, 101). 

Gürcistan Ens. Y azm. 247 Y çızarı: KA RAB ET 
Yer ·· ~ ·van 

1458 senesinde, Der .Grigor'un katolikosluğu v.e Cihanşah'ın hü
kümdarlığı zamanında Van şehrinde yazildı. Cihanşah, birçok askerle be
raber 'gidip' Şiraz'ı, Kirman'ı, ·Re CH.eret)i, ·Horasan'ı ve bütün İran ülkes4ı.i 
zapt etti. Oğlu da Maku'dan çıkarak, babasının isteğine karşı olarak, Teb
riz'de oturdu. Bize gelince, ne olacağımızı bilmiyoruz (Il; 600). 

Erivan, 5331 Yazan: RAHİB HOVANNES 
Yer : Soravank köyü102 

. 

işbu İncil, 1458 yılında, Der Zakarya'nın Aktamar katolikosluğu 
ve İran'a ·gidip orada kal.mıŞ bulunan Cihanşa:h'm Türkmen h'aldmiy.eti za
manında: yazıldı . (Il. 106). 

1459 

Pirğalemyan, · ı66-i67 
Yazan: ? 
Sahibi: Abdıl-Ai.i{(koca) 
Yer. : Ostan 

Birikmiş gü.ıiaıı.üınm.ızdan dolayı, memleketiiİıizde .VuktibUi~n tahı:iba
tı anlatayım: .. Maku'd~ ... (Hasan Ali) hapisten kurtuldu,' Şehirlerde 'pek 
çok tahribat yaptı, babasının tevkif etmiş olduğu adamları ve bu meyanda 
·~Ç Aslan ile .oğlunu, Arapşen ile oğlunu hapisten çıkarttı ve .onlaı:ı etra
fına toplayarak birçok atlıya malik oldu. Sonra, Kılıç Aslan'ı V an: ·kaiesine 
karşı sevketti ~se de, o·, ka:ıeyi } aptedem.edi. Sonra. da, memleketimiz için 

., . 

Tarilı EnstitüsÜ Dergisi - F. 9 
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fena. niyetler besleyip bü~ talan ve tahribat· yaptı. Kendisi malıcup bir 
vaziyette geri döndü ise de yurdumuz harap vaziyette kaldı. Oevaş memle., 
keti az çok sakin k~ldı ise de, bilahare mel'un Roşkan milletinden Sadali 
(Seyid Ali) Dearruntaraç yortusu günü gelerek Gevaş hrristiyanlannı soy
du, bniki gün Akovantz köyünde kaldı ve Ağuna köyünden iki fur (sal) ge
ti+terek, halkı katliam etmek, mukaddes kiliseleri yıkmak ve soymak için 
Aktamar'a geçı,neğe niyetlendi: Fakat · mukaddes Haç'm . kuvveti sayesin~e 
Sadali yeniidi ve mahcubeİı geri gitti. Bunti göreıi" Katoliko_s _Der Z!lk~rya, 
dinsiZiere karşı yürüdü ve iki salı alıp Aktamar'a getirdi. Böylelikle ~s
tiyanlar mukaddes haçm ve katalikos Zakarya'nm cesareti sayesinde klir
tuJdular. 

. Aynı . güıiİerde, (katolikos Ziıkarya) Mirza Cihanşah'ın yanma giderek 
memleketin d"uçar olduğu tahribatı ona anlattı. Cihanşah da birçok askerle 
beraber Hay'dan hareket ederek memleketin tahribatı ve hıristiyan mille
tiniizin öcünü almağa geldi. Allah Mirza Cihanşah'a uzun ömürler . versin 
ve diİşmanlanni yerin dibine geçirsin. Çünkü o gelmemiş olsaydı ·hıristiyan 
milletiiİıiz mahvolacaktı. Allah bütün harplerinde kendisine yardımcı olsun 
ve düşmanlıırını kovalasın. · 

Bu olaylar 1459 senesinde vukubulmuştur (Il, 117-118). 
' 

Erivan, 4907 . · · Yazan: HOV ANNES 
Yer : Bitlis 

1459 senesinde, .Der Griger'un katolikosluğu, Cihanşah'ın haki
miyeti ve şehrimiz Bitlis'in emiri Emir Şarafm za.ri:ıanmda yazıldı (ll, 126). 

1460 

Erivan, 8188 Yazan: . PAPAZ · SİM~ON 
Yer · : Bıçni 

1460 senesip.de, Der Griger'un .katolikosluğu _ ve birçok ülkeleri 
zapt ·etmiş ol~ Yusufun oğlu Cilianşah'ıri Jıanlığı zamanmda yazıldı (Il, 
131). o o 

.·. 
o o 

Pirğaierriycin, 195 Yazan: ·RAHİB VARDAlı! 
Yer : · Ağçotz vank 

o o 

. . . 1460 senesinde, Der Griger'un katolikosluğu ve 200000 atlı ile 
Herat'a giderek yedi sene orada kaldıktan sonra pek çok ganimetle çıkan 
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Yusufun oğlu Cihanşah'ın hanlığı . zamanında Ağçotz mellll.eketinde103 ya
zıldı (ll, 131). · .... ,. 

Eriv.an, ·6261 . ·Ya1,an: HAÇAJ:UR 
Yer ·· ·: . Urt~ köyü· ... 

1460 sen~sinde; . Der Grigor'utı katolikosluğu· ve. Ho.rasaiı'a ·kadai 
olan ~çok ülke ve oölgel~ri zapt etmiş olan Cihıinşah'ıri cihangir]Jği: za:-
m~da ·Ararat e~aletinin Urts kqyünde yazıİdı (II,. 132). · 

Yaian: ? 
Viy~a, Oskyan, s. 118-119 Yer : Eğird.ut m~nastı~~ 

.. 
: .· .. 1460 senesinde, Der Griger'un katoli.kosluğu ve bütün bölgeleri 

tahrib eden müstebid Cihanşah'J+l. ve: emirimiz Şeref'in· zamanında y_azıldı. 

Ondan sonra Hasan · Beğ gelerek ovayı (Muş ovası) tahrib etti ve yaktı (Il, 
149).' 

1461 

Erivan, 6367 Y aian: PAPAZ NER.SES 
Yer : Uris · 

... 1461 senesinde, ber Griger'un katoJU<osluğu_ ve .HQrasan'a k~q~ 
olan mell}.leketleri ~apt .eden Cihanşah'ın cihangir li ği zamanınqa Urts . deni
len şehiide yazıldı (ll, 158). 

Yazan: ? 
Tebrizli Arakel, 420-436 _ .. . Sa.hibi: .Tuma . 

· Yer : Erçiş _ 

:· ... İşbu «Ephemeiides>>, 1461 yılında, ·Der Zalôuya'nin (Aktainar) 
katoli.kosluğu ve Okçu milletinden olan Cihanşah padişahın zamanın'da KaÇ .. 
berunik eyaletinin Erciş şehrinde yazıldı. Cihanşali;.; biiçok şaki ve· sayisız 
askerle beraber Irak memleketine giderek crasını kam.ilen zapt ettikten son
ra, metin ve çok nüfuslu büyük İsfiıb.aö şehrine gitti. Şehir mukavemet etti, 
.savaştı).ar ~a~at ~Qm,ı~da şehirliler yenildi. · Cihanşah, şehri zapt. e.dere~ _l;>ü
·twi. askerten kıiiÇta,D. .. geÇiİ9j, şehri tahrib etti, nehri şehrin iÇine' aklttı ve 
mahzenlerde gizlenini.Ş ve pusu kurmuş olanların hepsi su içinde kalarak 

. . . . 

103 Ararat eyaletinde •.. 
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boğuldular; . şehrin topİaktan yapılmış 'binaları da üZerlerine yılaldı: ·Cihan
şah oradan Heret ve Horasan'a giderek bütün Tatar memleketini zapt ··et
tikten sonra payitahtt olan Tebriz'e döndü. 

· · Akiamar katolikosu Der Zakarya, birçok bediyeleri bamilen onu · kar~ 
şılaniağa gitti. ~Kıfallar kıralı Cihanşah padişah ve kıraliçe Begum Hatun, 
katolikosa büsnükabul -gösterdiler, .hılat .giycUrmekJ.e 9n_u . taltif ettiler ve 
Lusavoriçimiz aZiz-Grigor~un . mUkaddes bakiyesi olan e).iiıi kendisine . ıirn:).a
ğan ederek Patri.k: payesiyl~ - tiıitif ettiler. · Böyfelikle, Der' Zakarya, Allah'in 
rehberliği ve padiŞaliul" emnyle Eçmiadzin'e gelerek katolikôsltik . 'tiıhtına 
oturdu ve bütün Erm.enilerin katolikosu oldu . 

. Bu .. zamanci;ı;. padişah (Cihanşah), Bitlis emirine - ku;mış . o.l\ıp, M.J~t~a 
karşı dört kumandaniı.i emrinde olan 12000 asker · sevketti ki onlar ·gidip 
(orasıİÜ) tahrib ettiler,' büyük miktarda· .ganinief'aldılar .ve kaley'i kuşattılar. 
Onlar, aynı zamarida, Bitlis,- MuŞ, Khut ve Sasun bölgelerini de tahribata 
uğratacaklardı. Memleketin·· ve balkın düçar olduğu bu acıklı durumu gö
ren yeni katalikos Der Zakarya, kendisini Bitlis halkına feda etmek kiiriıiı 
ile padişah'ın (Cihangir'in) nezdine gitti ve balkın yerine kendi şahsını re
bine telakki etmesini söyledi. Katolikôs, memleketin asayişini temin etmek 
üzere Bitlis emiri ile· işin adaletle halletmesi ve ondan vergiyi alıp getirme:. 
si için kendisine salabiY.et yazısı verilmesini rica etti. Padişah ve kıraliçe 
(B.egum Hatun), buna .~uvafakat. edip, katpliko~a, ~stediği gib_i qareket et-
İneslııe · qair salabİyet ya~isı verdiler.. : · · · · . · · : · · · · . · · 
· · Katalikos ·at~ tiinerek sfuatl~ Bitlis? e gittl. ·Em_lr, bii~ askeriefiyle ·be
raber onu karşılayarak kaleye götürdü ve atlılarm Ablat ·i:aJesinden · geri 
çekilme\eri . şartı ile katalikasa bütün istediklerini yerine getireceğine söz 
ver~i. .Is:ato~QŞ, ondan bu sözü aldıktan sonra ANat'ı:ı. gi~ip s~~ye~e 
dair p<!dişahın .vermiş oJduğu yazısını kumandanlara ·gösterdi ve · onları sul-
. • 1 • 

han geri gitrneğe razı etti. Katalikos kendisi de Bitlis'e dönerek üç ay orada 
kaldı sonra da· vaad · eôilen :Ye~giyi · al!P _paqiş~a götürdü-: .0. o.öylelilde kur
duğu barışla .memleketin g~tek mü.slümap. ve . gerek hıristiyan .·h.;,Ukl.arım esa:. 
.re.tten. kurtatmış oldu. (ll, ·174-l]Q)', · 

. . . : ı.'.'. ~j . . • ·.:-

1462 .' . ,_ . .... 
. . 

~rivan, 4~7.Ş. · -· · · · ~ · Yrızan.: .PAPAz ·JioVANiiES 
·· · · .. · ·· - . · · Ye~ - : Ercti: .· -~ :·-: ·. ·-.: _::. 

• • # • : • - J · '• , .... , •; ~ ' . ' •• ' 

. . . 1462 seneslııde, büyük zaferle Irak memlekefun zapt eden büynk 
Cihanşah Han'ın cihangirliği ve Eçmiadzin ve Aktamar.:m_akamlarını· .işgal 
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eden Mim ve cesur katelikos Der Zakarya'nın zamanında Kaçberunik eya
letinin _Erciş ~(:hrijıde yazıldı (Il, 179). 

~~ .. .. ........ - ;. . ~ ·, .. · . . 
Erivan, 4883· .: .... · · · Yazan: HAÇADUR 

Yer · ·: · Gıdurz·mcmastırı104 

. . : İşbu · cEpbem#ide~; •. ··1462 s~nesind~; · Cihl!Jlş~ ~~;ui I~t:fti ile 
iki (katolikosluk) iriakai:ı:ı.ıni da işgal eden katelikos Der Zakarya'nın zama
~da yaz}J.dı . . 1A61 yılında, Tebriz'den Herat'a giden Cibaı:ışah Han, bü
tün .. Hc:ır~-~. :·.memleketini zapt etti ve İran'a 15 sene h~kİriı :olduktan 
ve bütilii Çağata'yı vergiye tabi kıldıktan sonra tekrar gelip Tebriz'de otur
du, oğullaı:ı-;da Siraz, İsfahan ve Kirman'da· oturdular. Böylece bütün mem-
~eketler suİiıa -~~vuştu (/!, . 18_1). . . . c .. . • 

1463 

Erivan, 2014 · Yazan: PAPAZ HOVSEP 
Yer : Bitlis 

.. .. .. . . . 
1463 . senesinde, Der Hovannes'in (Bitlis ruhani reisliği) ve Emir 

Şeref'in hanlığı zamanında yazıldı. Bu sene çekirge gelerek baz.ı ye~l~n~~ 
emeğimizi mahvettikten sonra Allah'ın lutfu ile hepsi de denize döküldü (Il, 
194). 

: ·.. ..... .. 

Pirğalemyan, ·ı-85-186 Yazan: PAPAZ JUJJ.A.GOS 
Yer:· ·: ·Bitlis 

... 1463 "senesinde, İ>er Zakary.a'nın katölik~sluğu, · Miİ:z.a. C~anş~'ın 
hanlığı ve Melik Şeref'in bize emirliği. zamanında yazıldı (Il; 'i95). · · 

Pirğalemyan,. _21'6-217 . 
· · :! .• . • . 

Yazan: HOV ANNES MANGASARENTZ 
Yer : Erciş . .' i· .. .·. . . . ... ... . . . . . .. . . ; - .. 

· · . . ... · l463 __ seneSinde, Irak padişahı . Cihanglı'iıl hanlığı ·ve oğhi ~asan 
Ali'nin meniıeketi.mizde emirliği. zamanıİıda, Kaçberuıiik eyaJetinin ArceŞ 
şehrin'de · :Yaiıicii (II, 197). · · " · ... - . -: , .. . . : ·. , . . - . . .... . . . . . ..... ---· 

104 Vangölü'nde adıı.cık ve manastır. 
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1464 

Erivan, 3759 Yazan: RAHİP STEP AN OS 

• ·- -···. 1 • 

Yer : Hayotz-tsor 

. . : . 1464 .senesinde, "Der Grigor'un katolikosluğu ve Horasan'a gidip 
işkence ve vergi ta).çbiyle menıleketi yedi sene s~sıntLİıalinçle tutan Yu-
sUf'un oğlu Cihanşah'ın ·hanlığı zamanmda yazılqi (ll, 214). · 

Piiğalemyan, 218-219 ·taza~: HAGÇ?P 
Yer ·· : Arazğe 

1464. senesinde, Der Zakarya'nm Aktamar katolikosluğü .'ve Kara 
Yusuf'un oğlu Cihanşah'ın hanlığı zamanmda Ardzge şehriıide yazıldı {İl, 
216). 

. .. . 
Yazan: ? 
Yer · : Ardzge 

Yeğivard (Hf:JSU~z) 

... Der Arisdakes'in105 katolikosluğu ve Bağdad'a giderek bir arslan 
gibi kükreyen Cihanşah'ın cihangirliği zamanmda Ardzge şehrinde yazıl

dı (ll, 217) .. 

Erevan, 3481 Yazan: AZARY A 
Yer : Arkelan manastın 

... i464-senesinde, Vağarşabat (Eçmiadzin) de oturan· Der Zakarya'
nm katolikosluğu· ve -birçok askerle gidip Bağdad'r muhasara eden Cihan
şah!m padişahlığı zamanında, Turuheran eyaleti.nin Arkelan manastınnda 
yaziıdı (Il,-2f8). · 

Yeni Cülff!_,_ 463 

. ' . 

Yazan: PAPAZ GRİGOR · 
Yer ·. ·: -Gongırga köyü 

. . . . 1.464 sen~sin4e, ç:Jongıçga köyünde10~ Y!!Zıl~ı. Bu sene, A-ntid sul-
tanı Hasan; iÖOOO askerle gelip Kayseri ı:iıe.niıeketini tahrlb etti ve türk
menleri büyük bir talana ~ uğrattı·. Alialı (köyümüz) Gongırga'yı. oİıun · fena 
fikirlerinden korusun (ll, 221). · ' · · · · · 

lOS Eçıniadzin katolikosu ll. Aristakes (1465-1469). 
106 Kayseri civannda. , .. 
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«Toros Ağbar'!), ll, 463 Yazan: AN ANYA 

. . ...: ·, ·.u• . . · .. _ . . .. · .. ,-. . . ~e~ ·'· .: __ Rumk_aı_e ; 
.... .İŞhtı· · İncil; 1464 senesinde, Der Karabet'in107 (Kilikya) katolikos

luğu ve Çakam Beğ'in z~anında n;ıeşhur Rum.kal~'nin Halili .denilen kö-
Yünde yazıldı .Cil, 229). ·· · · · . ı ~ 

•J465 

Erivan, 3758 Yazan: HOVA.NNES 
Yer : . Gadz köyif108 

. . . 
. . . 1465 senesinde, Deı: Grigor'un katolikosluğu ve Kara Yusufun oğ-

lu Emirze. Cihanşah~m_. cihangirJ.iğipde mülcerrer ye_rgilerin ağırlığı altında 
ezildiğimiz zamanda y~dı (Il, 230). 

Pirğalemyan, 221 Yazan: MATEOS 
Yer : Y eğivard manasim · .. 

. . . 1465 senesinde, bu yılda makama gelmiş olan Der Aristakes'i~ 
katolikosluğu, Yusuf'un oğlu Cihanşah'ın hakimiyeti ve memleketimizin ba- ' 
şında bulunan Vişel'in (?) zaman~da Ararat eyalet!nin Y eğivard manastı
rında yazıldı (ll, 232~~ · 

Erivan, 5313 Yazan: PAPAZ VARDAN 
Yer : Van 

... ·1465 senesinde, Der Stapanos'un 109 katolikosluğu ve iki seneden 
b~ri Bağdad şe~rinde oğlu Pir Budak'ı m]Jhasara etmiş bulı,ınan Çiharşah'in 
I?adişahlığı zamanında yazıldı (Il, 234). · 

Eçmiadzin, 22· : Yazan: HOVANNES MANGASARENTZ 
Yer : Erciş 

. • . 
. . . İşbu İncil, 1465 senesinde, Erciş şehrinde bitirildL Bu sene, Ci

hanşah_ padişah, oğlu Pir B.uda,k'ı Bağ9ad'dp. öldürdü, kendis~ de payitahtı 
olan Tebriz'e gitti (II, 236). · · ·· ·. · 

107 Kilikya (Sis) katolikosu Tokatlı Karabet (1446-1477). 
108 Gökçegölü'nün güneyinde, eski adı ile Keğarkunik denilen bölgede. 
109 Aktamar katolikosu IV. Stepanos (1464-1489). 
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1466 

Lalayan, «Etn~grafik dergisi~, 287-88 Yazan: HOVSEP 
. Yer : Akants köyü110 

. . . 1466. ·senesiİıde, Der Anstakes•lıı katolikosluğu ve Cihıinşalı\n 
hakimiyeti zamanında yazıldı. Cihanşalı, iki seneden beri · Bağdad'ı kUşat
mış fakat ele geçinneyi başaramamıştır (Il. 246). 

Pir~alemyaiı, i29 

Erivan, 9223 

1467 

Yazarı: KİRAGOS ÇOŞKANZ 
Yer : Aktamar · · 

Yazan: PAPAZ V ARDAN 
Yer : Van 

1467 senesinde, Der Aristakes'in katolikosluğu ve Mirza Cihan
şah'ın hakimiyeti zamanında yazıldı. Cihanşah bu sene Uzun· Hasan'a kar
şı yürüdü, Allah yardımcısı olsun (Il, 258). . . -. . . . ·- ~ ... -

Pirğalemyan, 331-32 . . Yazan: KA RAB ET 
Yer . ·: Van . 

işbu kitap, Der Stepanos'un (Ak'famar) katolikosluğu ve Cihanşah pa
dişalıın hakimiyeti zamanındalll Viui şehrinde yazıldı. Cihanşalı, Hasan 
Beğ ile savaşmak için. b~ ,seı;ıe pek çok askerle beraber geldi (Il, 259). 

Pirğalemyan, 229 Yazan: PAPAZ HAGOP 
Yer· :· Ardzge. . . 

.. . · ı467 senesinde, Der Aristakes'lıı Eçmiadziri katolikosluğu ve Der· 
Stepanos'un Akta~ar katolikosluğu ve Cihanşah'ın oğlu Hasan Ali'nin Iıa-

ııo Van havzasında. 
) 

ll ı Yazıda taılh · kay d edilmemisse de, Cihangir'in Uzun Hasan·a· ka~ı · yürüôüğü 
söylendiğine göre, 1467 senesinde yazılmış olduğu aola~ılıi . . 
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kirniyeti zamanmda yazıldı. Bu sene, Uzun Hasan, Cihanşah'ı öldürdü, .biz 
ise korku içinde kaçışmaktayız (II, 260). 

1468 

Erivan, 7757 Yazan: MIGIRDİÇ 

Yer : Hizan· 

İşbu İncil, 1468 senesinde, Der Stepanos'ı,ın A.ktamar katolikos
luğu ve Cihanşah'ın oğlu Hasan Ali'nin hanlığı zamanmda, 'Hizan şehrinde. 

yazıldı. Bu yılda, Cihaıişah _ Han, Amid şehri üzerine ve daha ileride Şam'a 
kadar gitmek niyetiyle birçok şaki ve askerle beraber Teb~'den hareket 
etti·. Geçtiği yollarm üzerİnde herkes onun korkusundan titriyordu, çünkü 
o birçok ülkeleri zapt etmiş ve aynı zamanda Herat'a ve Horasan'a kadar 
bütün İran memleketine hakiın olmuş ve gerek kuzey ve gerek güney _(~em
leketleri)' vergiye tabi" etmiştir. O, hıristiyanlara yardımcı olmuş, kendi za
mawnda birçok kilise yapılmış ve tamir edilmişti ve Ermeni ülkesinde sulh 
ve asayiş hakimdi. 

İmdi, onun yürüyüşü esnasında birçok bölgeler tahrib edildi, kaçışan 
halk: mağaralara girip gizleniyor ve açlıktan ölüyordu. Cihanşah Muş ova
sına geldiğinde onun sayısız askerleri pek çok tahribat yaptılar. 'X?lda ~'?
nakladıkları vakit, düşman korkusu duymayan ve <ıyeryüzünde bana kılıç 

kaldırabilen kimse yoktur» deyip böbürlenen Cihanşah, askerlerini _ yanın

dan uzaklaştırdJ. Bunu haber alan düşman, üzerine bücum ederek her şe
yini yağma etti, ken~i~i ve oğullarını da öl~ürdü. Onun öldürülmesi üzerine, 
birçok yerler, hususiyle Erineni memleketleri pek çok tahribata uğratıldı, 

birçok kilise yıktırıldı, hıristiyan balkın çoğu kılıç ve açıi:kıa telef ·oldu (Il, 
270-271). 

«Toros · Ağbar», ll, 377-78 Yazan: MARKARE 
~. .. . . . ·. . 

Yer : Menzkert 

... 1468 senesinde; Der Aristakes'in katolikosluğu ve Cihanşah'ın ci
hangirliği zamanmda Menzkert'teki Sirunkar manastınilda yazıldı. . . . Teb
riz Hanı memleketimize geldi ve büyüklü küçüklü herkes .. Şah~ın korküsun
dan kaçtı. Rahim Allah, Hasan Beğ'i. k:uv.vetlendirdi ve o, onu oğulları ve 
atWarı ile telef etti ve hıristiy_~an esaretten.:k:u.rtardı ([{, 272). . 
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Erivan, .9223. · ... 
.·• 

•'.'• 

' . · Yazan: · G:A.ZAR 
. Yer : Hizan · 

. . . İşbu mukaddes İncil, 1468 senesinde Hasan Ali'nin hanlığı ve bi
zim Kürt emirimiz Emir Malik'in zan;ıanında yazıldı (Il, 274). 

1469 
Venedik, . İl5 Yazan: HOVANNES MANGASARENTZ 

Yer :Erciş 

1469 senesiİıde, Der Aristakes'in katı;>likosİuğu ve Uzun If~san'ın 
hanlığı zamaİııiıda · yazıldı. Uzun Hasan, bu seİıe.:üç. pfldişahı (yani) Cilian
gi:İ-'i, Hasan Ali'yi ve sultan Busiat (Ebu Said)i askerleriyle berabei }mha 
etti, ken~si de Şam kapısından Horasan'a kadar (olan meİnleketlere) M
kim oldu (ll, 281). 

Yeni Cülfa,5~7 Yazan: İSRAEL 
Yer : Pasavank köyü112 

1469 senesinde, Der Stepanos'un Aktamar katolikosluğu ve Ci
hanşah mirzanın sayısız askerlerini imha ederek Halep'ten Semerkant mem
leketine (kadar olan yerlere) Mkim olan Hasan Beğ'iri zamanında · yazıidi 

(ll. 281). 

Handes Amsorya, (Viyana) 1925 Yazan: PAPAZ GRİGOR 
Yer : Daylos köyü 

... 146? senesinde, Cihanşa~'ın Amid'e karşı yürüyüp ;perişan olduğu 

ve mel'un Estinşer'in113 Noel yortusu günü114 gelip memleketimiz olan Rış
tunik'i talan ettiği, bizim de o karlı günlerde öteye beriye kaçtığım~ acıklı 
zamanda yazıldı (Il, 282). 

Erivan, 4515 · 

1469 senesinde, Eçmiadzin katolikosu 

11~ . Vangölü'nün güneyinde. 
113 Bk. Not 51. 
114 6 ocak. 

• • • .. • • -, 1 ~ ~: • • • • 

· Yazan:·· MATEos· · 
Yer : Y eğivard 
•mııs ve Çihanşah'ın 

. . . ~ ' 

; .. . .·~ ! . 

115 Adı yazılmamış olan "k~tolikos, Aristakes veya ·aynı yılda makama gelıriiŞ ~ian 
halefi n. Sarkis (1469-1474) olacakbr. . . . . ' 
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hanlığı zamanında yazılınağa başlandı. Uzun Hasan Beğ, Cihanşah'ı öldür
dü, oğlu Hasan Ali'yi kaçırdı ve kendisi memleketimize h~ oldu (//, 
283). . . ; . , .. '· ... · .. •', 

' , ·. · . .... 

Bodleian LibiarjÇ Oxtord, .4 , .Yazan: PAPAZ'HAGOP 
· Yer ·:· Harput 

... 1469 :senesi.ıiae, -ber · Aristakes'in. katolikosluğu ve Hasan "Beğ'in 
hükümdarlığı zamanında Kharbert denilen şehirde yazıldı (Il, 292). · · 

1470 

Bodleian Li b., · Oxford,- 6 Yazan: HA GOP 
Yer . : Harput 

işbu İncil, 1470 senesinde, Der Aristakes'in116 katolikosluğli ve 
Bağdad'tan Şiraz şehrine .ve Trabzon'a kadar hakim olan Hasan Beğ'in.,za

manıncia kharbert şeh.ri.nin Sinamot mahallesinde Surp Sarkis kilisesii:icie 
yazıldı. Hasan Beğ,· birçok yerlerde yaptığı cesaretli harplerle bir yılın için- , 
de üç han'ı yenmiş ve onları (yani) Cihanşah ile oğullarını ve Busaid Han'ı 
öldürerek onların topraklarını .. ve :kalelerini ele geçirmişti (Il, 297). 

Pirğalenıyan, 310-311 Yazan: PAPAZ HOVANNES 
Yer : Noravank 

. . . 1470 senesinde, Der Aristakes'in katolikosluğu zamanında, Nora
v'ank denilen maiıastırda yazıldı. Bu yılda, Uiqn Hasan gelip Kara Yusuf'un 
oğlu Cihanşah'ı ve · oğullarını ·öldürdü~ kendisi onun 'tahtına oturdu. Hıristi
yanlara karşı şiddetli tasubluk(taassub) oldu, çanların çalınması yasak ed~
di v.e hıristiyiuılar (kendilerini belleten) alametle gezerlerdi (Il, 299). · · · · · : 

~ :. ...... . . . . . . : 

PirRalemyan, · 31 O-ll . Yazan: AVEDİS 
Yer : Ostan · 

... işbu kol~fon, Der Stepaiici~;~ (A.ktamar) katolikosJuğu ve Cihan-· 
şah mirzayı öldürüp kaleleri zapt eden Osman Beğ'i.ıi . oğlu Rasiın Beğ'in 
hanlığı zamanında yazıldı (//, 299). 

116 Doğrusu: Sarkis. 
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1471 

Gürcistan Biıst: 541 · Yiızari: ? . : ·.- ::. 
Yer : Van 

: .. . ·. İş bu Nutuklar Kitabı, 14 71 senesinde, .Hasan .. Beğ'in · ba.kimiyetr za.:. 
manında yazıldı. Hasari · Beğ, Allahın iradesiyle üç seneden beri güney ve 
1cuzeyde, İran'a, Şark'a ve Mezopotamy~'ya sulh içinde ba.ki,m vaziyette-
dir (II, 313) . . · · ' 

Erivan, 215 

--·~ --- - . -
Erivan, 8409 

... . : : ! .. ~ ·• - ••.• 

YazaiF PAPAZ_ y A/.?.DAN 
Yer : Ağçotz.:.vank 

... ·. !ş bu ln.cil; 14 71 senesinde, Der Aristakes'in(?) katolikosluğu, Bag
ran'ın 117 Oür:cistan kıraUığı ve . f:lasan~:B~ğ'!n : . . 4.anlığı ---ı;am.ıw.ında;~ ·.-Anı.:ça! 
ey aletinin Ağçotz manastırında yazıldı (Il, 3 I 6). 

YaZan:-GR.!GOR .. 
Yer : Arevis kiiyü 

1471 seiiesind~ •. Süniİc. (Kıu-abağ) eyale~. Ar~~j~ _kÖ~Un~e, Ha-. 
ş_~: Beğ'in sultan Ebu Said'i öldürdüğti zaİnan yazıldı "(II, }16). 

. -. .. . ~ .. ~ 
· .. Yazan.>.? : ;!~-~:_ 

. ' 'yer : '(iuki !CiJyiı ' 
Erivaiı · isı ı .. J • • • 

. ·.,. 1471 senesinde, Der Aristakes'in(?) katolikoslı.ığu v.~ J1~s~~ -J~e~'jn. 

cibangirliği zamanında yazıldı. Hasan Beğ, Cibanşah'ı yenerek Hoy ovası
na geldi, Hasan Ali'yi firar ett4'di ve Karabağ:a, giderek .oradı:ı. İran'ın müs
tebidi .olan sultan ... (II; 319). · ·' ·. ,, · · · ·.. . · · · . .. ,. ·. ·· · : 
~- . . : .. : ·. . . . . , . . : . . ,. ..· .. '1lı , - . .: · :~· . 

' '!'· ' • 

117 VI. Bagrat (14.66-1478). 
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1472 

Erivan, 5910 Yazan: RAHİP MELKİSET. 
Yer : Arçırovank · · 

_ ... 1472 senesinde, per Aristakes'in(?) katolikosluğu ve"Hasan Beğ'in 
hanlığı - zamanında Arçirovank118 maiiastınnda yazıldı (ll, 337). . . 

1473 

M.D. Mıgırdiçyan kataloğu Yazan: PAPAZ HOVSEP 
Yer : Sori köyü 

.. ... işbu İncil, 1473 senesinde, Uzun Hasan'ın hanlığı zamanında Sari 
denilen köyde yazİldı. Hasan Beğ, bu yılda Kürdistan'a akın ederek Bitlis'i, 
Ahlat'ı, Muş'u, Bohtank'ı (Bohtan su havzası)' zapt -ederek çok kan akıttı 
ve· müslüman milletini talana uğrattı. Sonra Rum memleketine gitti; Mısır 
sultanı ve Runi hükümdarı119 700000 atlı ile karşı geldiler, . güiıeŞin. do
ğuşundan batışına kadar savaştılar, iki taraftan 20000 adam öldü ve iki ta
raf da harp meydanından kaçtılar. Hasan Han, Tebriz'.de .oturdu. ~iz .ise, 
kaçarılk lfu.an memleketinin Sari köyüne geldik ve olan biterii, büyük sı- , 
kıntı iÇinde olduğum İlalde işbu İncil'de yazdım (ll, 342). 

.. . . .. . 

Areve/k gazetesi, sene : 1884120 Yazan: ? 
Yer : Akisi şehir 

1473. senesinde, Okçu milletten Hasan'ın cilıangirliği. zamaninda 
Akisi denilen Şehirde yazıldı. Bu yılda, Çıtak(?) denilen hükümdar, sayısız 
askerle beraber Rum· meinleketinden ·bizim memleketimize geldi~ O, önce 
Erzurum'a gelip şehri yak:tı. :. az sayıda askerle Çıtak'a karşı geldiler: .As
kerlerimizin: pusu. kurduğundan haberi ·olmayan Çıtak'in askerleri iledeyip 
karşılarında bulunan az sayıda askerle savaşa tutuştular. Pusu kuran asker
ler arkadan yetişerek Çıtak'ın askerlerini kuşattılar ve sabahtan akşama ka
dar devam e_den şiddetli .bir savaş oldu. Önce bizim asker yenildi, .fakat SOİl
ra-Allah'ın emriyle Çı fak'ın askerleri yenildi, çünkü şiddetli bir rüzgar çı
k~.ak Çı tak'ın ask~!l~rinin Y.iizü.ne . ~yle bir to~ topı:ak k~dırpı Içi birbirini 
göremez ·oıduıat. Onları takip.· eden askerlerinüz büyük bir katli'aı:il. yaptı-
- i ; . . . . . .:·· . ' . . . • 

118 Erciş bölgesinde manastır. 

119 Osmanlı padişahı (Fatih). 
120 Bu kolofon, 1884 senesinde, İstanbul'da çıkan ermeoice •Arevelk• adlı gazetesin

de, •Koda.riç (Çarsancak) da. önemli eski eserler• b':ışlığı ile. ne~redilınistir. · · 
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lar ... tutarak Hasan'ın yanma getirdiler ve öldürdüler. Böylelikle, Al
lah'ın inayeti ile memlelç~t:imlz Çıtak'ın askerlerinden kurtuldu .. , f!p.larm. 
hünk6r denilen padişahları :ise, 60000 askeriyle beraber, arkalarından ge
tirn;ıiş old~an .bir şehir. lcad'ar büyük olu!? ,k~ ~cirle b~~ ~şab kule
lerine iltica 'ettiler . ·. ·. ~.eğ, az · sayıda askerle ~kalmıştı. · Çıtak'}.n- asketleti ka: 
leden çıkarak kendi melnİeketlerfne göÇ .etmeğe başladılar. Beğ . he· berıiber 
olan askerler de onu bırakıp kaçtılar. _ve Çıtak böylece kurtulup kaçtı. Ha-
s~ .~k~r t?pladı . . . . (Il, 343). · 

Ar{?:akh, s. 247 

• •• • • • • • - f . ... . -:, . . . . 

Yazan: SARKİS .. , . . 
}':er · ... Haçenatso.r 

· ... işbu İncil; 1473 senesinde, Rum memleketine gideı:ek Türk .mil
letini türlü fenalıklara uğratan .Hasan Beğ'!n hanlığı, Deı: Afi.stak~s'in ka
tolikos~uğu ve buranm emiri Veliçan'ın zamanmda yazıldı. (II,; 344) . 

.. 
Pir~alem>'an, . 316-317 Yazan: MELKİSET 

. . Yer : .Aret_köyü 

. . . 14 73 senesinde, Der Sarlds'in katalikasi uğu ve bu yılda Çağata'nın 
tazyikine uğrayan· Uzun Hasan'ın hlli.nıiyeti zamanmda yazıl~ı (Il, 344). 

Erivan, 5912 Yazan:·. PAPA.ZDAVİT 
.Yer .. .: . V ayqrz-isoi:._ .. , 

~ . \ . 
1473 senesinde, pek çok ülke ve· şehirleri zapt ·eden· Bayındır'ın 

tarunu Hasan Beğ'in, katalikos Der Aristakes'in(?) ve bölgeınizin. emiri Çu:
ma'121nın zamanında, V~yotz-tsar memleketinin Sırkğuns köyiliide yazıldı 

(ll, 346): . 

. . 
Erivan, 958 Y-azan: HAÇATUR 

·. : .. ... · · .. .. Yer : Urdz köyü · . . : · 
. . 

·147.3 senesiı;ıd~,' Der Aristakes'in(?) katolikasluğri, Gfucist~ kıra~ 
lı : .. 'ı,n ve Osman'ın tarunu Hasan Beğ'iii hanlığı zamaııiiıda, '.Araiat· ~ya:. 
!etinin Urdz köyünde yazıldı (Il, 347). . . , . , 

.;. 

121 Broşyan hanedaruna mensub Ermeni valinin adı. 
. . . . .. .. ' ,".;' 
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«Toros Ağbar'>, ll, .420. . =Yazan: PAPAZ MANUEL 
Yer .' Erzincan 

· : 1 

işbu İncil, '1473 ·senesinde, Hasan Beğ'i.ri hükümdarlığı ve Der 
S~kis'in katolikosluğunuii. :· a~ıkıi zamanında . papaz Manuel tarafın~an Er-
zincan'da yaZıldı · (ll, '.354). · 

.1474 
Erivan, 216 Yazan: RAHİB BOGOS 

Yer : Dzğaku vank122 

1474 senesinde, H!J.s·an Beğ'in . ve oğullarının bakimiyetleri, Der 
Aristakes~in(?) EÇiniadzin katoİikosluğu ve Der Stepanos'un(?) Aktamar ka
tolikosluğu zamanında yaZıldı.· Bu senede, Hasan Beğ, . Bitlis' i muhasara 
ederek Kürt milletinden birçok adamı. öldürdü. O, Ermeni milletine karşı 
çok merhametli olup onlardan esi,r. ~amaktadır (ll, 365). 

Erivan, 5738 Yazan: F:IOVSEP 
Yer : Hizmı 

... işbu İncil, 1474 senesinde, Der Stepanos'un(?) Aktamar katolikos
luğu ve müstebid Uzun Hasan'ın hanlığı zamanında Hizan memleketinin 
Sori denilen köyde. yazıldi . (ll, 368). · ·· 

Pirğalemyan, 323-24 . · : 

1475 
Yazan: GRİGQR 
Yer : Bergri 

işbu İncil, 1475 senesinde, Der Sarkis'in katolikosluğu zamanın
da, Bergri denilim Tarberuni123 eyaletinde Der Husgaorti denilen manastıc
da yazıİdı. "Bu ·yılda; Mezopotamya'dan gelerek Şark memleketlerini zapt 
eden Hasan Beğ, Tebriz'de 1?-üküm sürmektedir (ll, 381). 

1476 
Erivan, 4876 Yazan: PAPAZ GRİGOR 

Yer : ? 

·· .. . 1476· senesinde yazılmağa başlayan işbu «Epbemerides>>, 1477 se-

122 Van bölgesinde manastı.r. 

123 Van eyiiletinin bir bölgesinin eski adı. 
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nesinde, Der Hovannes'iıi katolikosluğu zamanında ... . memleketinde biti
rildi. Bu senede (1476), Osoian'ın oğlu hunhar Hasan, büyük bir ordu ile 
Gürcistan üz~rine geldi. Onlar, kılıçtan geçirdikleri halkın yarusıra, 36000 
kişiyi de esir ettiler; esiderin birçoklarını doğu ve batı taraflarına götürüp 
çocuklıirı ana babalarındaiı, kardeşi kardeşten ayırdılar (11, 392) . 

Kudüs. 1193 . Y._azan: ÇİMİŞGEZEKLİ STEPANOS 
·Yer : ? 

1476 senesind~, büyük sultan Hasan padişah, Gürcistan'ı tahrib 
etmek için, atlı ye piyade olmak üzre 100000 ı~sker topladı. Onlar Tiflis'e 
girerek şehri tahrlb ettiler . . Kıral Bagrat Lezg)stan'a savaşa gitmiş ol~uğun
dan memleket başsız kalmıştı. İşte bu, kötü grucü milletine ilahi bir ceza 
oldu; çünkü onlar, Sultam irşa etmekle bizi iztıraba düçar etmişlerdi. Türk
men adını duyunca J;ıerkes kaçarak kısmen ormanlarda gizlendiler, kısmen 
de kaleye kapandılar. Tiflis işgal edildi ve kalan halk itaat etti. Onlar; Go
ri'ye. k~ı bir al.ay sevk ederek, kaleyi zapt ettiler ve orada bulun~ 300 .ki
şiden kadın ve çocukları esir edip, kalanları kılıçtan geçirdiler. Sonra or
manları onbeş gün tarayıp saklananları tuttular ve erkekleri öldürdüler ... 
(II, 393-395). 

Kudiis, 1657 Yazan: P AP_ AZ MIGlRDİÇ 
Yer : Tiflis 

... 1476 şenesinde, Der Sarkis'in(?) katolikosluğu ve Hasan Be~'i~ 
hanlığı zamanında yazıldı. Acıklı bir zamandır ve çok · ıztırap Çekmekteyiz: 
Hasan Beğ;· G'lircistan'ı zapt ederek Tiflis şehrini tahrib etti ... (ll, 396) . 

. 
Yazan: STEPANOS· 
Yer : Ayrivank124 

Yeni Cülf~. 335 

1476 senesinde, Der Sarkis'in(?) katolikosluğu ve Osman'ın oğlu 
Hasan Beğ'in zamanında yazıldı. Acıklı zamanlardır ve halk vergi taleple
rinden çok _ıztırap çekmektedir (Il, 379). 

Alişan, . «Sisagam; s. 91 Yazan: ? 
Yer : · V ayotz-tsor 

... 1476 senesinde, Der Hovannes'in katolikosluğu ve Hulagu'nun 

124 Erivan bölgesinde. 
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tahtıni işgal eden Bayindır'ın to runu Hasan Beğ'in hanlıği. ·zainauırida; şim'
di Vayitsor ve Eğegis denilen Vartitsor manastınnda yazıldı (Il, 400). 

. . ·. .. : . . . ·-: .. :.;·:·· . . : . .. 
Erivan, 2542 Yazan: ZAKAR.~ 

Yer . :_ __ ~ngunyantzv~nk 

1476 senesinin 20 aralık günü, Hasan Beğ'in ve 1476'da kırala 
karşı yürüyen Husen (Hüseyin?) Beğ'in beyliği zamanında Angunyatz ma
nastınnda 125 yazıldı (ll, 401). : : · .:·. · : -·.:.. 

Erivan, 6497 Yazan: PAPAZ HOVANNES 
_re,_-_ : Ardzge - :: 

... İşbu İncil, 1476 senesinde, Der Hovalınes:'in katolikosluğu·ve Emiİ 
Hasan Baha~ır'ın hakimiyeti zamanında, Bıznunik eyaJetinin Ardzge şeh
İinde yazıldı (Ii, 402). · ' ·· · - ·.· · ·. · .:: · ·' 

"1477 . 

Erivan,6319 
. . 

. Yazan.: MELKİSEi< 
Y ~; : : · Egebad köy ii . -·.· - ... , .. 

. . . Işbu İncil, 14 77 senesinde, Bagrat'ın Gürcistan kırallığı,' Gorgo~ 
re'nin atabeyliği ve Osman'ın torunu Uzun Hasan'ın hanlığı zamanında Pa
sen eyaletinin Eg~öad köyünde yazıldı. · ·. - ·-· '· · ·-' 

1476 -senesinın eylül ayında, sayısız Türk askeri toplanıp Gürcistan'a 
l_<arşı gazaya ·gittiler. Onlar; .· Tiflis şehrind~ . Kur ~ehri ~yısınd.a ordugab 
kurd~ar, askerler ApkaZ sıiıırına k~dar Gürcistan'da yayıldıİar, ı<;afkas da
ğının-- zirvesine çıktılar~ bllyük-miktarda -giinimeç ve esjr _aldıJ-ar;- P.ek;·ÇÇ>k·d~a 
eniayet iŞlediier. 32000 kişi e~ir edildi, -48ooo kişi de .kıiıÇt"an ' geÇirtiC.ii. (İl; 
415); ... 

Erivan, 6858 Y~f!~]: } ·.!· ~·:~ 
Yer : ? 

. . . 1477 acıldı senesinde yazıldı. Osman'ın t~runu Hasan Beğ bu yıl
da Tiflis şehrine karşı yürüyüp zapt etti, ganftiıet ve esir aldı ve koca mem; 
leketi tahrib ettiy~, ~116). · · · · . : ... :,-·_ .. · . __ 

125 Ararat eyiletinde. . .. · -: . ·,., .. :-· .... . 
# •• · ·-··· ı; .. . . 

Tarih Enstitıisıl Derzisi - F. 10 
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Ararat dergisi, .1911 :y_azan: ZAKARY A .. 
· Yer : Aşodatsqi . · 

... İş~u ;fncil, 1477 senesinde, Der Sarkis'in katolikosluğu ve Tifljş'i 
zapt ederek 30000 kişiyi öldüren ve 30000 kişiyi de esir eden Hasan Beğ'in 
ba.k.iniiyeti za-ıiüınıiıda · Aşotatsor'de Angünyatz manastırında yazıldı (ll, 418). 

1478 
Erivan, 4873 ' . . ,. · Yaz~n: ? . .. . 

Yer :? 

·. · . . İşb~ «Epbemerides~, 1478 senesinde yazıldı. Bu zaıı:ianda, .Hasan· 
Beğ Gürcistan'a ·gelerek tal:iribat yaptı, 40000 kişiyi esir etti, kendisi de ni
hayet feci ~ir. surette öl~ü (ll, 425) . . 

Handes Amsorya, Viyana, 1940 Yazan: JJ.E~ÇTR)Lİ GRiGOR 
Yer : Bergri 

. .. 1478 senesinde, Der Hova:p.nes'in126 katolikosluğu zamanında ya
zıldı. Katolikosluk makamını işgal etmiş bulunan(?) Erzincanlı arşevek Sar
kis; ~u senede·~ Hasan Beğ'in Gürcistan'dan almış olduğu esirleri büyÜk· bir 
cesaretie k...ii:tcirdı. Bu günlerde, Hasan Beğ'in oğlu Uğurlu, babasının emri 
olmadan . .... (Il, 426). 

Erivan, 942 Yazan: DAVİT 
· Y er : Sırgğunk. köyü 

· · ... İşbu kitap 1478 senesind~, : Der ·Sarkis'in(?) Eçmiadzin ·kat~likos~ 
ıuğıi, Ösman'iiı torunu Hasalı Beğ'in 9ğıu olup bu. yılda· kardeşi Sultan · Iİa
lil'i öldürerek .-·siıltanlığı alaİı Yakub ·Beğ'in hanİığı zamariında yazıld( (ll, 
427)~ ; . . . ·: ' . ; . - . . . . 

1479 
Kudüs, 2470 Yazan: M ELKiSET ·. 

Yer : Arest köyü 

.· . : . . '. İş bu İl~er mecmuasınui yarısı 1479 ~~nesinde Tar be~. m_em
leketinin B anduroahi denilen Arest köyünde, diğer. yarısı da, · dinsizlerin kor
kusundan kaçarak saklandığımiz ... 'de yazılmıştır: Hasan Beğ öldü, oğ-

126 Eçmiadzin katolikosu VII. Hovannes (1474-1484). 
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!tL Hasan Halil yerine geçti, fakat diğer oğlu Ağubeğ '(Y akub Beğ) ·kendisi.: 
ne karşı çıkarak onu öldürdü ve bütün mem.lekete hakim oldu. O, şimdi 

birçok askerle beraber ·. Şark'a Çağat'ın üzerine gitmiştir. Allah nasıl isterse 
öyle· olsun (ll, -436). · : ' · · · · · . , ·_ 

Yeni Cülfa, 413 . 
. : "'t 

Yazan: HOVANNESMANGASARENTZ. 
Yer : Erciş 

.... İşb.~ İncil, .1479 s.enesinde, Der Hovannes'in katolikosluğu ve 
meıliıek~t:imiZ · padişıi.hı. ·Yakub Beğ'in korkunç zamanında, Kaçberunik'in 
Erciş şeb.riıide yaiJJ.dı {II/ ."437): · · 

Pirğalemyan, 326 · Yazan (sahibi) .. : BOGO S 
Yer , · .· .· · : · Muş 

... İsbu İncil, 1419 senesiİlde, Der Hovannes'in Eçmiadz:in katolikos
h.iğicve··Ii~yıiidır iı:iın~tip:d_eıi YakÜb Han'ın hakimiyeti' z~ırianınd~, MuŞ 
ş~hrinde yazıldı (II, 4_38). 

1480 

Erivan, 3681 Yazan: HAYRABET 
Yer : Aklamar 

. . . İşbu kitap, 1480 senesinde, Der Stepanos'un (Aktamar) katoli.kos
luğu ve Yakub_ Beğ'in baki,miyetinin acıklı zamanında Aktamar'da yazıldı 
(Il, 446). 

«Handes Amsorya», Viyana, 1895 Yazan: RAHİB MARDİROS 
Yer : İstanbul 

, ... işbu Mezamir kitabı, 1480 senesinin 8 temmuz günü, büyük alim 
hekim Amirdovlat'ın127 talebi üzerine, muhteşem payitaht İstanbul'da ya
zıldı. 

Büyük hükümdar Mehemmed, Uzun Hasan'a karşı yürüyüp ve onu 
kırıp Tebriz'e firar ettirdikten sonra, kendisi Babert (Bayburt) şehrine ge- . 
lerek orasını yıktı ve yaktı. Dönüşünde, çok güzel bir Mezamir kitabı ge-

127 · Amasyalı Emir devlet adını taşıyan bu meşhur Ermeni hekim, Fatih'in zamanın
da Filibe'den İstanbul'a gelmiş ve gerek hekimlik sahasında ve gerek yazdığı tıbbi eser
leriyle faal bir hayat sürmüştür. 
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tirınişti. ki heldin Amirdovlat .tesadüfen görüp almıştır. Bu, 1473 senesinde 
olmuştu. 

1479 senesinde ise, Hünkarın emri ile. (İstanbul'a) sürülen karamanlı 
Enneniledn içinde bulunan ben Mardiros, İstanbul'a Sivaslı rahib Mateos'~ 
ve Trabzonlu rahib Abraham'ın yanına götüiüldüm. Hünkar, onları patdk
lik için geti.rtmişti. fakat onlar dünyevi şeteftense münzevi hayatı. ·tercih ede.:. 
rek kabul etmediler (Il, 441-442). : 

Yazan: ARDZGELİ HAGOP 

... Bu aynı senede (1480), Urha (Urfa) şehrinde."büyük bir muharebe 
oldu. Mısır sultanı'nın Pağ adlı bir kumandanı birçok askerle Urha. üzeri
ne gelerek, havalisi ile beraber şehri tahrib etti, yağmaladı, kaleyi de mu
hasara edip tamilen yıktırdı. Hasan padişahın oğlu Ağub (Yakub) padi
şah . . . cesur kumandan_ı Koç ~ayındır'ı ,birçok. askerle beraber sevk etti 
~~ . o Pağ'a k~şı ceP.~~ .. ~~~, ınlli.ılai~~- .l?ir ş~~?.Ş Y.?P.~~. ~nıı . y~~di, · as~~~: 
lerini kılıÇtan geçirdi, atlıları ve kendisini de 'firar ettfrdi, ve Rum padişa.: 
hına armağan gönderdi (H. Oskyao, Taron-Turubercin ·Manasiır1arı, Viya
na 1953; s. 184-85). 


