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BAŞLANGlÇ 

Tezim Osmanlıların kuruluş devirlerinde Mısırda yazılmış Ayninin lk

dülcuman fi tarihi ehlizzaman adlı tarihinde Osmanlılara ait veri1en mala

ma'tı Osmanlı tarihlerin~n bu hususta verdikleri m.alı1matla karşılaştırıp 

tetkik etmektir. Dig-er Mısır mehazleri gibi Ayni tarihinde de Osiııanlılara 
ait verilen malı1mat şi"mdiye kadar kimse tarafından tetkik edilmemiştir. 

Niçin Mısır mehazlerinden Ayni tarihini intihab ettim de aynı dev.irde ese

rini yazan Makrizi ve lbni Hacer Askalani ve diğer miielliflerin eserlerini 
tercih etmedim·. . · 

1 - Ayni tarihinin Türkçeye tercümesi mevcu~u. Bu suretle benim 

için kolaylıkla tetkik imkanı vardı. 

2 - Ayni eserlerini · Arapça yazmakla beraber aslen Türktü. Bu şe· 

kilde bir Türk müverrihinin hayatını ve eserini tetkik etmiş bulunacaktım. 

Ayninin Osmanlılara ait verdiği malüroatın kıymet ve mahiyetini anlamak 

için evvela bayatını ve eserrinin mahiyetini bilmek lazımdı. Ayninin 

. hayatı hakkında Türk menbalarında yalnız müellifin ismi, babasının ismi, 

doğumu, ölümü ve bir de eserlerinin isimlerinden başka malumata tesadüf 

edemedim. Avrupa menbalarında Islam ansiklopedisi ve bu ansiklopediye 

mehaz gösterilen eserlerden Ayninin hayatına ait gayet muhtasar nıalı1mat 

verilmiş. Ayni ile muasır olan müverrih Makrizi ve lbni Hacer Askalani

n in hayatını uzun uzadıya tetkik eden Avrupalı mijellifler Ayninin sadece 

ne zaman ve nerede doğduğunu, babasının ismini, ne gibi vazifelerde 

bulunduğunu ve daha sonra bazı eserlerini ·söylemekle iktifa etmişler. 

Ayni tarihinde müellifin bizzat kendisi tarafından verilmiş hayatı hakkında 

hayli kıymefli malumata tesadüf ettim. Talebeleride eserlerinde hocalarının 

oldukça uzun tercüıriei halini yazmı~lar. Ayninin hayatını yazarken tarihinde 



kendisi tarafından verilen malumatı esas olarak aldım. Ve talebeler inin de 

hocalan hakkında verdiği malumatı göz önünde bulundurdum. Esasen her 

iki menbada verilen malümat birbirine uymakta idi. Ayninin hayatını yaz

dıktan sonra ikinci pila~da lkdülcüman fittarihi ehlizzaman adlı taribinin 

kıyınet ve mahiyetini t~tkik geliyordu. Türkçeye tercümesi bulunan bu 

tarihin mahiyeti nedir? Ne zaman yazılmış, hangi vakayii .ihtiva ediyor? 

Bunun hakkında ne şark ne de garp menbaları~dan hiçbir malumata tesa

düf edemedim. Nihayet kendim .uzun müddet çalışarak eseri tercümesin

den tetkik ettim. Tercümeyi birinci ci ldinden son cildine kadar okudum. 

Mehazle~ini çıkardım, ne . şekilde bir tarih olduğunu araştırdım . . Daha 

sonra Türkçe tercümesini Arapça nushalarile karşılaştırıp tercümenin. ma

hiyetini tetkiK ettim. Tercümesinde gördüğüm eksiklikleri nazarı, itibara 

alarak A yninin hayatına ve tarihine ait aldığım malumatı Arapça nusba- . 

larındaki malômatla karşılaştırdım. Yanlış ve eksik yerleri tamamladım v.e 

'd.aha sonra Ayni tarihinin mu.htelif kütüph~nelerdeki nusbalarını tetkik 

edip ayrı ayrı maliimat verdim. Ve nihayet 3 üncü kısımda Aynı tarihin

de Osmanlılara ait verilen malumatı tercümesinden çıkardım. Bu malumatı 

~ra-eça nushalarilekarşılaşhrarak eksik ve hatalı yerlerini tamamlayıp tas· 

hih ettim. Ayni tarihinde Osmanlılara ait verilen malumatı Osmanlı tarih

lerinin bu husustaki verdikleri mah1matla karşılaştırıp tetkikten sonra va

sıl olduğum neticeyi sonuna ilave ettim.' Tezimi yazarken, muhtelif kısım
ları tetkik ederken tesadüf ettiğim birçok müşkülleri halleden Beyazıt kü

tüphanesi· müdürü fazılı yegane İsmail Saip Beyefendiye, tezimin mevzuu

nu veren, muhtelif kısımlarda gerek malumat ve gerekse Arapçadan Türk

çeye tercüme hususunda çok kıymetli yardımlarda bulunan hocam Mükri-· 

min beye, Ayni tarihinin Türkçeye tercümesini Arapça · nushalarile karşı· 

laştırırken ve Arapça nushalarını tetkik eçlerken büyük yardımlarda bulu

nan arkadaşım Ekreme, Topkapı sarayında Ayni tarihini tetkik ederken 

bana büyük nezaket ve kolaylık gösteren Topkapı sarayı müdürü ve kü

tüP.hane memurlarıiıa, Süleymaniye kütüphanesindeki Ayni tarihi nushala

rını tetkik ederken bana yardımda bulunan Üniversite kütüphanesi hafızı 

kütübü Sabri Beyefendiler e burada teşekker etmey! bir vazife bilirim. 
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AYNİ VE HAYATI 

. Ayni diye maruf « Ikdülcuman fittarihi ehlizzaman ». müellifinin ismi 

Mahmut bin Ahmet bin Musa bin Ahmet bin Hüseyin bin Yus.uf bin 

Mahmuttur. Lakabı kadı Bedreddindir. 26 Ramazan (1) H. 762 M: 1360 
tarihinde Ayıntabda «Ke~in» mahallesinde dünyaya geldi (2). Ayni mü

nevver, alim bir aileye . mensiıptur. Babası kadı Ş ahabeddin Ebülabbas 
Ahmet Ayıntabda 30 sene kadılara vek~let ebpiş ve bilalıara epeyce müd

det kadılık yapmış alim bir zattır (3). Ayninin ailesinin menşei Ankara

dır. Büyük babası kadı Şerefeddin Ankaradan Halebe ve Halepten Ayın

taba ğelip .yerleşmiştir (4). 

(1) Şemseddin Mehmet Sahaviyülmısri. Zeyli refülasır an kuzatı Mısır. Encyclopedie 

de !'Islam. Cilt 1. Sa. 217 Ayninin 17 Ramazanda doğduğu yazılı. 

(2) Tercümei Tarihi Ayni. 762 inci sene vakıiyii, Ci!t r. Ayıntab faslı. Cemaleddin 

Yusuf bin T~nriberdi. Menhellüssafi velmüstevfi badelvafi. Nuruosmaniye No. 3429. 

(3) Ter~jimei Tarihi Ayni. 784 senesi vefiyab: ~u tarihin müellifinin peaeri şeyhül
imamüHazıl Elkadı Şehabeddin Ahmet bin şeyhülimam Elkadı· Şerefeddin Ebulberekat 

Musa bin şeybülimam E~ulabbas Ahmet bin şeybülmukri Hüseyin bin Cemaleddin Yusnf 

bia Bedreddin "Mahmut Ayıntabi Hazretleri senei mezbilred~ . Recebi şerifin 26 ı~ cı günü 

yevmülisneyninde badessalatizzuhur vefat eylediler. Şeybi mezbilrun cenazesini Ayıntab 

canibinde, Halep 'yolunda Mukre nam mahalle defneyİediler. Ve şeyh merhum fıkıh ve 

usulü füruu müstahsin ve rnekatihatı şe.r'iye ve. sicillatı hikemiyede fevkalgaye kema.Ji 

vardı. Vesair rununda müşareketi olup ve sahibi adalet ve mütedeyyin ve müeddeb ve 

sahibi kerem ve mürüvvetli ve fenni şuruttan haberdar ve 30 sene kadılara niyabet hiz

meti şer'i şerifte oldular. Sonra nice müddet Ayıntabı mabrusede kadı olup icrayı abka

mı şer'iye eylediler. Badebu mazul olup münkati Hallabi teala olup fıkaraya nazarı tam 

ve ibsanı am eylediler. 

{4) Tercümei Tarihi Ayni. 731 senesi vakayii bakiyyei bavadis : Nehri Sacurun 

Halebe va~ıl oll!!ası~dan l?a!ısederken Ayni ~u sııtırları yazıyor. Ben (derim ki pederim 
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Ayni küçük yaşta cloğcİuğu şehirde tahsiİe başladı. Şeyh Hüsameddin 

ve şeyh Şahabeddini · Darirden Kur' anı Kerimi · tali~ etti. 9 yaşında iken 

hafızı Kur'an oldu (1). Ve Mukaddemeyi Ebulleys Semerkandi ve Kuduri 

yi kıraale başladı. 780 senesi Zeyneddin Mikailden Fıkıhdan Kudurf ve 

Mecmaulbahreyn, Hilafiyattan manzorneyi dinledi. Yine aynı senede Ayın· 

tabiı vaiz Mahmuttan · İlmi Tasriften Tasrifi lzziyi, Ilmi Feraizden Feraizis· 

seraciyeyi okudu. 781 senesi on sekiz yaşında iken İsa bin Elhas bin 

Mahı_ııut Sürmari'den Zemahşerinin tefsiri Keşşafını ve .Sekkakinin miftahı· 

nın kısmı salisi olan Maani ve l3eyanını tederrüs eyledi (2). Cibril Ün 

Salihülbağdadi'den Nahivden Mufassalı, Usulü Fıkıhdan Tavzihi, okudu. 

Kısa şeyh Hayreddinden Nahivden Mısbahı, Urfalı Hüsameddinden Hilafi- · 

yattan· Elbiharızzahireyi Şemseddi!l Mehmet Merağı'den Sarftan Merahül

ervahı, Mant;ktan Şemsiye şerhini, İlmi Kelamdap Rümuzülkünuzu ve 

Eyyubu Rumi'den Kelamdan Şerhittavali şerhi metaiii okudu (3) .. Ayni 

bu ilimleri Öğrendikten sonra babasına Ayıntab kadılığında niyabet .e~ti. 

Badebu 783 taripinde Halebe gidip Cemaieddin Yusuf bin Malatiden usu· 
~ . 

merhum kadı Şeh.abeddin Ahmet ve dedem merhum kadı Şerefeddia Musadım haber ver• 

di ki ol kimse idi ki bu ameli:le taşçılar foo.le ve ammalin üzerine her ne kaaar şey günde 

sarfolunur ise hesabı kendisine ref' olunurdu. Ve kendisi .katip ve üzerlerine nazır idi. 

Amel nihayet buluncayadek ve dedem mezkur babası şeyh Şehabeddin Ahmet ile Ho.lebe 

geldiler. Ve anda tavattun ettiler ve gelmeleri Rum şehirlerinden Ankara şehrinden idi. 

Ve babam Halepte olmuş idi. Ondan sonra Medinei Ayıntaba intikal etti. Beledi hayır 

ve revnak olduğ"u için ve havası tayyib ve suyu sabih oldu~u için ve nakline dai ehlibe

yit ve ilim ve riyazetten bir kimse idi ki ana kadı Kemaleddia ·denilird. 

(1) 772 senesi havadisinde Ayni merhum bu maka.mda kendini tavsif edip senei 

mezburede sinni dokuz sene kadar iken hafızı Kur'an olup Şeyhülkurra olan Şeyh Hüse

yin Ayıntabiye arzedip ve Mukaddemei Ebu!leys Semerkandi ve Kuduriyi kıraat eyledi

ğini tahrir etmiştir. . 

(2) Tercümei Tarihi Ayni 781 senesi vakayii: Müverrih Rahmetullah der ki bu senei 

mübarekede İmamülhadis vettefsir şeyh İmam AIUime şeyh Şerefeddin Eburruh İsa bin 

Elhasülhanefi Sürmariyülasıl velayıotabi tavattundan A!Hime Zemahşerinin tefsiri Keşşafını' 

Sekkakinin Miftahının kısmı salisi olan Maani ve Beyanını tederrüs ve semaa iptida ey

ledim. Ve. ol vakıt kendim talebeye maemaulbahreyn ve hidaye ve Usulde olan Mukni 

ve Kafiye ve Şafiye ve Şerhi. Şemsiye ve bunun emsali dersler okuturdum. Ve o vakıt 

sinnim 18 ze baliğ ve dahil olmuştu. 

(3) Sahavi. Zeyl 
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iü Fıkıhdan Kitabı Pezdeviyi tahsil eyİedi ve Fikıhdan Hidaye fi fürıl;u 
dinledi. 784 senesi pederinin :vefatından sonra Merahülervah üzerine bir 

şerh' yazıp ~stadı Şemseddin Mehmet Merağiye gös_terdi (1) . 786 senesi 

Şerhi Mecmaı bitirip üstadiarına takdim etti. Üstadları eseriı:t i beğendiler 

kendisini tebrik edip tedris ve fetva için izin verdiler (2). Ayni 788 se· 

nesi Kudüsü ziyarete gitti. Burada Sultan Melik Zahir Berkuk medresesi· 

nin şeyhi Alaeddin Ahmet bin Mehmet Seyrami ile mülakat edip bu zatı 
fevkalade beğenerek birlikte Mısıra geldi. Mehmet Seyramiyi Kudüst_e 

görüşünü, onun da birlikte Mısıra gelişini taribinde şöyle anlatıyor (3). 

(Şeyh Al_aeddin Seyrami hazretleri Kudüsü Şerifi zjyaret etmek kasdiyle 

Sultan Berkuktan istizan edip akabinde müsa~de olunup mezun ~ldular, 

ve Kudüse Şerife azimet edip vasıl oldular. Ve birkaç eyyam ikamet ey· 
• ..... .............................. ~,-. 

(1) Tercümei Tarihi Ayni. 784 senesi havadisi : Seneyi mezbiirede bu daileri Mera· 

hülerv.ah üzerine fevaidi kesire ve messili garibe ve nükStı Iatifeyi müstemil şerhi nefis 

·cem ve telif edip ilim ve kemal ahzettij!'im üstadlarıma ve meşayihi izom hazretlerine 

gösterip menzuru alileri oldukta azim 'tahsin ve hüsnü kabule mukarin kıldılar. Ve bu 

fakire azim ve fevkalmemul hayır dualar eylediler. Ve şeyhim · İmaını Muhakkile ve Hay· 

her müdekicik Şemseddin Mehmet bin Şeyhülimamüssalihüzzahit İbrahiı;n Meraği hazretle

rine gösterip menzuru şerifleri oldukta azim tahsin ve takris ve zahrı mezbur latifi tahri r 

eyledi! er. 

(2) Te;cümei Taribi Ayni. 786 senesi vukuatı : 785 tarihinde cem ve telif ettikim 

Şerhi Mecma senei mezbiire evvelinde tamam oldu. Ve şerhi mezbure kitabı MÜstecma 

_ismile teamiye eyledim. Ve şerhi mezbiiru ilim ve fazilet ahzeyledikim üstadı izam haz• 

retlerine arzeyleyip üstadı mezbiirlar nazarı amik edip azim tahsin ve kabul edip seneyi 

mezbure Seferülhayırının ll inde bu abdi fakirlerine beynnas iftar ve havadisi müşküle 

halline izinname tahrir · edip bu bendelerine ihsan eylediler. BaHida zik.rolunan meşayihi 

izam hazretlerinden bazısı Eşşeyhülimamülallame Cemoleddin Yusuf bin Muhammedülha· 

nefiyyülmalati hazretleri ve izinnarneyi mezbiire meşahiri ulemadon kadii kuzat Cema· 

leddin İbrahim bin Mehmet bin. Ömer Ceradetülhanefi bazretleri takris ettiler. Ve meşa
yihi mezbureden bazısı Eşşeyhülimamülolimülallame Zeyneddin Haydar bin Mehmet bin 

-İbrahimülhanefi bazretleridir. Ve mezbur meŞayihlerden bazısı EŞşeyhülimamülalimülalli· 
me Eş;eyh filhadisi vettefsir ve imam İlmülmuani velbeyan Eşşeyh Şerefeddin Eburruh 

İsa bin Zeyneddin Elhas bin Bedreddin Mahmudülhanefi Sürmari Sümmülayıntabi ve 

şeyhi mezbur 786 Rebiul'ııhir 22 inci gününde iftaye ve makulat menkulattan kendinden 

rivayete ve tedrise ve teskire ve arneli mevaide ve mesaili diniye ve mesaili akaid ne~

retmek için bu fakire izinname tahrir edip bu dailerine ihsan eyledi. 

(3) Tercümei Tarihi Ayni 788 senesi vakayii: 
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İediklerinden bu abdi fakir kudüs $erife ziyaret kascİiyİe varmışt_ıftı. 

Şeyhi mezburun evsafı pesendi~eleri mesmum olmuştu. Velikin gör· 

memiştim. Şey hi mezbura derunumda azim bir iştiyak . ve muhabbetim 

vardı. Kudüs Şerifte bir gün fücceten şeyh mezbur ile müsadefe eyledim. 

Ve azim sohbetler edip ve ülfetler edip şeyhi mezburu mesmuumdan 

ziyade efsalinas _ve hüsnü bulku ve evsaf ve hoş sohbet vücudu muhte· 

rem şeyhi mezburun · naziri bulunmaz ve misli ele gelmez buldum. Şeyhi 

mezbura iştiyakım haddi tecavüz ve muhabbeti derunumda müstakir olup 

ehli iyalim ve eviadı ensabım muhabbetleri deronurndan bilkülliye huruç 

eyledi. Ve şeyhi mezbur ile ~ısıra gitrneğe azimet eyledim. Ve halbuki 

Kudüs şerifte ziyaretierin tekmil edip ehli iyalime avdet maksuduro idi. 

Maksudomu terkeyledi m. Kudüs şerifte ·lO gün mikdarı şeyh ile ülfet ve 

sohbet ve hizmetinde . dai.m olup ikamet eyledik. Badebu şeyh ile Mısır 

Kahireye avdet edip hidmeti aliyeler-inde payine yüzler ve damenierin 

takbil ederek azmi rab edip Mısır Kahireye geldiğimizde şeyhi mezbur 

medresesine nüzul eylediler. Bu fakir bendeleri mahalli alıara nüzul ve 

ikamet eyledim. Vakfa ki seneyi mezbure ramazam şerif oldukta şeyhi 

mezbur bu fakri talep edip medresei mezbureye iskan edip ve talebeye 

tayin olunan vazif~den bu fakire vaıifır tayin etmek murat edip bu fakir 

ben bu namı kabul etmem. Ve benim şanıma layık değildir deyip şeyhi 

mezburun ~mrine. imtisal etmeyip ve nev'ema şeyhi tazir ve kelamını red

deyledikte şey hi mezbur ihtizar edip dediler ki sureti . zahirde ~öyledir ve 

lakin benim indimde medresei mezburede vekilimiz olup talebei uluma ne· 

zaret ve tedris ve hadis ve tefsir kıraat ettirip hüsnü hizmetiniz rica ede

rim, denildikte şeybi mezburun itizarın kabul ve medresei mezburenin va

zifesin kabul edip şeyh efendimiz ile Ruzuşep azim sohbetler ve nice 

kavaitler vafir zevaitler kesbedip şeyh hazretlerile nice müddet müşerref 

olduk. Bu fakirden derunu razı ve hoşnut ve ef'al akvalimden kat'a mü

tekeddır olmayıp şeyh merhum fevtine d~yin bu fakir ile sohbeti terkey

lemedi. Ayni 791 senesine kadar Mısırda kaldı . Burada tahsiline devam 

etti. Alaeddirı Ahmet bin Mehmet Siyramiden Hidayenin ekseriyesini, Keş

şaf tefsirinin ilk kısımlarını, Usulü Fıkıhtan Telvih alettavzih, Hilafiyattan 

Telhis şerhini okudu. 788 de Kalatülcebel camiinde Zeyneddini İrakiden 
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Sahibi Buhariyi dinİedi (1). 789 senesinde Seraceddin Belkiniden Hidaye 

okudu. Askalaniden kıraatİ aşereden Şatibiyeyi dinledi. 791 senesinde 

doğcJ.u~u memleketi özliyerek Mısırı terkedip Ayıntaba geldi. Mıntaş 

Ayıntab kal'asını mubasa~a etti~i sırada Ayıntabda bulunuyordu. Tarihin

de bu vakayı şöyle anlatır. « 792 senesi Şevvalinin onuncu Cumartesi 

günü J-lb.;. yanında olan Türk taifesinden bin nefer ile ve ehli Bangusa . . 
maiyetile ve Türkmen beyi olan S~lu bin Dulkadır dahi bir giir~h Nasa-,_ 

rayı ermen Cenabı hakkı ve Resulünü b.ilmez on bin kadar Türkmen as

kerile Mıntaş tebaiyet edip havaleyi şehri Ayıntaba nüzul eyledi, ve bazı 

ayanı vilayet ve kuzat v~ fukaha v«: kibar tüccar ve ecnadı kal:a ve 

asker ahali d.!-~ garazı ancak kal'adır. Bizleri incitmez mülahazasiyle 

menzillerinde sakin oldular ve bu abdi zayıf müellifi kitap dahi olvaJ<itte 

· menziHmde kararı ihtiyar ~.miştim. Ol esnada estak estigayı eshabımdan 

biri gelip ya ahar diyarda tahasün veya firar etmelisin ve illa J-11.:.. seni 

katieder deyu nussubend .etmekle ·ahar diyara · firarı kast ve ihtiyar eyle

dim. <!l;.U.:. bl!ğzu adavetine sebep oldur ki eyyamı Cumada halka vazı 

nasihat ve akabı mecliste Sultanı Melik Zahir Ebussait Berkukun duasına 

iktam ve riayet ve adasının aleyhine dua ile tahrik lisanı himmet ve kıra-
' at Fatihetülkitab ile halka emredip kabulü duayı istida ederdim. Ve bazı 

erbabi sbyet Mıntaşa varıp bu veçhile edada zebane gamz ve nifak eder 

ki eğer Ayni Ayıntabda olmasa ahaliyi vilayet bilcümle sana tebaiyet 

emri mukarrerdir. Ve anın vücudu varken halkın sana ikbali muhaldir. 

Zira ller· gün sana bed dua etti~inden maada seni sefki diması mubah 

olan ussatı müfsidinden addeder. Ve kıtalin farzı ayın olmak üzere halkı 

tahris etmekte bezli cehteder. Bin.aenaleyh Mıntaş katil ve iptide ile vait 

· etmeğin firarı murat eyledim. Amma cevanip Medinei Türkmen ihata ·ve 

mubafeti tarik sebebile tariki selamet kal'ada mahsur olmağa maksur ol

mağın bizzarur yevmü Cumada edayı salatı salatı Cumadan sonra ehli 

ihvanım ile kal ' aya çıktım. Ve kütüp ve eşyanın naklini ertesi güne bı-

(1) Tercümei Tarihi Ayni. 806 senesi vaknyii: Zeyneddin Abduruhim bin Elhüse• 

yin 780 tarihinde Medinei Müneverre kadısı olup üç sene civarı Resulüllahto. icrayı ah

. kıim ettikten sonra mazulen Kahireye gelip Kıı:latülcebel camiinde şeyh · Şo.habeddin Eş

muni tertibi Üzere Sahihi Buhari taharücüne bedettikte bu fikir dahi meclisde hazır 

· olup istima eyledim. 
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raktım. Mıntaş kendine mahsus asker ve Türkman t~ifesile Medenei Ayırt
tabı basınakla nakli eşyaya fırsat_ bulmadım. Ve Mıntaş geldiği gün her

kes hanesinde sakin olsun. Bizim maksudumuz ancak kal'adır diye aman 

ve itminan ile nida ettirdi. Ahaliyi" şehir dahi ol hain ve münafıkın kela

mını tasdik edip herkes hanesinde karar eyledi. Ve iki günden sonra her 

kim hanesinde kalıp salıraya çıkınazsa katlolunur, diye bir münad i nida 

'etmekle ahaliyi şehir medfun ve malızun olup eşyalarını al ı p bilcümle 

çadırlar ve çergeler ile salıraya çıktıktan sonra Mıntaş emval ve eşyaları

nı garet ile emredip Sulu bin Dulkadır ile gelen Ermen taife ve Türkman 

ateşi nehbütaraç ile emvali Müslimin suzan ve kendile'ri"u üryan eyledik-· 

ten sonra şehre girip bazı mevazii hedim ile harap ve . bazı yerini ihrak 

ile eshabının ciğerlerini kebap eylediler. Hatta filüsuahmere muadil bir 

nesne terk ve ipka etmediler.» Ayni Ayıntab muhasarasından kurtulduk

tan sonra Mısıra geldi. Ve bu ikinci gelişinde Mısırda kat'i olarak yer

leşti. 794 senesinde yine Dımışka giderek burada medresei Nuriyede 

Necmeddin Ahmet bin İsmail Köçekden Sahibi Buharinin bir kısmını 

okudu_. 800 tarihinde hacca gitti (1). Ayni yavaş yavaş Mısırda ekabiri 

ümera ile 'tanışıp gÖrüşrneğe başladı emir Cekemin himmetiyle Melik Za

hir Berkukun vefatından sonra 801 senesi Zilhiccesinin iptidasında Taki-
l 

yeddin Makrizi yerine~ Kahir eye muhtesip (şehremini) tayin <;>!undu (2). 

Ayni bu vazifede çok kalmadı. Bir ay sonra yerine Emir ltınişin da

vac;ları olan güzel Ecrudun rüşvetiyle İbni" Arab namile maruf Cemaleddin 

Tabendi tayin edildi (3). Fakat aynı senenin Rebi ülahiri ııde· muhtesibi 

(1) Tercümei Tarihi Ayni 800 senesi vakayii: Sali mezkUrda kafilei Mısri ile üme

rayı Kahireden Emir Demirtaş Eleavi ve kafilei $am ile Hacibi bicabı Şam c..S~b Osman 

azim Beytullah olup sahibi tarih dahi senei mezkUrede haccı şerife aziıiı.et etmiştim. 

(2) 80~ senesi vakayii: Sahibi tarih nakleder ki devleti Nasıriyede vak'anüvis oldu

ğum ecilden mahı Zilhiccenin iptidasında muhtesip Kahire Takiyeddin bin Makrizi azlo

lunup ihtisabı mezbur cem'i tevabi ve levahiki ile bana tevcib olunup ve kadı maliki 

Veliyiddin bin Haliduna dahi kazayı mezbure ipka olunup her birimize Mısrı Sultandan 

müstakil hilii fahire iksah olundukta merasim dameni pus edasına huzuru Melik Nasıra 

duhuJ badebu babı silşilede. nizamı . devlet Emir ltınişin yanına nüzul ve resmi adi üzere 

buluşup canibi hanemize teveccüh olundu. 

(3) Tercümei Taribi Ayni 802 senesi vakayii : Sali mezkiii Muharreminin iptidası 

yevmü erbaacia Cemaleddin Tabendi ltmişiıı davadarı güzel Ecrud nam kimse· ve saade-
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Kabire Cemaleddin Tabendi azlediİerek yerine yine Ayni muhtesibi Kahlre 

· oldu (1) . Yin"e bu senenin Cemaziyelevvelinde inuhtesipli kten ist ifasın ı 
verdi. Bunun sebebini tarihinde şöyle antır (2) . CemaziyelOlanın 16 ıncı 

hamisinde sahibi tarih dahi ihtisabı Kahireden kendi istifasile azlolundu. 

Sebebi azil kaçan akrabayı Melik Zahirden Sudun Melik Nasıra davadar 

olup ve ltıniŞin cem'i ithal elt!$i mal ve eşyasın zaptedip cümlei mevcu

dund an anbarında 6 bin erdüp (3) buğday ve bin erdüp nohut bin erdüp 

baklasına malik olup tamahı harnından naşi buğdayın erdübü 35 akçaya 

raiç iken ziyade baba ile füruht eyle deyip cebir ve tazyik ettikte ben 

dahi cevabında malOmunuz bu vilayette ehli .hibre var. Ve hububat üze- : 

rine tayin ve bazarcı simsarlar var.. Anlar beynelmüslimin ·ne kadar nar h 

tayin ederlerse anıola bey'olunur. Dediğimde. mezburun. ulüvvü şanı bu 

cevaba kail olmayıp kendi gönlün ile satarsın. Hiç lazım değil vadisinde 

zulüm ve taaal.!iye a.ğaz ettikte iz'an edicek naçar def'i meclis kasdiyle 

A lerre's vel'ayin inşaallah dahi ziyade bey'olunur diyerek meclisten mu

farakat badelyevm çehreyi habisin görmerneğe azimef eyledim amma ma-

- dem man~ıbı mezkürda oldukta mezburun muradı icra olunmak düşvar . 

icra olunsa zulüm taaddisine alet olmak hasebile gazabı buday~ "layezal 

derkar bu telaş ve hayretle mukaddema beynimizde hukuku kadime seb

kat etmiş reisi nevbe sigar ümerasından amma icrai hakka çeri cesur ve 

mütedeyyin vakur ve hakküy olduğu ecilden sigar ve kibar kelamın redde 

iktam etmez beynelenam nafizi kelam Emiri Cekem İvasının yanına varıp 

serapa macerayı hikaye ve mansıbı mezkürdan kendimi azietmeyi istişare 

edip badebu a2;:lim haberi mezbure vasıl oldukta gazabından kendini helak 

rütbesine götürüp lakin emri mezbure isoadım malum olmakla zaferyap 

olamadığı ecilden mansıbı mezkOre nasbedilecek bir adam tedarikine meş

gul oldu. Kat'a mürteşi ve afif habis ve latif müstahikinden bir fert ka-

tiyle Emir Itmişe arza ubudiyet ve bezli rüşvet etmekle vak'aoüvis asır sahibi tarih Ayni 

yerine mezbure ihtisabı Kahire için ilbası hil'at eyledi. 

(1) 802 senesi vakayii : Mahı Rebiülahirin 14 üncü septinde muhtesibi Kahire Cema

le~din Tabendi azlonulunup yerine vak'anüvis Bedreddin J\yniye ihtisap mezbure inam 

olundudu. 

(2) Tercümei Tarihi Ayni 802 senesi vakayii : 

(3) Erdüp 24 ölçek Mısır ölçüsü. 
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bui va~ıyet etmeyip ahirüİemir kutaı tarik zÜmresinden mukaddema blr 
takrible birkaç gün ihtisap naibi olup iptida ihtisabı Kahire olduğum es· · 

nada 'üzerine muhtesip .. olduğum Takiyeddini M~kriziyi mahı mezburun 

7 inci yevmü Cumasında ihtisabı Kahire eyledi. 

Ayni 803 senesinde nevruz haıfız Yeşbek Şahani ricasile yine muhte

sibi Kahire oldu (1) . 803 senesinin Cemaziyelahiresinde Y elbugayı Sali

nıinin ricasile Kahire muhtesipliğinden azi yerine ~lf J-_..111~ tayin 

olundu. Ayni azli hakkında tarihinde verdiği tafsilatta (2) Cemaziyelahi

renin yedinci sebti alıiri neharında Y elbugayı Saliminin ricasUe sahibi ta

rih yerine .~If J-_..Jı4J" • .:. mıihtesibi Kahire oldu. Sebebi azlin tafsili b'u ki 

yevmen mineleyyam Y elbuga cündilerin.den n eve ma benimle aşinalığı olan 

cündinin biri mahdumu tarafından memuren gelip dedi ki Emir size selam 

eyledi ve sizinle · görüşmek ister galibi ihtimal hakkınızcia hayır murad 

edip ·olduğunuz mansıbdan eşref ve ekber bir mansıba nakletmektir de

dikte hatıra bu hayal hamı hutur etti ki JhliJ-)IJ~ vefat etmekle kazai · 

hanefiye halidir caiz ki taklit için davet etmişler ümniyesile azimet ve hu- . 

zuruna vusulde selamla fethi k e lama· mübaşeret eyledim. Kat' a selamıma 

rağbet bana hitap kasdiyle kendi lisanından hayır ve şer bir kelam sadır 

olmadı. Illa etibbaından bir şahıs l:...ııjll..jılr-ı bitabile · kıyamıl!la işaret ile 

meclisten kaldırıp divanhanei saraya götürüp Emir bu ı:ı;ıevzide sizizin 

meks ve tehirin murad eyledi diye üzerime bir şahsı aharı dahi dideban 

tayin eyledi. Bibak ve perva dört gün anda ikamet eyledim. Tarafından 

tekdir ve ezayayı mutazammın s ual ve cevapla mütekeddir etmedi. Lakin 

mesmuum oldu ki bazı adamızın malayani ifkü iftira~ına binaen mezbur 

dahi sa'yl ihtimarola ahvalim halktan tefahhus edip din ve dünyaya hale! 

verir fisku fesadım olmadığı ecilden itharn etmeğe zaferyab olamadı. Dört 

günden sonra olduğum mekana bir adam gönderip hanerne gitrneğe izin 

(1) Tercümei Tarihi Ayni 803 .sen·esi vukuatı: Meliki Nasır seferi Şama gittikten 

sonra Mısırda vaki olan havadisin beyanıdır : 

Sahibi tarihi Ayninin ~lf J-_..JI~!. yerine ihtisabı Kahire olmasını saltanatı 
Mısır makamında naib olan Tümzayi Nasırlden Nevruz hafızı ile davadar sultanı Yeşbeki 

Şahani rica ve ricaları hayz kabulde olmak istida · ettiklerio il am için Biskı Mirahuri irsal 

edip hasbelmüstedil Rebiülahirinin 14 üncü erbaasında hil'ati ilbas olundu. 

(2) Tercümei Tarihi Ayni 803 senesi havadisi. 
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verdi~ini ihbar ettikte çehrei napakin görmekten tehaşi · künan bila mudp 

tahkirinden münkesirülhatır rU::~l..s~ ).? olan mevlayi müteale havale edip 

canibi haneye teveccüh eyledim. 

Badelyevm yüzün görmek müyesser olmayıp Allahü zülcelal akrebi 

ezminede mücazat ihsan eyledi ki evvela azli ahiz ve saniy~n lskenderye 

kal'asına hapsolup mahbusen k~tlolundu. Bu hakaret ve tezlile sebep mez

bur ile eazzi ahibbamızdan Emir Cekem beyninde buğzu adavet olup mü· 

şarünileyh rahne etme~e kadir olamadı~mdan naşi esnayi azlimde fırsat . 
bulup bizden ahzi intikam eyledi.» . 

Ayni ~Ö4 senesine nazırı! ahbas Şemseddin Benanın vefatını ·inüte· 

akip nazırı! Abbas (Evkaf nazırı) tayin edildi (1) . Bu vazifeden aynı sene-' 

nin Zilkadesinin 14 ünQ.e aziedilerek yerine . sultanın imamlarından Nası

r üddini Tabahi nazırı! ahbas oldu (2). Ayni bu vazifelerle meşgul iken · 
bir taraftan da tetebbülerine devam ediyordu. 

804 senesine kadar ·hadisten kütübü sittenin Nesei müstesna olmak 

üzere di~erlerini Takiyeddini Deceviden okudu (3) . Taberaninin hadisden 

Mu' cemi (ı-=:-a.o) kebirini Kutbüddin Abdülkerimden dinledi ( 4). 

(1) 804 senesi vakayiinde : Nazırıl abbas olan Şemseddin bin Benat vefat etmekle 

nezaret vak'anüvis zamanı Mahmut bin Ahm~dülayniye ihsan ve kezalik Emir Süleymana 
niyabet gerek tevcih olunmak ferman olundu. 

(2) 804 senesi vakayiinde : Zilkade.nin 24 üncü isneyninde sahibi tarih yerine Sulta~ 
imamlarından ibni Tabbabiye nezaretülahbas istikrar olundu. 

(3) 809 ~enesi vefiyatta : Eşşey.hüli~amülmuhaddisülfadıl Takiyeddia Mahmut bin 

Mehmet HaydJriiddeceviyyüşşafii mezbur 737 hududund!l t~vellüt edip sin ni tabsil e müstaid 

oldukta ebu Abdülhadi ve Meydumi ve ...s"? vesair fuzelayı asrından tahsili ulum ve is

timaı hadis eyleyip muhaddis ve müsnidi kamil Arabiye ve lugat ve hesap vesair ulumda 

fazı! olduktan sonra kendi dahi tahdis ve t~drise meşgul olup hatta fakir Nesei'den ınan

da kütübü sitteyi mezburdan istimn eyledim. İptida Sahibi Buhariyi ibni Taki kıraatİ 

üzere ve Sahihi Müslimi Zeyneddin Tahir bin .Habibülhalebi kıraati ile ebi Davut Tirmizi 

ibni Mace sünenlerin kendi kıraatim üzere ve imamı Ahmet ve Daremi ve Abdibui Hü

meya.t müsnetlerin dahi şeyhi mezburdan eyyamı ~üteaddidede istima etmiştim. 

(4) 809 senesi vefiyatta : Eşşeyh Kutbuddin Abdülkerim' bin Takiyeddia Mehmet bin 

Elhafız Kutbüddiu Alıdülkerim bin Abdünnur bin Münirülhalebi Sümmülmısrıyyülhanefi 

mezbur Hasan Erbili ve Ahmet ibni j_,:-1 1~ vesair muhaddis asrından istima hadisile 

şerefyab ?lmakın İmaını Taberani'nin Mu'cemi kebirini şeyhi mezburdan istima etmek mu

rad ettikte bazısın kıraat ve ekserin mütavele etmiştim. Sinni 73 hududunda iken sali 

mezbur Rec~binin sekizinci isneyn günü tihlet eyledi. 
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B09 da lbni Küveykden hadis ve si yerden Şifa fi tarifi bukukulmusta

fayı, hadisten Süneni Neseiyi, nahivden Teshili kıraat ·eyledi (l): Hadis

ten .Süneni Dar ülkutniyi Fuyiden, Tahavinin Maaniyülasar şerhini Tanri 

vermişten Celalelhücedinin semaı ile okudu. 

Sultan Müeyyec!_in ilk zamanında tahtı muhakemeye alındı . Bilahare 

819 tarihinde muhtesip ve Sultanın nedimlerinden oldu. Haftanın dört ge· 

cesini Sultanın sarayında geçiriyordu. Ayninin Sultanın gözüne girmesi 

sır katibi Nasıruddin bin Barizinin hoşuna gitmediğinden bunun müdahale

siyle mubtesiplikten azledildi. Ayni bundan 9ok müteessir oldu. 

Bunları tarihinde şöyle anlatıyor (2): Bu senei mübarekenin iptidası 

Pazar _günü Sultan bu fakire hitab eyledi ki sen Melik Nasır · asrında bir 

kaç defa ihtisap hizmetinde kaim ve umur·u ihtisaba gereği gibi alim o l

duğun maliimumuzdur. Hala emrü ihtisap müddeti medide muattal kalma

ğın sana münasiptir dediklerinde fakir dahi el'an zuhur eden kahtu galayı. 

ve bey'ü şirada olan ihtilali ve fırınlarda vaki olan nehbü garatı avamı 

nas muhtesibe istinad edegeldiklerinden bu esnada emrü ihtisap gayet 

müşküldür diye itizar ettiğimde: 

Sultan sen bu zahmete tahammül eyle ben sona ianet ederim diye 

cevap ve hazır bilmeclis olanlar Sultan seni ihtiyar etmese teklif etmezdi. 

F ermana itaat vaciptir diye ibram ve il h ah eyleyip bu hal üzere meclis 

tamam oldu. Bu halde ragifi vahit için halk fırınlarda mücadele ve muka

tele edip yine bir nanpareye nail olamadıklarından mezbur eynal E-\Zar 

(1) 82L senesj vukuatında: Şeyh Müsnit Ebu Tabir Şerefeddia Mehmet bin Abdülla

tif bin Ahmet bin Mahmut Rabaiy.itekriti 737 senesi Zilkadesinde tevellüt edip İbni Kü

veyk demekle maruf kimse idi. Memleketi Kahireye nüzul ve İskenderyede tava~un odip 

cemi ulumu tahsil ve Mizi ve Berıali ve Zehebi ve İbnilmürabit ve Ali bin Abdülmümin

den mücaz olup kadı İzzeddin bin Cemaanın meclisine mülazemet ederdi. Kendi dahi 

Ahmet bin .s .J..:S ye ve Ebu N ai m Eş' ari ye Meydumiye ve İbn i Abdülbadiye ve gayrı· 

larına tedrise iştigal ve ahir ömründe teferrüd edip cevanibi erbaadan istifade için talebei 

kesire dersine cem olurlardı. Ve sahibi tarih Kadı lyaz şifasını mezburdan minelevvel 

ilelahir kırııat ettim. Ve cemi merviyatına ve mesmuatına meşayihlerinden mücaz olduğu 

veçhüzere bana dahi icıızet verdi diye nakleder. Mezburun ahır ömrünedek hadisi şerif 

istimnından münfek olmayıp sinni 84 seneye baliğ' iken bu senei. mübareke zilkadesinin 

yirmi beşinci sebit günü vefat eyledi. 

(2) Tercümei Tarihi Ayni 8l9 senesi vakayiinde: 
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·etibba ve gılmanile . tarafı bahirde nasın sefineye bu~day için hücumunri 

me~ ve zevden aciz olup emrü ihtisap gayd es'ab oldu~unu l:ıilfiil müşa

hede etti~imde bilkülliyye mans.ıbı ihtisaptan · teneffür ve iraz etmiştim. 

Badebu Muharremin iki!lcf Pazartesi günü Sultan askeri Mısır ile bahrı 
Nile mürur ve .adeti kadimeleri üzere rJI nam mahalle nüzul eyleyip ma

hi mezburun üçüncü Salı günü Melik Müeyyedin. emriyle defterdar tara

fıı:ıdan bir kimse gelip .Sultan sizi davet eder, buyurun dedikte Çarşamba 
gününe dek mihel alıp badebu ol gün geldikte alessabah · bir kayık ile 

bahri Nilden mürur mahalli mezbure vusul ve Emir Tatarın hanesine du

hul edip bir gece anda Beyutet er tesi Perşembe günü sümattan taamı 

tenavül ettikten sonra Sult~nın meclisine duhul ettiğimde bilbedahe bu 

fakire ihtisap hil'ati ilbas olunsun diye defterdara· işaret oldahi bir hil'ati 
' · fahire ilbas eyleyip emri ihtisap ve umuru Müslimin sana tefviz olunmuş-

t ur diye tenbih eyledi . Müddeti medide tarafı babirden gılal gelmez iken 

bir sefine ile iki bin erdüb mikdarı gılal geldiğin bieyyi re'yelayn müşa

hede eyledi~inde azim mesrur olup gılalin ·kılletinden bir lokma nan bu- · 

lunmaz iken biavnihi teala fukara . ve ağniyaya bilkülliye şebai tam hasıl 

oldu ve dahi Sultan emri ihtisaba müdahale etmeyip ancak bu fakire ianet 

için mezbur Emir Eynal Ezara emir oldahi memur olduğu veçhüzere ianet edip 

Bulaka ve Mısır atika umuru nası görmek için benimle maa sa'y ve küşiş 

ederdi. Badebu gılal kesir olup merkumun ia.nesine hacet kalmamakla 

mezbur Eynal kendi işine meşgul ve bu fakir dahi emri ihtisaba meşgul 

olmuş iken sır katibi olan Nasıruddin bin Barizi umuru devlette istiklal 

mülahazasile kendiden gayri ulemadan ve Arabdan bir ferdin alelhusus 

. Türk ve Acemin Sultana takarrübünden mahzuz olmayıp fakir ise herbar 

meclisi sultaniye bila mani dahil ve bizzat kendi ile musahabet ve ülfet 

ve haftada dört gece beyütet ettiğime hasedinden ve mansıbı ihtisap mez

burun reyile olmayıp ancak Sultanın karihasından zuhur ettiğine elemin-

den ve sabıkan rüşvet ile muhtesip eylediği ibni Şahanı yine mansıbı ihtisap 

için mezbure rüşvet aı;zettiğinden hasılı bu ağrazı mezküreden naşi mansıbımız 

olan ihtisabı mezbur ibni Şahana tevcih olunmasını ittizam ve Sultan ile bey: 

nimizi tebri d için meclislerinde bazı nifak amiz kelimat ile gam~eyledikte 

Sultan mezburun kelamını ısga etmemişti. Amma bu esn·ada ittifaken tah7 

sildar olan Şehabeddin merhum olmakla mezbur ibni Barizi çünkü hilafı-
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mızda olduğundan bu fakirin haber ve agahım yok iken hala hizmeti 

ihtisabında müstahdem olan bendeniz sabıkan def'atla tahsildar olup mah

zuz olmakla yine tahsildarlık mansıbı ihsan olup ihtisabı şerrü fitnesinden 

halas· olmasın rica eder diye Sultana bu gfina gamzettikte Sultan dahi 

anın tahsildar olduğu varmıdır diye istifsar mezbur dahi beli vardır diye 

. ihbar edip kelam bunun üzerine tam oldu. Badebu Rebiülevvelin on ikin

ci Pazar gü.nü Sultan Melik Nasırın bina ettiği manzarada cülfis eyleyip 

lbni Barizi ve ümerayi Şafiyin ve Takiyeddin bin Hüccetüşşagır ve. ş~yh · 
Şerefeddin bin Tebani bilcümle Sultanın huzurunda cülus ettiklerinden 

sonra ben dahi kuud ettiğimde Sultan tahsilc!ar <?lduğun var mı diye hitap . 

eyledikte ben dahi Emir Cekemin defterdarlığı vaktinde olmuş idim cevap 

ettiğimde Sultan ne mikdar şey ha.sıl olur diye istifsar ben dahi haramdan 

içtinap etmiye_n kimseye çok şey olur lakin afif olan kimseye birşey hasıl 

olmaz diye iş'ar ettiğimde mezbur İbni Barizi ol mansıb defter emanetin in 

sanisidir şeyi kesir hasıl olur diye bana muaraza eyledikte ben dahi val

lah sanisi salisi malOmum ·değildir diye reddi kelam esnasında Takiyeddin 

bin Hüccetüşşagır dahi tahsi ldarlık rötbesinden birşey hasıl olmaz. Hatta 

Safedi celbi mal etmede naziri yok iken mansıbı mezburdan şikayet eder

di diye benim kelamımı teyid eyleyip bu hal üzere meclis münkati oldu. 

Pes lbni Barizinin hasedinden naşi ihtisabın şerrü fitnesinden şikayet ve 

tahsildarlık rütbesini taleb eder diye kizben nakleylediği kelamı Sultan 

sahih zannedip mahi mezburun 14 üne~ Salı günü beni azleyleyip İbni 
Şahanı muhtesip ey ledikte bu fakire !isan ile tabiri mümkün olmıyan gu· 

mumu azime ve hümumu Şedide müstevli oldu. Lakin valialı ciheti aziim

den değil belki müddeti kesire kahtu gala sebebile olan şerrü fitne ey

yamında mansıbın zahmet ve meşakkatine giriftar ve ekseri leyalide habda 

dahi endişem· deryada olan sefineler alıvalinden olup ve ömrü nazeninim 

dahi leylü nehar anın üzere mürur etmekle ihtisabın intizamı vaktinde · İbni 
Şaban misilli raşi ve mürteşi cahil ve ebter mansıb ım olan ihtisabı elim-

den aldığı elem i azim ve · hüznii şedide badi oldu. Yoksa filhakika benim 

indimde mansıbın vücudu ve ademi alesseviyyedir. Badebu aziimin ikinci 

günü meclise Sultana vardığımda tebessüm ve beşaşet ile sen mağmum 

ve malızun olma. Sana mansıbınden ala mansıba tevcih ederim diye hitab 

ve fakir dahi Allah teala seni makamında daim eylesin. Şebi ruz hizmeti 
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duanızdayım. Mansıb nols~ g-erek hemen bendeki hüsnü nazf!rınız kafidir 

diy~ cevap ettiğimde vafir hazzeyleyip hazır bilmeclis olanlara haliya muh

tesip olan ne gfine kimsedir deyu istifsar eyledikte bir ferd cevap ver

rneğe kadir olmadığından fakir hemen fethi kelam edip mukaddema bir 

defa ihtisap hi~metinde olduğ~- vakitte kendiniz yüz değnek darbedip bir 

dahi mansıb sevdasında olmasın deyu emir huyurduğunuz lbni Şahımdır 

deyu cevap eylediğimde Sultan münfeil olup hayasınc:Ian başın aşağı !!ğip 

tekellüme mecali kalmadı. Badebu defterdar Emir Çakmak beni davet 

eyleyüp .. Sultan tahsildarlık mansıbım sana ihsan eyledi dedikte ben dahi 

İb~i Şaban misillu raşi ve mürteşi ve cahil sureti insanda him~r mansıbı 
ihtisaba nail olmakla . münkesirülhatır olduğumdan laalJiasa ile rediieyin 

ederdim. Maksuduro mansıbı mezburu kabul etmemektir deyu hatmi kelam 

eyledim. Bu hal üzere o'n. beş g-ün mikdan mürur eyledi. Bu esnada bazı 

ehibba Sultan şayet senin imtinaından kendüye hatırı kalmış zanneder 

deyu pendü nasihat ettiklerinde fakir dahi nusuhlarını istima ve alelhusus 

Sultan yanında ırzımıza nakise verecek ef'alin suclurunu teme-nni eder ve 

aramızda nice münafıklar olduğundan bizzarur mansıbı mezburu kabul edüp 

mahı mezburun 27 inci Pazartesi g-ünü Safedinin fevtinden bu fakire ihsan 

olundu. » 

820 senesinde Ayni Sultanla beraber Kudüse g-itti (1) . 

(1) 8?.0 senesi vakayii. Zikri tevcib bicanibi Kudüs: Ramazaoı şerifin 14 üncü günü 

Sultan Dımışktan huruç ve Kudüsü şerife azi m et mahı m ez burun 24 ·üncü Perşembe günü 

Kudüsü şerife duhul eyleyip Sultan .babı silsilede Dengiziye nam mevkiye nüzul ve ümera 

ve ümenadan kimisi ~edarise ve kimisi hanegaha duhul edip Sultan salati Cumayı Mes

cidi Aksada edadan sonr:ı Bobari şerif kıraat olunduğunu isiima ve akşamı sebt gecesi 

kurraları ve vaizleri cem'eyleyip kurralara Kur'anı azimüşşanı tilavet ve vaizlere va'zu 

nasihat ettirip ol gece bir leylei meşhude oldu. Sahibi tarih nakleder ki ·ol gece Mescidi 

Aksaya çok kimse crm'olup Sultan camii ·şerifin südesinde karar ben dahi Sultanın hu

zurunda oldu~mdan ulema ve fukara ve sulehaya sadakatı kesire ita eylediğini re'yelayn 

müşabede eyledim: Badebu S<!lati subhu ol maknmda eda edüp Medinei Halil İbrahim 
Aleyhisselii.m tarafına izim ve bu fakir dahi maiyet ile Medinei mezbureye kadim ve Ra

mazanı şerifin 27 inci Pazar gecesi anda meksolunup ertesi vakıt subuhda hareket ve 

mahı mezburun 28 inci Pazarlesi günü Gazzeye dahil ve sarayı_ Sultaniye nazil ve ahan 

ncharadek tevakkuf eyleyip banigabı Siryakus tarafına riblet Şevvalin sekizinci günü ol 

mevziye vazı kadem edüp mahı me:ı:burun 14 üne varınca neharda saydi şikar ile evkatı 
giizar ve derunu hıınegahta Pazar gecesi ~ükrij nefis et'ime ve giinagün üsribe ile sümat 
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823 senesi Sultan Müeyyed Ayniyi Karaman oğlu Ali beye hil'at 

ilbas ve bilad~ tahrir eylemek üzere Karaman biladına gönderdi. Buradan 

avdetinde Sultan muhtesipliği kendisine vermek arzusunda bulundu ise de 

İbni Barizinin müdabalesile bu fikrinden vaz geçti (1) . 824 senesi Melik 

Zahir Tatarın saltanatı sırasında Sultan ile aralarında evvelce dostluk 

olduğundan kendisine çok ikram edildi (2). Ve Melik Zahirin emrile Ku-

. duri (müellifi Hasan bin Ahmedilkuduriyülbagdadi) yi Türkçeye tercüme 
etti (3). 

çekilip nas tena'um oldular badebu hanegahtan kalkıp mahı mezburu 15 inci Perşembe 

_günü Ferzent Ercümendi Seydi İbrahim ile maa daratı azime ile Kahireye kudum ve 

babı Nasırdan kal'aya varınca harir döşenip iptida kendi bina eyledi~ medrese ve ca

miye nü.zul ve halka anda sümat ile in'am edip badebu kal'aya duhul eyledi~i gün nasa 
ruzu sürur ve halk beyninde yevmü meşhur oldu. 

(I) 823 senesi vakayiinde : Mahı Rebiülevveliu 22 inci günü sahibi tarih Ayni nak

leder ki tarihi mezburda Sultan İbni Karamanın biladına malik olmakla kendi tarafından 

hakim olan Ali Bey _bin Karamana il b asi h il' at ve biladı tahrir etmek için bu fakiri 

irsal ecip biz dahi hi~meti lizımemizi eda ve yine Kahireye kudum ettiğimizde Sultan 

bizim için mansıbı ihtisabı jhsan murad edip İbni Barizi müfsit bu haberden agah ~ldukU 
saat serian huzuru Sultaniye kudum esnayi mükalemede ihtisap İbrahim bin Hişşam 

Cündiye olması için 800 dinar arz Sultan dahi bize murad ettiğini ifade ettiklerinde 

mezbur İbni Barizi murad huyurduğunuz kim~e henüz meşakkat seferi çekmiştir. Bir 

mikdar islirahat etse münasip olurdu diye ilam etme~n Sultanın sem'ine sadayi dinar· 

ilga olunmakin sükilt edip mahı Recebi şerifin 25 inci Perşembe günü İbr-ahim mezbure 
hi!' ati il b as eyleyip muhtesip eyledi. 

(~) Şemseddin Mehmet Sahaviyülmısri. Zeyl Ref'ülasır an kuzatı Mısır. 

(3) 824 senesi Melik Zahirin vefatı beyanındadır : Mahı Zilhiccenin 4 üncü Pazar 

gecesi Melik Zahir Tatarın kulunç marazı müşted olup vefat eyledi. Badebu ümera ve 

ku zat cem' olup Melik Zahiri n oğlu Mehmede um uru saltanatı tefviz etmek üzere ittifak 

ettiler badebu Karafede Leys ibni Sao.d radıyallahü anh hazretlerinin baş tarafına defnet

tiler. Umuru ıı-aribedendir ki kendisi Şam canibi~e teveccüh ettiği vakitte ol mahal

le medfeni hafrile emretmişti. Mezbur Mı:lik Zahir memluklerinden olup ahar saltanatta 

iştira olunmakin eyyamında çindan şöhretyab olmamış idi. Lakin Melik . Müeyyed şeyh 

eyyamında vafir menasıba müstahdim olmak sebebile m~şahirden olmuştu. Merhum müte

vazı ve bilim ve tedbiri umurdo. mabir ve fıkıh ~erifte messili kesireye arif kimse olup 

kütübü kesire c·em' etmişti. Ekseri Türk lisanı üzere tekeli üm ederdi ve ·li sanı türkiye zi· 

yade ihtimarnından İmamı Ebu Hanife radıyallahü anh hazretlerinin mezhebinde telif olu

nan kütübü fıkhiyeden Kuduri kitabını manasından birşey tağyir ve ebvabından bir bab 

tebdil etmeksizin Türki llsanına tercüme etmek bu fakire emredip fakir dahi memur oldu· 
kUm veçhüz~re tercüme etmiştim , 
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825 Eşref Barsbay Sultan olduğu zaman Ayniyi yanına a!ıp yakın 

dost edindi. Ayni her zaman Sultanla beraber bulunur ekseriya Sultanın 

yanında yatar, Arapça yazdığı tarihi okur, Türkçeye tercüme edip Sulta

na anlatırdı. Sultan dine ve ibadete ait muhtaç olduğu malumatı _Ayniden 

sorar öğrenirdi. Eşref · Barsbay eğer Ayni olmasa idi M~slüaian.lıkt~n biç 

birşey bilmiyecektik derdi (1) . 829 senesi 17 Rebiülahir kadı T efihninin 

aziini müteakip hanefi · başkadısı tayin edildi. 833 26 Sefer hanefi. baş ka· 

dılığından azledilüp yerine Te~ihni getirildi (2). Aynı sene Rebiülahirinin 

4. üncü Cumartesi günü Emir Ey.11al Şişmaninin aziini müteakip muhtesip 

tayin edildi (3). 835 senesi Cemaziyelahirenin 26 ıncı günü Ayni tekrar 

hanefi b~ş kadısı oldu (4). Ayni bu suretle muhtesipliği, hanefi baş ka

dılığım ve hapishane müdürlüğünü üç vazifeyi birden uhdesinde toplamıştı . 
' Şimdiye kadar böyle üç vazife hiçbir kimsenin uhdesinde toplanmamıştır 

(5). Nihayet muhtesiplik · vazifesi kendisınden alındı. Eşref Barsbayın ve· 

fatına kadar diğer iki vazife . hapishane müdürlüğü ve hanefi baş kadılığı 

kendisinde bırakıldı, Melik Eşref Barsbayın vefatından soı:ıra oğlu Melik 

Aziz Yusuf hükümdar olmuş ve Atabey Çakmak devletini idareye başla

mıştı. 842 13 Muh-arrem Emir Çakmak Ayniyi hanefi baş kadılığından 

azletti. Ayni bu aziini müteakip evine çekilerek telif ve t edrisle meşgul 

(1} Şemseddin Mebmedüssahaviyülmısri. Zeyl ref'ülasır an kuzah Mısır . Cemaleddin 

Yusuf bin Tanrıberdi. Eİmenbellüssafi velmüstevfi badelvafi. 

(2} Tercümei Tarihi Ayni 845 · senesi vaka yi i : Ma hi Seferin 26 ın c: ı Perşembe günü • 

kadı Abdurrahman Tefihniye hil 'at ilbas edip bu fakir sahibi tarih azlinden diyarı Mısır• 

da kaziyül.kuzatülhanefiye eyledi. Ol sebep ile ki bazı a'da bu iki kadı beyinleripde ihti

lafı kesir olmakla mesaiibi müıılimin muattal oluyor diye Sultan Meliki Eşrere nifak et

mişlerdi Bu misillu iftira ile kadı alim Zül'adli azli layık oJmadı~ındaıı iştibah yoktur, 

lakin ehli şevketin hali böyledir. Bu esnada Sultan bana hitab edip buyurdu ki azli mucip 

birşey sadır olsa dahi seni azldtmezdim likin einir böyle vaki oldu dedi. 

(3} Mahı Rebiülabirin dördüncü sebit günü bu fakir sahibi tarihe hi l'at ilbas edip 

Emir Eynal Şişmani azlinden diyarı Mısır ve Kahireye adeti kadimesi übere muhtesib 

eyledi. 

(4) Tercümei T~hi Ayni 835 senesi vukuatı: Senei merkome Cemaziyelahiresinin 

26 ınc:ı günü Meliki Eşref mensubatından bu fakir sahibi tarih kaziyülkuzatülhanefiye 

olup tarafı Sultandan hil'at ile ikram olundu. Bu fakirin yerine Selahaddin Bedreddin 

yiıvmü mezkUrda mubtesip oldu. 

(5) Şemseddin Mehmedüşsah3viyül_mışri. Zeyl ref'\ilaşır ıın ku.zatı Mısır. 
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oldu. Bir müddet sonra Melik Aziz Çakmak zaı:Qanında tekrar Kahire 

muhtesipliğine. tayin edildi. 845 senesi bu _,vazif~den aziedildi (1). 

846 senesi Ayni yine m~htesibi Kahire tayin olundu (2). · 847 senesi 

bu vazifeden aziedildi (3). 853 senesi gözden düştü. Vazifele,ri elinden 

alındı. Parası olmadığından çok sıkıntı çekti. Emlakini ve kitapl~rını sat

mak mecburiyetinde kaldı (4) . Nihayet 855 senesi Zilhiccesinin 4 üncü 

Salı gecesi vefat etti. Ertesi günü camii Ezherde namazı kılındı ve evinin 

civarında kendi yaptırdığı Medresei Ayniye defnedildi (5). Ayn.inin tale· 

belerinden Cemaleddiri Yusuf bin Tanrıberdi Ayni hakkında: Bu zat fıkik 

usul, nahiv, sarf ve IQgat ilimlerinde miitefennin ve bilhassa tarih ve mu

hazaratta fevkalade (ortaklık) müşareket ederdi. lthlaı kesir sahibi, makul 

ve menkulde bilgisi fazla kendisine taarruz edilmedikçe kat'iyyen başkası

na tecavüz etmez ve karıştığı mubahaseye cidden büyük bir vukufla karı· 

şırdı . Kendisi esmer renkli, kısa ~oylu, uzun sakallı, . Türk lisanında .çok 

fasih ve tarih . anlatmakta fevkalade mahir nefis hatta malik sür'atli yazı 

yazar bir zattı. Fıkıhdaki Kuduri kitabını genç yaşmda bir gecede yazdığı 

söyleniyor. Bütün müsveddeleri mübeyyezattan maduttur. «Onun ilmi ile 

ölçülemiyecek kadar nazmı ve nesri vardır » diyor. Yine Ayninin talebe

·lerinden Şemseddin Muhammedüssahaviyülmısri Zeyli refülasır an kuzatı 

Mısırda hocası için Ayni sarfta lisanı Arapta ve diğer bilgilerde alim 

arif. bir imam olup tarih ve lugatte hafız ve birçok . ilimiere .müşariktir. 

Mütaleadan ve yazmaktan bir dakikaa fariğ olmamıştır. Elile pek çok şey 

yazmış ve pek çok şey telif etmiştir. Kalemi takrir.inden daha latifti. 

(1) Tercümei Taribi Ayni 845 neoesi ~ukuatı: Bu senei mübareke duhulünde Mu'

tesıt billah ve Sultan Melik Zabir Çakmak ve Atabeykülasakir, Emir Yeşbek olup sair 

ümera ve erbabı menasıb makamlarında kaim olmuşlardı. Bu esnada bu fakir sahibi tarih 

diyarı Mısırda mubtesip iken aziimden Rebiülabirin üçüncü sebt günü Sultan Ali Acemi

ye tevcib eyledi. 

l2) Mahı Şevvalin 29 uncu Perşembe günü bu faktr sahibi tarih Ayniye hil'at ilbas 

edip Ali Acemi Horasaninin azlinden diyarı Mısıra mubtesib eyledi. 

(3) 847 senesi vakayii : Mabı Seferin 12 inci Salı günü Ali Acemi ye bil' at il ha~ 

edip bu fakirin azlinden diyarı Mısıra muhtesib eyledi. 

(4) Cemaleddin Yusuf bin Tanrıberdi. Elmünhellüssafi velmiistevfi bad~İvafi. 

(5) Cemaleddin Yusuf bin Tanrıberdi, Elmenhellüssafi velmüstevfi badelvafi, Şem• 

seddin Mehmedüssabaviyülmısri. Zeyl ref'ülasır an kuzatı Mısir. 
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Yazısı güzei ve sür1atli icli Kuduriyi bir gecede_ yazmıştı. Guru~ vaktinde 

başlamış güneş doğuncaya · kadar-bitirmişti. Muaşereti çok lati.f mütevazı 

idi » ibarelerini yazıyor. Halep tarihi müellifi Alaeddin ibni Hatib tarihin-. . 
de : Ayni muhtelif ilimiere el atıtıış alim ve fadıl bir imamdır. Onda haş-

met, mürüvvet, a_sabiyet ve d_iyanet bir arada topl~nmıştır» diyor. 

Talebeleri ve Ayninin tercümei halinden bahsedenler Ayninin muhte · 

lif bilgilerde büyük oir vukuf sahibi değerli bir alim olmasında ittifak ed i

yorlar. Ayninin ilmini bilgisinin derinliğin i eserlerinden ve tarihinde (1) 

hey' et , "tabakat, ilmi hayvanat ve coğrafyaya ait verdiği mah1mattan da 

anlamak ~abildir. Ayni evvela bir alim daha sonrada müverrihtir. Ikinci 

bir nokta Ayni bütün hayatında mütalea ve yazmaktan bir dakika fari~ 

olmamıştır . Bunu okuduğu derslerden ve yazdığı eserl~rin çokluğundan 
'· aldığım ız netice ile pek kolay anlıyabiliriz. Ayni muhtelif ilimiere ait pek 

çok eser yazmıştır. Türkçeyi çok fasih bildiği ve kendisi Türk olduğu 

halde devrinin ve muhitinin icabı hemen bütün eserlerini Arabça yazmış

tır. Yalnız Kuduri ter.cümesi ve bir de Iran şahlarının tarihinden bahis 

Tarihülekasire Türkçedir. 

E serle ri: 

Ayninin eserl~rini şerhettiği eserler, 1 ihtisar ettiği eserler ve bir de 

bi;z;zat telif ettiği eserler diye üçe ayırabiliriz. 

1 - Şerhettiği eserler : On cilde yaklaşan Sahibi Buhari şerhi ki 

ismini ı.S;~lC.r J ..SJI.ill;..V koymuştur. On ciltlik İlmi dirayetülhadis

ten Tahavinin Maaniyül'asar şerhi, hadisten Süneni ebi Oavudun bir 

kısmının _şerhi , Kt>şfüllisam: lbni Hüşşamın. Siyretünnebeviyesinin şerhi, 

Şerhülkelamüttayyib libniteymiye :. lbni Teymiyenin Elkelimüttayyibinin 

Şerhi, Şerhi tuhfetülmüluk filfüru': Fıkıhtan Tu~f~tiilmülılk şerhi, Remzül

hakayik fi kenzüldekayik: Fıkıhdan Kenzüldekayik fi füruul!ıanefiyenin şer-' 
hi, o n bir ciltlik Şerhi Hidaye : Fıkıhdan (_;illj ~.t ..ı .... şerhi, · iki cilt 

· .)._ljı_, ,~ı : Fıkıhdan • .,......tjl ;~ll nin şerhi, iki cilt Eşşevahid: Nahiv~en 

Elfiye şerhlerinin şevahirlinin şerhi, Felahı ervah: Sarftan Merahülervah 

şerhi, · ~\... J.-IJ.It(. ;.:. : Nahivden J~,r.}lplilt...~..:ı: nin ; \... J.-1>" şerhi, -c..~:. 

{1) lkdülcuman fi tarihi e~i:ızaman. 
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: ı.>.fLil.s" Jı? .Sadreddin Mehmet hinGssavtnin Kasidei Umiyesinln şerhl·, 
: ~WIJ:I J>Jı? Cr İbni Hacibin Aruzunun şerhi, Usulü Fıkıhdan 

.ö> _ _,.:.ll;..ı ... nin tavzih kitabının şerhi, lS,J,Jl:Ji JAI.Ic_J:. Nahivden Çariberdi 

nin eserinin şerhi, : <;->~lc_.ı:. Nabivden Seyfeddin Esferainin eserinin 

şerhi, Tezkerei Nahviye şerhi. 

2 ·_ İhtisar ettiği eserler: -erl:.ll_siJI:i in muhtasarı, :.k) ı~ J ..k:.-}1 

Fıkıhdan Muhitin muhtasarı. Tarih İbni Hullekanın muhtasarı. 

3 ~ Bizzat telif ettiği eserler: Sarf ve Aruza dair bir mukaddime, 

Peygamberlerin siyretinden bahseden Siyretülenbiya, Tabakatı Şuara, Ha

nefi fıkıhlarını tereracümü abvalini ~ami Tabakatı Hanefiye, ü~tadlarını~ 

ve Tahavinin eserinde geçen zevatın tercümei halleri, siyasete dair Tuh

fetülmüluk, va'zu n~sihatlere ait Meşarihüssudur .filmevaiz, nevadir ve le

taife dair Zeynelmecalis, Melik Müeyyedin hayatını · anlatan ~ • .>llcl\-o ö-e

Melik Eşrefin tercümei' halinden bahseden LS J•! .!..:.UIJ'.I ...Jl..:.) ~....; .;-!. ~.lö-e

tefsirlerine talikler, Kuduri tercümesi, İran şahl~rının tarihlerinden bahse· 

den , • .r~ııt;~· nihayet bizim tetkik edeceğimiz tarih .J\..)Ijı~l (:;~·J..:ıLtı..ı~ 

IKDÜLCÜMAN Fi TARIHI EHLIZZAMAN 

İsmi lkdülcüman fi tarihi eblizzaman olan _Ayni tarihi İbni Ce~iri Ta

beri, İbni Esir ve lbni Kesir tarihleri gibi vukuatı sene, sene kaydeden 

bir tarihi umumidir. Hilkati i lernden 850 senesine kadar c ereyan eden 

vukuati alemi ihtiva eder. Ayni taribinin aslı 19 cilttir (1). Bu tarih mü-

(1) Cemaleddin Yusuf bin Tannrıberdi. Elmenhellüssafi velmüstevfi badelvafide Ik

dülcürnan fi tarihi ehlizzamanın 20 cilt ve Bursalı Mehmet Tahir Bey osmanlı müellifle

riode 24 cilt olduğunu kaydetmişlerdir. Katip Çelebi Keşfüzzununda ve Şemseddin Meh-• . 
medüss_ahaviyülınısri Zeyl ref'ülasır an kuzo.tı Mıstrda Ikdülcumo.nın 19 cilt oldukunu 

söylüyorlar. , Topkapı sarayında Ahın~di Salis kütüphanesinde Ayninin el yazısile olan 

nushıılan~ın tamamı 19 cilttir. Abmedi Salis kütüphanesindeki nushalar hakkında malu

mat v.erirken bundan bahsedilmiştir, 
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elbftn kendisi tarafından üç kardeşi Şehabeddin Ahmet tarafından (8) cilt

te ibtisar edilrpiştir (1). 19 ciltlik asıl Ayni tarihlerini~ . birinci cildinde 

müellif Allaha hamdü senadan sonra kitabını nasd tertip ettiğini anlatı-. . 
yor (2). "Hadaset sin ve ünfuanı şebabda mebdei dünyadan ·aos hududu-

na gelince bir tarih cem'~ylemiş idim ki Kısası Enbiya aleybisselamı havi 

ve dahi sonra ·mürur eden ezminede bulefa ve müliik meyan,ında havadis

ten ne vaki oldu ve ol milletleri ve ayanın veEiyatını bilcümle ayanın ol 

mecmuanın evvelinde melekiitü iilviyede ve süfliyenin ahvalin beyan eyle

miştim. Sonra bana bu layih oldu ki ol nakli beyan eylediğim kitabı ev

velki tertibinden hoş bir tertip ile tenkıh ve içine bazı münasip ve latif 

ziyadeler ve nevadiri şerife koyup tertibi evvelde olan mebhasler münhal 

ve anda mezkiir olan ernkine ve esami ricalde hiç bir şüph~ kalmayıp 

be~an ve halloluna diye mecmuanın narnın lkdülcüman fi tarihi ehlizzaman 
' · 

tesmiye eyledim ve anda aranıp tetebbü olunan şey bulunmak asan olsun 

diye .bir nice fuzul et~ekle tafsil eyledim, taribini nasıl tertip ettiğine. 
dair verdiği bu izahatı müteakip "sadede şürii etmezden mukaddem bir 

~ukaddeme bast ve irad eyledim ki ol m~kaddemede tarihi fil~sıl nedir 

ve tarihiıf-~anası nedir ve tarih niçin vaz' o lundu ve binası nedir bilcüm

le haber verir, diyerek mukaddemeye başlıyor. Mukaddemeyi müteakip 

hicri birinci seneye kadar olan vukuatı ikiye ayırmak mümkündür. 1 -

Melekutü ulviye ve süfliyenin ahvalini beyan eden kısım ki , dü~yanın ya-

- radılışı ve bunu müteakip semavat, arz, mevcudat, mahlukat anlatılmış . 

2 - Kısası Enbiya aleyhimüsselamı havi olan· kısım P eygamberler tarihi, 

.lslamiyete kadar muhtelif müluk tarihleri birinci kısımda müellif evvela 

dünyanın kaç günde halk edildiğini ve bunun hakkında söylenilen riva

yetleri saydıktan sonra günleri ve ayları arşın halkolunduğunu beyan edi

yor sonra semavatın zikri beyanındadır diyerek yedi kat göğü, şemsi, 

(1) Şemseddin Mehmedüssahaviyülmısri. Zeyl ref'ülasır an kuzah Mısırda ve Cema

leddin Yusun:ıın Tanrıberdi. Elmenhellüssafi velmüstevfi badelvafide Ayninin Ikdülcuman 

fi tarihi ehlizzaman, T~ihülbedri namile üç ciltte ihtisar ve kardeşi Şehabeddin Abmedin 

yine bunu 8 ciltte ihtisar ettiği kayıtlı. Kendisinin ve kardeşinin meydana getirdi~i bu 

~uhtaso.r tarihierin bazı ushalarıoa kütüphanelerde Ayni tarihinin muhtelif nushalarını 

· tetkik ederken tesadüf ettim. Ikdülcumanın muhtelif kütüphanelerdek nushalıırına ait ma• 
liimat verirken bunlardan ayrıca bahsedilmiştir. 

(2) Tercümei Tarihi Apıi cilt 1. 
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kameri, yıldızları, bulut, ya~mur, kar, dolu, şimşek, kasırga hakkında ma- ~ 
lumat veriyor. Sonra arzı aniatmağa . başlıor: Arzın mesahası.nı , iklimleri, 

iklimlerde mevcut şehir.leri, kısım kısım izah ettikte~ sonra denizleri, kal'

aları, dağları, gölleri, nehirleri, pınar ve kuyuları anlatıyor. Bunu mütea

akip Faslı fi beyanilmevcudat velmahlukat diyerek insanın kaç nev'e ayrıl~ 
dığını izah ayrı ayrı bu neviler hakkında malumat veriyor. Badebu cin ve· 

şeytan ve dııha sonra hayvan nev'ini anlatıyor. Sonra maadin nebatat, 

Melaikei kiramın halkleri ve nevilerini izah ediyor (1) . Bundan sonr a 

Adem aleyhisselamm yaradılışını anlatarak Peygamberler tarihine başlıyor 

ki bu yukarıda izah ettiğim gibi ikinci kısımdır. İkinci kısım Adem aley

-hisselamın yaradılışı~ı, · hayatını, eviadını anlattıktan sonra gelen .Peygam

'berleri evliya ve enbiya yı an lantıp Mülukü fürs, -.;~ .J; Mısır, Mülükü Yu

nan, İslamiyelin zuhurundan sonra mülfıkü Rum, mülukü Efrenç, Mülı1kü 
.Süryan, Mülükü Hindi anlatıp zuhuru İslamdan evvel diyarı Yemende olan 

mülukü Arap kı ss ası beyanındadır diyerek Habeşlilerin Yemen üzerine 

istilalarını ve daha sonra mülukü Cerhim, mülfıkü Kindeyi anlatarak mü

teferrikin- olan mülukü Arabı badebu aksarnı Arabı Kahtan oğullarını, ka

bileyi Adnanı anlatıyor. Bunu müteakip Peygamberin nes~bini Kureyşin 

nesebini daha sonra Peygamberin veladetini, Mekkeye hicrete kadar ?ey

gamberin hayatını anlatıyor . 

İkinci kısmı müteakip hicri birinci seneden 850 tarihine kadar sene 

sene cihan vukuatı kaydedilmiştir. 133 senesine kadar olan vukuat Pey- · 

gamber devri, Hulefayi Raşidin ve Emeviye devletinin tarihinden ibarettir. 

Bundan sonra 850 senesine kadar esası Hulefayı Abbasiye Ladehu Mısır 

halifeleri olmak üzere Şimali Afrika, Mısır, Suriye, Yemen, Hicaz ve 

Elcezire İran ve Maverayı nehir badebu Anadoluda teşekkül eden devlet

'Ierin tarihinden bahsedilmiştir. Ara sıra İslam devletlerile münasebetleri 

dolayısite Bizans ve diğer garp devletlerine ait ufak tefek malı1mat veril

miş ise de esas İslam devletleri vukuatıdır. Ayni tarihinde yalnız siyasi 

vukuatı kaydetmekle kalmamış diğer Islam tarihlerinde görüldüğü gibi 

(1) Bursalı Mehmet Tabir Bey Osmanlı müelliflerinde bu kısım hakkında: Ehli Hey'

et ve Tabakatın şimdiki nazariyalı fenniyelerine tevafuk eder pek çok maddeler serdolun

duğu gibi İlmi Hayvanata dair de müdekkikane malumatı havidir. Bundan. başka coğraf

yaya taalliik eden bahislerde dahi mucibi istifade mündericatı v~rdır» _diy~r. 
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iktlsadt, içlimai vukuata ait de bir hay ii mahimat vermiştir. Muhtelif ye~· 
lerde çıkan ta un veba ği bi hastalıklar, kıtlıklar, zelzeleler, Nil Dicle gibi 

büyük n ebirlerin taşmas ı, ay · ve güneş_ tutulması ~yni tarihinde ehemmi· 

yetli bir yer almaktadır. Bundan başka her sene vukuatı nihayetine o se

ne vefat eden ayan ve ümeranın vefatı tercü m ei hali de ilave edilmiştir. 

lkdülcüman ·fi~ t~rihi ehlizzaman n e zaman . ya~nldı? 
_Ayni mukaddemesinde gençliğinde mebdei dünyadan 805 senesine ka

dar bir tarih . cem'eylediğini ve sonradan bunu tekrar tertip ve fasıliara 

ayırdığını söylüyor (1). Bundan anlaşılıyor ki 805 senesinden sonra Ayni 

yazdığı tarihi yeniden tertip ve intizamı:i koyup 805 senesinden sonraki 

hadiseleri bu tarihe ilave etineğe başlamıştır. K~ndi el yazısile oletn nus-• . 

halardaki kayıtlardan (2:) birinci cildin 825 senesi Muharreminin sonuncu 

C uma günü Kahirede . Ketame mahallesinde kendi yaptıidığı med~esenin 
yanındaki evinde, ikinci 825 senesi lÖ Rebiülahir Cuma günü, üçüncü 

cildin 825 senesi Recep ayının 27 sinde, altıncı· cildin 825 Cemaziyelahi· 

rede, sekizinci cildin 830 senesi Muharreminde, dokuzuncu cildin 830 24 
Şaban Cuma-günü, onuncıı cildin 831 Sefer ayının 3 üncü Pazartesi günü 

sabahleyein; on birinci cildin 831 10 Cemaziyelevvl Perşembe günü, on 

ikinci cildin 831 Ramazan ayının 2 inci Pazartesi günü, on üçüncü cildin 

832 Muharrem 22 inci Pazartesi günü yazıldığı anlaşılıyor. 

On üçüncii ciltten on dokuzuncu cilde kadar olan ciltlerde bundan 

sonraki sen~lerde yazılmış en son cilt 850 senesinde bitmiştir. Netice 

~larak diyebiliriz ki Ayni 805 e kadar evvelce topladığı -tarihi yeniden 

tasnif ve tanzimden sonra 805 senesinden sonraki vukuatı sene sene ilave 

edip 850 senesinde tarihi bitirmiştir. 

805 senesinden 850 senesine kadar Ayni Kahirededir. Tarihini de ken· 

di el yazısite olan nushalardaki kayitlerden Kahirede medreses!nin yanın

daki evinde yazmıştır. Bu zamanlar Mısırda Memlukler hakimdir. Bi lhassa 

bu Memluklerden Fereç bin Berkuk [801 · 808] , Melik Müeyyed (815-824) 
Ezzahir Seyfeddin Tatar [824), Eleşref Seyfeddin Barsbay [825 · 841], 

{1) Mukaddime s:ıhife 17 

(2) Topkapı sarayı Abmedi Salis kütüphanesindeki Ayninin elyazısile olan nusba-

. sıdır. 
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· Ezzahir Seyİeddiİı Çakmak [842 - 8571 bu devria en mühim hükümdarla

rındandırlar. Ayni tarihini bu mühim Memltik hükümdarları devrinde yaz

mıştır. 

lkdülcüman fi tarihi ehlizzaman'ın mehazleri 

Ayni Ikdülcüman'ın muhtasar nus)'ıasının birinci cildinde yazdığı mu· 

kaddemede lkdülcüman'ı yazarken lbni Kesirin Elbidaye vennihaye unvan

lı tarihini esas ittihaz ettiğini bundan gayri diğer kitaplardan istifade etti

ği zaman bu kitapların ismini zikrettiğini söylüyor. 

Ayni tarihinde lbni Kesirden gayri kitaplardan aldığı vak'aları müel

lifin veya eserin ismini söyliyerek zikreder. 

Bu şekilde Ayninin istifade ettiği eserleri altı kısma ayırmak mümkün. 

1 - Tabakat, 2 - Vefiyat, 3 - Ensab, 4 - Memalik ve mesalik, 5 -

Siyer ve Megazi, 6 - . Tarihler. 

1 - Tabakat: Tabakatüssahabe vettabiin [Ebu Abdullah bin Saad ve: 

fat: 230), Tabakatüşşuara [Ebula~bas Abdullah bin Mutez vefat: 196), 
Tabakatülhükema [İbni Said vefat: 548], Tabakatünnuhat [Ebu Said Ha

san bin Abdullah bin Seyrafi vefat: 368), Uyunülebna fi tabakatiletibba 

[Şeyh Muvaffakaddin ibni ebi Useybe). . 

2 - Vefiyata ait eserler: Vefiyatülayan [lbni Hallegan vefat: 681), 
Yeliyatı şüyüh (Abdülaziz Ensari) . 

• 3 - Ensab: Ensabülarabi [Ebulmünzir Hişşam bin elketbi vefat: 204), 

Ensabüleşraf (Ebulbasen Ahmet bin Yahya elbilaziri) , Kitabül~nsab [Ebu 

Said Abdülkerimüssemani vefat: 562) . 

4 - Memalik ve mesaiike ait eserler: Kitabülnıesalik velmemalik . . 

[lbni Hurdadbih vefat: 300], Elmesalik velmemalik [İbni Havkalj, Kita-

bülekalim [Ebu lsb~k· İbrahim bin Mehmedülıstahri], Mu'cemülbüldan [Ebu 

Abdullah Şehabeddin Y ıikudülrumi elhamevi vefat: 726], NüzbetülmüŞtak 
fi ibtirakilafak [Şerif Mehmet bin Mehmediilidris), Elmesalik velmemalik 

[487 ~..ı.'ı <.S~li.J_.,;,•II.ı:" 0 . .\iıl.ı-;" ~~ ~':/J, [;Lı,j'~lv-l~ı.:.r• ;ı..>.;)llı..ri~IJ (466-

540) J.L!. )1ıs-U1Jı: 0 . .\iıl~e bunlardan başka lRüşati) ve Batlamyüsün coğ

rafyalarından istifade etmiştir. 

5 - Siyer ve Megaziye ait eserler: Siyer ~e Megazi [Mehmet birı 
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--·. 
ishak] ,. Fütuh Veheb bin Müiıibe [114], Siyretünn~bi [Mehmet bin Hiş
şam], Fütuhülemsar [Vakidi ve. 207]. 

6 - Tarihler : ·lkdülcümanda sık sık isimleri ,geçen tarihler. Tarihül

ümem v-elmüluk [lbni Ceriri Taberi ve. 310], ~)ı Vv" [~es'udi ve. 346] 

Tarihi. lbni Asakir (İbni Asakir ve. 571], Elmuntazam fi tevarihülümem 

[lbni c~vzı ve. 597], Tarihülkamil [İbnülesir ve. 638], . Mir'atüzzaman 

Ls .:ı~ ,j_ ~- ve. 6541~ (:;~- J ':"lhll~! [Kemaleddin ·bin Adim ve. 660], 

-~:-ltı.J_-1 (:;~- [ "'-:--JI ı..i: .r.C"Jı ve. 672 ] , Zübdetülfikre fi tarihülhicre ~·1] 
ı.>:rJI..s;biJ..ıli~S;J..dlı.J_..ılı.:.,(; ve. 725], ":";':ı'l~ ~ [Şehabeddin EbulabbasÜİı· 
nüveyri ve. 732], Takvimülbüldan [Melik Müeyyed Umadeddin. İsm~il 

Ebulfeda ·ve. 732], Tarihi Düveli İslam [Zehebi v·e. 'İ48] dir. Bundan baş
ka Ayninin istifade ettiği tarihler şunlardır: Tarihi Mısır [Mehmet bin 

Yusuf ve. 546], Kitab__ülmaarif [ ı.S>~..ıll~:i ı..i_ .ıJ- ~~4:" _,._ ı ve.'276 J Tarihi 

Yakub [Ebu Süfyan Elfeseviyülhemedani ve. 280], JıJhll ;~ ':ı'ı ":"\:.\' >".ı] 

ı.S;j::..ılbJb ı..i . ..u-1 .u~. 2821 Tarihi Mısır [İbni Yunüs ve. 347], Kitabül· 

egani [Ebulferec Ali bin Elhüseyinülısfahani ve. 356J, Tarihi Isfahan [Ebu 

Naim lsfahani ve. 402], Tarihi Endülüs (Ebu Abdullah· Kurtabi ve. 403], 

Tarihi Nisabur [lmamı Ebu Abdullah Mehmet bin Abdullahülhakim Nisa

buri 405], Tarihi Bağdat [Elhatip Bağ~adi ve. 463}, Tarihi Nisabur [Ab

dülgafir bin İsmailiilfarisi ve . 518], Ünvanı Siyer [Ebulhasan Mehmet bin 

Abdülmelikülhemedani ve. 521], Camiüttevarih ~~\S" J~ .:ı-. ı.J"~ c.S.;,l;] 

ve. 544] Zeyli Tarihülümem velmülük (Ebu Hasan Mehmet bin Abdülme

lik bin İbrahim bin Ahmedülhemedani ve. 521], Tarihi Hükema [İmam i 
Mehmet bin Abdülkerimüşş~hristani ve. 548], ~.JI~..ı..__,::- J ;~Alı;-~.__,;. [İma
deddin ebu Abdullah Mehmet Katib Isfahanl ve. 597], Tarihi Musul 

[İmadeddin İsmail- bin Hibetullah bin Said ve. 655], Tarihi Erbil fEbu'ıbe
rekat Mübarek bin Ahmet bin Elmüstevfi ve. 637], Tarihi ibni Zolak 

[Hasan bin İbrahim bin Hüseyin 463], ..:ı.:::ıJ.l ;~1 J ..:ı.::.4 J)IJ' .... jl [EbuŞame 
665) ;_,~llL~ J ;;..lll.)S ... [Ebubekir bin Abduilah bin Ay bey] Tarihi Berzali 

[ve. 738 ~..ıli.JJ- ı..i. rl.ilı...ı.r -"·' <..1_~1("1 Nüzhetünnazır fi Siyretilmelikinna- · 

sır [lıiıadeddin Muısa bin Eşşeyh Yahya ve. 759], .J j;':JI<.f_ı) 0); 1:- tj~~ 

<.~_ı] r~l":"il.i _, ('.11":";\f , [j-_,All~l.ilt.......-1 ı..i . .... "ı ... r.ı.ıı_,_ıl f':ı'ı.:..~ lJ;wı _. 

[Ebu Abdullah Mehqıet bin Ali], !.1":h.ll {_;~- ' r ~ı:-J ~:~lt;~- d ve. 420 ~_;:;..... 
[,:,J..I:UI~ .;,1] ı.JIJ~ tJÇ Tarihi Basra [Ebu İshak bin. HabipJ, Tarihi 
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Mecmu (Ebuihüseyin bin Elsafi], Taribi Firgani [Ebu Mehmet Abdullah 

bin Mehmedülfirgani), Tarihi Askalani, Tarihi ali Abbas [J_,..J, Tarihi 

~)->~, Fütuhülbüldan Tarihi -...;llu-.)- tEbulhasan Mehmet bin H ılalissabi] , 

Oyunülmaarif,- Tarihi Antakya, Tarihülmesihi, Tarihi Mekaribe, Tarihi ebu 

Süleyman, (:ı':lıJ ~>-i:lUJ\...11, Tarihülme'muni [Ebu Meh~et f:Iarun ibni 

Abbas], Zahirüddin Karızuni jarihi, Kadıyülekrem Cemaleddin · Kıfti ta

rihleri, Tarihi Vasık, ;,s...,.~_,>:;y.\ tarihi; Saklebe t~rihi . [Hasan Yahya]; 

~~J~ • J-)I~J 0. •7 Tarihi • 'lj"L. 0.1 .[~\.i] _rıa)ıJ~I .J-~ J .;:.Jıi..;=: 
tarihi. 

Ikdülcümanda yukarıda saydıg-ım kitaplardan başka Ayni. muhtelif 

mevzulara ait birçok eserlerden daha istifade etmiştir: . Bunlar KitabüzzGh

re [Ebubekir M~hmet. bin Davudüzzahiri ve. 297]',· 0 . .u-1] ..Jr ...3,'1 ..ı._)ı~ 
(ve . ..328 15b _;.ll~.; ..ı~~ 0. ~ ...JJ .... J ı....r Mekarimülahlak (Ebubekrilh~zaiti], Elis

tiab fi marifetileshab [lbni Abdülber ve. 463], Zühretülriyaz filmev'iza 

[Süleyman bin Davudülbüsti J , ~JIIj C.. b.a.ll [Cevheri ve. 399], · J Jl:ll~· 
.J". ':-'1:7 ı'11J..~ [ ve. 477 ~ ).ı1ı...ı ~--'~~~~~ ı:J. dlllool}- J l.lly.l) J .... \'1;1:=>1 
[Şehabeddin Meh- J_,;G ~.ıllj~ ~~ dj ... )lı;.:" ,j_ J:•lr·l ~-_,._ı] ':-'Li;') ı~.:.. 
met. 'bin Ahmedünnesevi], Acaibülbüldan (İbni Cezzar] , Acaibi m·ahlukat 

[İmamı Fahreddin Mehmet ~_ı. • f<.S~JJ.ır- ~_.ılı~lr!] · ;_,;.)If~ '[J-_Jj] 

bin Ömerürrazi ve. 606], Rebiülebrar ve Keşşaf [Zemahşeri], Me~akıbül
_ebrar ve Mahasinülahyar [lbni Hamis ve. 552), Edebülhavas [Ebulkasım 

Elhüseyin bin Ali Vezirülmağribi], ~1)1':-'l:.JI (Elimam Hasan bin Meh.:Oe

_düssuğani ve. 650], Kitabüzzeyyine [Ebu Hatim ve. 250j, Elmucemülke

bir vessağir velevsat filhadis [İmamı Taberani ve. 360], Kitabı Tevabin 

· ..:.._,s::ııı':"I:S" ' [ve. 620 15 • ..ult;. .. ı..ü j, ..ıT ı:J . ..ı~ı ı:J. ~.uı..ı~ ..ı.r ~ı ı:J_.ıiiJ;_,.. t;:.:. J 
(Ebu Cafer Mehmet Abdull.~hülkisai), Kitabüşşifa bitarifi Hukukulmustafa 

[Fazlı bin lyaz ve. 544), ~ıJAII~~- ' ~lhll~t,:.. •· ~ıı.~l~\.;,.'7'\: .. \ • .)k_~ı':""":. 
· Tez kere, Kitabülmübteda ( Mekatil bin Süleyman], rr-' ~; r~ \'ıJ ...;.. _ _;.:lı 

r)t" ~ı.v~II.J• § .,.illj [Şeyhülimam Abdurrahman ibni Abdullahülendülüsi 

Essüheyli ve. 581], Mu'cemülbüldan [Bekri), Sahibi Müslim [lmamı Müs

lim ve. 260], Sahihülbuhari [Ebi Abdullah Mehmet bin İsmailülbuhari ve. 

[ve. 204 ~Jı-:-Iwl,j_ ... f ı:J. rl!." .ıl:- J. ı] ':"U')ı;~, Kitabül-Ebdal . (Ebi 

·ubeyd~l, Süneni Ebi Davut, ~..,J>WI~_:ı·tl.kh;...j ;;..,J>Ijı~r.JI;..;..J)I (Kadı Mu

hiddin Abdullah bin Abdüzzahir], ~~ ;.)- [İmamı Sa'lebi], Kitabülvüze-
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ra Ahbarı . Mısır [Muvaffakaddin Abdüllatirülbağdadi ve. 674), Sayire [lbni 

~amam), Tefsiri lbni Cerir [Ebu Cafer Taberi ve. 310], Kitabüttenbih 

veleşraf [Mes'udi] , Mekki Tefsiri, · Fıkıh kitabı [Nehavendi] , [Kitaöı ezki

ya, G;I:IIJ , ./'11~ ~ , ":">~IIJ ~-:.:... , ö.;-4~ , ı>_.(-il .:.,\gJ.;.,Jlı , J~'llı\..J'I 
'LJ""":i!l ~; . ' ,_,,_Jltı~· J ,,ıJIJJ .. i.:. , ;;J;...JI;;J;.., , ":='\öl'}IJ ~UIC~ • ;;~ı_, 

Kitabı Maceriyat (İbn i Cevz'i)), Lübab [lzzeddin İbnülesir], Cev'ahiri Hik

met [Hakim Mihras], Kitabülletaif, Kitabüluyun lAli bin U keyl] , Kitabü l

mesalib [Hişşam bin Elkelbi], Kitabı Mütehavvil [l~amı Gazali], Tabakatı 
Hanefi ye, ;1...:.1 J ':" ..r'L' • l ve. 597 Jlr..., 'lly;ıs::JI..ıf- .J . ..ı.f 0 . ..111.>\..f) öplıö~ 

. [ J. )~] ":" l;Jll -:--1 d(!,;. .J.I} _.,.ı.ıı ":" 1:.\ • ':" ..1.... J.t>l 
Ayni tarihinin birinci ve ikinci kısmını ~e lslamiyetin ilk devirlerini 

yazarken Kur'anı Kerimin muhtelif ayetlerinden ve hadis tefsir kitapların~ 
' dan istifade etmiştir. Bu kısımlarda birçok muhaddis, müfessir ve ilmi 

kıraat ulemasının isimleri geçmektedir ki bunlar da Ebi Davut (vefat 316], 
Nesei, Tirmizi [v~fat 279]. İbni Mace [vefat 273J, . Salebi [vefat 427] , 
Kisai (152), Mekatil bin Süleyman (150) . Mücahit, Said bin Cübeyr, Kı· 

tade (117), Said bin Elmüsib, Heysem bin Adi, Hasan ibni Cerih, Şaabi 

(105), lmamı Ahmet il~ni Hambel, lmamı Müslim (260), lbni Dürid, lbni 

Medin, İbni Abbas, Ebu Ma'şer, Azizi, Ebu Muammer: Esmai, İbrahim ·bin 

Mehmet, Hasım Basri, İbni Ebiddünya, Seyf bin Ömer, Eb~ Cafer Taberi 

. Ebulyakazan, Ebu Zür'atildımışki, İbni Muin, Hafız ebu All~metülhemedani, 

, "-"l...ü ı.i. l , J-.1-~A ..s• ); J:l , Jı_,~ .J.I • ı.S;I~'l lu. ;:!_,..,ı 

Ayni 762 senesinden_ 850 senesine kadar olan vak'alan da bu vak'a

l arı görenlerden işiterek v7ya kendi görerek yazmıştır. Başka kimselerden 

işitip naklettiği vak;aları mevsuk bir kimse bana haber verdi ki, bu fakire 

naklettiler ki veya bu vak'ada bulunanlardan sual eyledim ki diyerek anla

tır. Memlükler devrine ait bilhassa Seyfeddin Rerkuk (801 - 808) , F erec 

bin Berkuk' {801 · 808), Elmüeyyed Seyfeddin Şeyh (815 - 824) , Seyfeddin' 

· Tatar (824), Eleşref Seyfeddin Barsbay (824 · 841), Ezzahir Seyfeddin 

Çakmak (842- 857) zamanlarındaki pek çok vakayie bizzat kendi şahit 

olarak yazmıştır . 

Ayni tarihinin ismi: 

Ayni taribinin birinci c.ildinde kitabınını naşıl tertip ettiğine dair ma· 
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!~mat verirken (1) kitabının ismini lkdülcüman fi tarihi ehlizzanian koydu

ğunu yazıyor. Muhtelif kütüphane kataloklarında bunun ismi lkdülcüman 

fi tarihi ehlizzam diye k~yıtlı olduğu gibi sadece Tarihülayni diye de ka

yıtlıdır. Kendi tarafından üç ciltte ihtisar ettiği nushaların ismi de Tari· 

hüll::.edridir. Yalnız bir dikkatsizlik eseri olarak bazı kütüphane kataloğ

larında Ayninin bu muhtasar taribinin ve kardeşi tarafınd~n yazılmış 8 ciltlik 

mu~tasar nushalarıı~ın da lkdülcüman fi tarihi ehlizzaman veya Tarihülayni 

diye kayıtlı olduğunu gördüm (2). lkdülcüman fi tarihi ehlizzaman tarihi· 

nin manası ehlizzaman tarihinin inci kolyasıdır. 

lkdülcüman fi tarihi ehlizzama'nın mahiyeti ve kıymeti: 

lkdülcüman ta~ihi bir koplesyondur. Muhtelif membalardan istifade 

edilerek yazılmıştır. Ayni tarihinde herhangi bir vak'a hakkında yalnız bir 

memban aldığı malumatta iktifa etmemiş birçok membaların bu vak'a 

hakkında rivayetlerini yanyana getirmiş ekseriya kendi fikirlerini söy

lememiştir. Vasikı Billahın vefatııiı anlatırken « mezkur .J. .jJ~ _;.,.:.;. -".' 

ı.S.~JI..r..,ilıts'":trll~)l.jJ.;" c:t. ~:.11-lf- dir. On ikinci hamis günü Vasıka 

b'iat olundu. Tarihi İbni Kesirde tahrir olunduğu üzere Vasık'ın veladeti 

196 tarihinde tarikı Mekkede vaki olmuştur. Tarihi Beybarsta vaki olduğu 

üzere Vasika biat olunduğu günde 27 yaşında idi. Bazılar biat 227 sene

sinin sekizinci erbaa günü vaki oldu demişlerdir. Mer'atüzz.aman'da zikro

lunduğu Yasıkın künyesi Ebulkasım idi n . Bu bahsi anlatırken Ayninin 

mehazlerinden nasıl istifade ettiğini, · muhtelif rivayetleri nasıl bir araya 

getirdiğini çok güzel görüyoruz. 

Aynı vak' aları · anlatırken ekseriya bitaraftır. Kendi fikrini söylemez, 

istifade. ettiği menbada gördüğü gibi vakayii -yazar. Yalnız Hanefi kadısı 
olmak gayretile lmamı Ebu Hanifenin tercümei balini yazarken ona karşı 

yapı,1an taarruzları esbabı mucibe göstererek ayrı ayrı cerhetmekten ken· 

dini alamamıştır. Ayni tarihi umumi arap tarihlerinin güzel bir nümunesi

dir. Bunda yalnız siyasi vakayii değil iktisadii içtimai, günlük gazete vu

kuatını bulmak kabildir. Muhtelıf senelerde olan kıtlık, veba gibi hastalık

lar, güneş, ay tutulması, yangın, Dicle ve Nil nehirlerinin taşması hakkın· 

(1) Sahife 17 başlangıç. 

(2) Ayninin muhtelif lçütüphanelerinde~i D\lshalgrı , 
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da mu fassal izahata tesadüf oluomaktadır. Ayni 334 senesinde Bağdat ta 

olan kıtlığı şöyle anlatmaktadır: Bağdatta kabtı şe_dit vaki olup hatta mey-_ 

te ve kelpler, kediler ekiolundu ve hatta sabiler, sirka ve kati ve tabholu

nup eklolunmuştur. Ve nasta mevt çoğalıp bir kimse bir kimseyi defne

demez olup yollar ortasında kalıp kilap eklederdi. Ve dahi haneler ve 

· akarlar iki raif ek:neğe bey' olunup dellallar dahi dellaliyel~rin evvel be 

evvel ekmekteın bir pare kırıp alırlardı. Ve bu bel~dan naşi Basraya doğ

ru sür'atle çıktıklarında ekseri tarikte ve bazısı Basrada helak olurdu. 

Ve dahi İbni Cevzi demiştir ki Şahanın dördünc~ erbaa günü bir Haşimi-· 

ye avret bir sabi sirka edip hayya tenurda püryan edip bazısı ekiettiğini 

ikrar ve buna baisi şiddeti cu' oldu diye itizar ettiğinde haps badebu 

boytıu vuruldu» . 
' · 

233 senesi bakıyei havadisinde Dımışkta olan zelzeleyi << Dımışkda 

zelzelei azime vaki olmakla camiin rub'unu şak edip şerefe ve bir mesci

din . minaresi ve nice köprü_ler ve hane sakıt olduğundan gayrı vafir kimse 

helak oldular. O"eyir Müran denilmekl~ maruf Kenise ahalisinden bazıları 

Dımışkın birkaç kere yukarı kalkıp yine nüzul ettiğini müşahede ettiler. 

Dımışkın ekser ehalisi helak olup Guta mım mahalde bir karyeleri bat

roakla ehalisinden ancak bir kimse necat buldu. Belgay nam beldede dahi 

Dımışkd.a gibi vaki olmuştur. Zelzeleyi mezkı1re Antakya ve bi ladı Cezire 

ve Musul canipierine müntehi olup anlar dahi münhedim ve harab oldular. 

Yirmi bin yalnız Antakya idi. İbni Ka~il dedi ki zelzelei mersumede Dı
mışk ehalisinden necatı yafta olan rica! ve nisa ve sıbyan ve ehali sevki 

musallayi iyde çıkıp yatsı vaktinedek büka ve taza~ru' etmelerile sakin 

oldukta ric'at edip duvar altında kalan mevtalarını ihraç ve defnile meş

gul oldular. Hafız bin Asakir Kitabülzelazelinde tahrir ettiği üzere Dı

mışkd~ vaki olan zelzelei azime Mütevekkilin bilafeti zamanında ve 233 

Rebiülahirinin ll inci günü duha vaktinde idi. Ahmet bin Tahir zelzelenin 

vukuu alelgafle idi demiştir >> diyerek anlatmaktadır. 344 senesinde zuhur 

eden veba hakkında <<Bağdatta ve Vasıtta ve Esubhanda ve Ahvazda dem 

·ve safradan mürekkep bir vebai azi m zuhur etmiştir ki 'anda beher yevm 

bin insana karip fevt ve hel ak olurdu ıı diyor. 328 senesi ha vadisinde Dic

le nehrinin taşması hakkında şu malumatı veriyor. <cŞabanı muazzamda 

nehri Dicle 19 zira mikdarı mütezayit olup şehri Ba~dadın · ekser mahat-
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İeri suya garkoldu». Bu malumaUan başka. Ayni de .Bağdat' Mehdiye gibi 

mühim şehirlerin Camii Emeviye gibi ehemmiyetli camiierin yapılması ta

rihleri hakkında rnufassal müfit malumata tesadüf edilmektedir. 144 senesi 

binayı · Bağdadı zikrederk~n Bağdadın rnethi beyanındadır djyerek şu satır

ları yazıyor. ((Ynnüs bin Abdullah bana dediki lmaını Şafii bana ya ebu 

Musa Bağdadı gördün mü diye sual ben dahi görmedim dediğimde öyle ise 

dünyayı görmedin dedi ve yine ,Şafiiden mervidir. Her dahil olduğum şe- . 
birleri sefer addederim, lakin Bağdadı sefer addetmeyip vatan addederim. 

Bazılar dediler dünya badiyedir Bağdat ol badiyenin şehridir. İbni Müca-

hid dedi Ebu Amro bin Ulayı rUyamda gördüm Bari Tealü sana ne mua

mele eyledi diye sual eylediğimde dediki beni bu sualden affnyle. Bağdat

ta ala veçhissene ikamet ve ol ve.çhüzere vefat eden kimse bir cennetten 

uhraya intikal eder. Ebıı Muaviye der ki Bağdat dan dünya ve mehasi~i 

lslamdandır. Ve · bazılar dedi ki Bağdatta yevrnü Cu~P-a ve Mekkede tera

vih ve Tarsusta yevmü' iyd rnehasini İslamdandır ve bazılar dedi ki ben 

Bağdatta Mensurun bina eylediği camide salatı Cumaya müdavemet erte

rim. Bir maniim sebebile bir Cuma anda kılınayıp gayri camide kılmıştım . . 

Gördüm ki rüyamda bir kimse bana sen ol camide salatı Cumayı terkey

ledin. Her Cuma anda yetmiş evliyaullah salatı Cumayı eda eder dedi. Ve 

bazı kimse dedi ki sen güzide on b in evliyaullah olan ahar mahalle intikal 

eder misin etme dedi. Ve bazı kimse dedi ki iki Melek gördüm · Bağdada 

geldiler birisi r efiki olan Meleğe bu beldeyi zirüzeher eyle. Zira bunlar 

haddi şer'iyi tecavüz eylediler dedilde refiki nice edeyim ki bu gece bu 

beldede beşer bin hatmi Kur'anı azimüşşan vaki olrtu dedi . Ve fi haddi 

zatiha Bağdadın evsafı c~milesin.i tadat mümkün değildir. Hüsnüssure, ha

vası hub, ehalı ve sükanı layuad velayuhsa, vüs'ati veriha hadden efzun 

idiği mufassalan zikrolunmuştur» . Bir de Ayni tarihinde Hulerayi Emeviye 

ve Hulefayi Abbasiyenin vefatları, tercümei halleri metinde muhtelif men

baların rivayetlerini ayrı ayrı zikrederek ve tercümei hali birçok nevilere 

ayırarak uzun ı,ızun izahat vermektedir ki bu kısni:ılar hule(a tarihi için ay

rıca şayanı istifa~e kısımlardır. 

Ayni tarihinin asıl orijinal kısımları 762 Ayninin doğduğu seneden 

itibaren yazılan vakayiidir. Ayni bu vakayii ya bizzat kendi görerek veya 

bu vakayii yakınqan g-örmüş kimselerden öğrenerek kitaba yazmıştır. Bil-
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hassa Mısırda memluk sultanlan tarihine ait ver~i~;i malumatın ekserisini 

kendi görerek vakayie bizzat şahit olarak yazdığından Ayni tarihi kendi 

ile muasır olarak tarihlerini yazan Makrizi ve İbni Hacer Askalani tarih

leri gibi bu devir Mısır tarihi için ayrıca orijinal şayanı istifade bir 

membadır. 

lkdülcüman fi farihi ehlizzaman'ın tercümesi: 
' 

Arabça yazılan lkdülcüman' fi. tarihi ehlizzaman t~ihi 1138 senesinde 

Abmedi Salisin iradelerile (İstanbul kazası Mirza efendi zade Mehmet Sa

lim efendi ve İshak efendi bazretleri ve Şamdan mazul Medhi efendi ve 

Halebden mazul İlmi efendi ve Selanikten mazul Mesihi zade Abdullah 

efenqi ve Yenişehir mazullerinden Razi efendi ve Kara Halil efendi zade 

Mehmet Sait efendi ve fzmir mazulleri'nden Nili efendi ve fetva emini 

Ö mer efendi ve Galata ·mazullerinden Mustafa efendi ve Esat efendi ve 

meşayih cevamii selatinden Süleymaniye şeyhi Ara·p zade Hasan efendi 

ve Sultan Mehmet şeyhi Ali efendi ve müderrisinden yekçeşim İsmail 

efendi ve Recep· zade Ahmet efe11di, Turşucu zade efendi ve Seyid Vehbi 

efendi ve Nedim efendi ve Arap zade Salih efendi ve tezkereci Halil 

efendi ve Şami Ahmet efendi ve Şakir Hüseyin beyefendi ve Dareodeli 

.Mehmet efendi ve Razi efendi zade ve muharriri fakir ve mülaziminden 

Hacı Çelebi ve Kuzatı Rumdan Şeyh Mustafa efendi ve libası avamda 

bulunan bav~stan mevkufatçı Hü~eyin paşa zade Mehmet beyefendi ve 

Defterdar mektupçusu İzzet Ali beyefendi ve Tavukçu başı Çelebi) den 

müteşekkil bir hey'eti ilmiye tarafından Osmanlıcaya tercüme edilmiştir (1) 

(1) Çelebi zade Asım tarihi 1138 senesi vukuatı sabife 358: « Nusbai kübera)'l ke

malatı insani olan Sadrıozam Adimülmedani h:ı-ıretlerinin tabı nekad ve zihni vekadları 

erkanıdevlet hususan vükelayı saltanata elzemi levazımdan olan tevarihi selef mütalaasına 

meluf ve şerefyabı hizmeti padişahi oldukları an sa'di iktirandanberi evkafı haliyeleri içti

nayı esrnan nevadir ve enmara masruf olup fenni merkumun mufassalitından menzurları 

olmadık kitabı nadir ve gencinei sinelerinde mo.hfuz olan cevahiri nevadirio aşri mişarına 

sühani füriişan pazarı tevarih ve ahbarın sarfı nukud infasi imar ile dester.es bulmıyacak

ları zahir iken feooi mezburun mufnssalatından meyanı nasta vücudü nabedid ve ancak 

bir nushası sermesri rahik darüssüruru naim merhum Sultan han Selim ,han Halim haz

retlerinin Edirnede bina huyurdukları camii şerifin kütüphanesinde mevcut olmak üzere 

!lleşhur olan Buhari ve Hedaye şarihi İm~ımı Bedreddin Aıninj-q Jjçd~cııınan fi tarihi eh-
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Bu tercümeye iştirak eden zatların her birinin Ayni tarihin in hangi 

kısımlarını tercüme ettiklerini ö~renemediro. Yalnız muhtelif kütüphaneler

de bu mütercimlerden bazılarının tercüme ettikleri nushaları gördüm ki 

bunlar: Mirza efendi zade Mehmet Salim efendi, Halebden mazul Ilmi 

efendi ve Yenişehir mazulünden Razi efendi, Kara Halil efendi zade Meh

met Said efendi, . Recep zade Ahmet efendi, Deftetdar Mektupçusu Izzet 

Ali bey ve Şey bi Mustafa efendinin tercüme ettikleri kısımlardır. 

Çarşamba Murat molla kütüphanesinde: Hamdiye kütüphanesi Lala 

İsmail efendi kısmında No. 318 deki birinci cilt ki · bu kısım (başlangıçtan 

faslı fi beyanülmevcudat velmahlakata kadardır]. Mirza efendi zade Meh

met Salim efendinin tercümesidir. Bu cildin başında mütercimin Ayni 

lizzaman nam tarihi celilüşşanının bir nushası Mekkei Mükerreme kadısı olup esnayi ta

rikte vefat eden Muid Efendi merhumun metriikabndan zuhur ve kemali nedretine binaen 

ol nushai celileyi kethüdayı pesendide edaları Mehmet Paşa hazretleri arzı huznr hazreti 

sadrıssudur edip menzuru saadetleri olucak derhal ol kitabı. kamil ve tarihi şamilin nam 

namii padişah hefti iklime tercüme olunınakla fevaidi cümleye tamim oluomasını tasmim 

buyurdular lakin kitabı mezbur bahrı umman ve derya}'l hipayan makule.si olup tercüme

sin itmamı mevkuf tekallübatı eczayı sinin ve a'vam olmakla mevalii izam ve müderrisioi 

kirarn vezi avamda bolunan bazı havas vacibülikrıımd:ın feni merkum ile ülfet ve uliimu 

edebiyeye intis:ıp ile ~öhreti olan erbabı diıniş ve irfana beşer on:ır cüz talCsim ve bu 

hususta dahi keremü ikramlarını esh:ıbı istihkaka tnmim olunmasını ferman ve Istanbul 

kaz:ısı mazullerinJe>u Mirza efendi zade Mehmet Salim efendi ve İshak efendi hazretleri. 

ve Şamdan mazul Medhi efendi ve Halebden mazul İlmi efendi ve Selanikten mazul Me

sihi zade Abdullah efendi ve Yenişehir mazullerinden Razi efendi zade ve Kara Halil 

efendi zade Mehmet Said efendi ve İzmir mazullerinden Nili Abmedi efendi ve Fetva 

emini Ömer efendi ve Galata mazullerinden Mustafa efendi ve Esad efendi ~e meşayihi 

cevamii salitinden Süleymaniye şeyhi arap zade Hasaıı efendi ve Sultan Mehmet şeyhi 

Ali efendi ve müderrisinden yekçeşim İsmail efendi ve Recep zade Ahmet efendi ve tur

şucu zade efendi ve Seyid Vehbi efendi ve Nedim efendi ve arap zade Salih efendi ve 

tezkereci Halil efendi ve Şam! Ahmet efendi ve Şakir Hüseyin Beyefendi ve Dareod~li 
Mehmet efendi ve Razi efendi zade ve Mehme~ Fakir ve mülaziminden Hacı Çelebi ve 

Kuıatı Rumdan şeyh! Mustafa efendi ve libası avamda bulunan havastan mevkufatçı Hü

seyin paşa zade Mehmet Beyefendi ve Defterdar mektupç~su İızet Ali Beyefendi ve ta

vukçu başı Çeleblyi hizmeti tercümeye tahsis ve tayin ve her birini madıarı firavan ve 

ihsnn buyurduklarından sonra kitabı merkumun tahrifi kitabdan naşi galatları. kesir ve 

tercümesi emri asir olmakla Edirnede olan Ayni tarihini getirtmeke himmet ve keremü 

inayetlerinden gayri tercüme dahi erbabına bu cihetle inayet ve ianet buyurdular» • 
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tarihinin tercümesine ve müellifin tercümei haline ait de bir mukaddemesi 

vardır. 

Yine Çarşamba Murat ~:!~Olla kütüphanesinde: Damat zade Kadıasker 

Mehmet Murat efendi kütüphanesi No. 1426 daki cildin mütercimi Kara 

Halil efendi zade Mehmet Said efendidir. [Bu nusha: 384 senesinden 430 

senesine kadar olan vakayii ihtiva etmektedirj. Bu nushanın başında mü

tercimin Ayni tarihinin tercümesine ait bir mukaddemesi vardır: 

Süleymaniye umumi kütüphanesinde Beşir ağa kütüphanesi' No. 469 da 

nushanın 119 uncu varakının B sahifesinde velmütercimülfakir Şeyhi Mus

tafa. Reisi Kuzatı Rum yazıyor (ki bu kısım: 291 senesinden 330 senesine 

kadar vukuatı ihtiva etmektedir] . 

Yine Beşir ağa kütüphanesinde aynı numaradaki cildin 121 inci vara

kının A sahifesinin üst.ünde (AIIamei Ayninin Ikdülcüman ismile müsemma 

olan tarihi kebirinden daiyi Devleti Ali Osman Ahmet İlmi Halis Cinanın 

kalemile arabiyetten türkiye tercüme olunan on dokuzuncu mücellettir). 

Yazılı [ki bu kısım: 331 senesinden 386 senesine kadar olan vakayii ihti

va etmektedir]. 

Topkapı sarayı hazine kütüphanesi No. 1392 deki nushanın son vara· 

kında lzzet Paşa merhum.un tarihi Aynide~ baferman tercüme eylediği ma

haldir]. Yazılı [bu cüzü' 621 senesinden 628 senesine kadar 8 senelik 

vukuatı ihtiva etmektedir]. 

Topkapı sarayı Bağdat köşkü kütüphanesinde No. 274 de Ayni tari

binin tercümesinin birinci cildinde Abdüllatif Razi efendinin bir mukadde

mesi vardır. Bu mukaddemede Abdüllatif Razi efendi lkdülcümantn tercü· 

mesini anlatıp kendisine (eczayi mütercemeyi b.irbirine rapt u zapt ve ava

rızı semaviye sebebile aczi . tahiı: olanların hisselerini külliyyen ve bazan 

tercüme eylediğini) yazmaktadır. · • 

Ikdülcüman fi tarihi ehlizzaman'ın tercümesi tamam mı 
yapılmıştır ? 

Türkçe ve Arapça nushaları birbirlerile karşılaştırılınca şu neticeye · 

' varıyoruz. 1 - Tamamen tercüme edilen kisımlar, 2 - Bazı vak'aların 

ihtisarı veya ufak tefek eksiklikleri havi kısımlar, 3 - Kardeşinin 8 cilt

lik mQhta,sar ta,riqinden terçü~e eqil~n k1sımlar Ayni tarihinin birinci cil-
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din başından 67 inci seneye kadar yapılan tercüme tamamdır. Arapça 

nushalarile türkçe nushalarında tetabuk vardır. 67 inci seneden 128 inci 

seneye kadar tercüme arapça nushaya uymamaktadır. 128 inci seneden 

192 ye kadar yine arapça türkçe nushalarda fetabuk var. 192 inci seneden 

226 ıncı seneye kadar tercüme yok. Arapça nushalarda da esasen bu sene

ler eksiktir. 226 ıncı seneden 458 inci seneye kadar tercüme tamam. 

458 inci seneden 564 senesine kadar bazi havadisler eksik tercüme edil

miş. 564 ser_ıesinden 572 senesine kadar tercüme yok. 572 den 599 sene

sine kadar olan senelerde ufak tefek eksiklikler var. 599 senesinden 602 

senesine kadar 3 sen~lik vukuat yok. 602 senesinden 629 senesine kadar 

tercüme yapılmamış. 629 senesinden 654 senesine kadar beyit ve kaside

ler yazı.lmamış, diğer . kısımlarda tercüme tamam. 654 den 680 senesine 

senesine kadar ufak tefek eksiklikler var. Fakat umumiyetle vak' al arda' 

tetabuk var. 680 · 683 seneleri karışık. 683 · 725 e kadar bazı vak'3:lar 

eksik tercüme edilmiş veya edilmemiş. Bazı senelerde bu eksikler çok 

fazladır. 720 senesi havadisi, 723 seneleri gibi .. 

2 - 725 senesinesinden 799 senesine kadar olan tercüme kardeşinin 

sekiz ciltlik muhtasar tarihinden yapılmıştır. Çünkü 725 senesinden 799 

senesine kadar olan tercüme lkdülcüm~n fi tarihi ehlizza~ana uymamakta

dır ve kardeşinin kitabından tercüme . edildiğine dair de birçok kayıtlar 

vardır. 790 senesi Mehmet Sirarninin vefatından ve tercümei halinden bah

sederken şu satıriara tesadüf etmekteyiz. «Bu fakir kütibüttarih ekser hi

day e ve Keşşafın evailinden Sadettin · Teftezani telifi Şerhültenkih ve 

Şerhültelhis cümlesini şeyh merhumdan kıraet eyledim. Medresei mezbure

ye müderris olduğu müddetten vefatma gelince ruzu şeb sohbetine hazır 

oldum. Ekser evkatım anıla güzeran eyledi. · Kitabe ve sünnete ve adatı 

haseneye muhalif bir şeye va~ıf olmadım. Ve kelamı kabih ve kelamı fahiş 

telaffuz eylediğİnini İstima etmedim ve ferdi vahidi gıybet eylemezler

di ve kimsenin yüzünde ubuset etmezdi ve bir kimseden birşey memul ve 

talep etmez evkaf vazifes_ine ve atiyyei devlet tena~ül eyledik lerine azim mü

teellim ve nadim olup gece ve gündüz başı secdei tadarrudan ref'etmeyip 

bükai şedid eyledi ve şeyhi mezbur haber verdi ki iptida benim maksuduro 

Kudüs şerife veyahut Medinei Münevvereye gidip munkati ilallah teala ev

velce Mısırda meks kat' a h~tınma s-el m ez deyip yemini billah edip Mısırda 
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ikamet eylediğime bais bu faİdre hiaraztirrlibu ve zaykı nefs arız ofup 

azim elem iras ederdi. Alelhusus Şita vaktinde bu marazlarımın şiddeti 

zuhur etmesi bu fak i ri azimetten men' etti ve bu abdi fakiri azİmetten 

men'etti ve bu abdi fakir katibı hazettarih Ahme_t bi~ ;Ah~et Ayintabi 

bu tarihi cem' eden b iraderim Şeyh Bedreddin < ıvi:a'hmudu ziyaret eyledi m 

ve şeyh . merhum için Şekayiki Nurnan nam;nda bir şükGfenin suyun şeyh_iri 
marazına _mualece etmek için götürmüştüm şeyhe götürdüm. Badebu şeyhi 

mezkilr suyu şürb eyledikte şifa buldu, marazı m'ezb~r~an halas oldu. Bu 

fakire azim dı,ıalar eyledi. ·Şeyh merhum Ayıntaba gitmezden mukaddem 

bu fakire şükı1fei. mezburenin suyun sipariş eylemişti. Muvaffak oldum · 

götürdüm ve bizim tarafımızdan .hala.s buı"du .... , 

• 792 senesi Mıntaşın ,~al'ayı Ayıntabı muhasara ve sehri harap etmesi 

anlatılırken: "Bu tarihin katib! abdi zayıf kal'adan bu hali müşahede eder

dim. Badehu sıhhat ve .selamet ile kal'adan Halebe hicret ve anda ikamet 

eyledim ve kardeşim müellifi tarihi Kadı Bedreddin bizden ~üfarekat ve 

diyarı Mısır Kahireye ikinci seferi olmak üzere rihlet eyledi ki ila revme

na haza ric'at eylemedi, ibareİeri görülüyor. 794 senesi Şeyh Cibril bin 

Eşşey'hüssalihin vefatından ve tercümei halinden bahseden satırlarda şu 

cümleJer görülmektedir. "Ve bu tarihin katibi ab4i fakir der ki Şeyh 

Cibril kardeşim Ayninin üstadı olduğ~ gibi benim dahi üstadım olup 797 
tarihinde Ayıntabcia Eşrefiyede kendiden Kuduriyülbahı eyn nam iki kitabı 

ve F akih E~ulle~s Semerkandinin T enbihelgafilin !lam kitabını teallüm ve 

ahzeyledim, . . . 

799 senesinden 824 senesine kadar tercüme tamam. 824 senesinden 

sonra 829 senesine kadar vak'aların bir kısmı ihtisar edilmiş veya hiç 

tercüme edilmemiş. 829 senesi~den 850 senesine kadar vak'alar fevkalade 

muhtasar tercüme edilmiş ve birçok va k' alar hiç t~rcüme edilmemiş. Bu 

seneler v.akayii tercümesinde iki ihtimal' olabilir : 1 - V ak' aları tercüme 

ederken ihtisar etmek ve bazı yerleri kasten atlamak. 2 . ....:.... Üç ciltlik Ay

ni.nin kendi yaptığı muhtasar nushadan tercüme. Bu ikinci ihtimalin varid 

olup olmadığını muhtasar nusbanın bu kısmını . bulup tercüme ile karşılaş

tırmak lazım fakat mev~ut kütüphanelerde bu nushaya tesadüf edemediğim 

için tercü~e ile karşılaştırmak mümkün olmadı. Şimdilik bu hususta kat'i 

bir hüküm vermek kabil d~ğil yalnız şunu söyliyebiliriz ki 829 senesinden 
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Mo senesine k~dar tercÜme çok eksiktir. Tercüme edilen kısımİar da fev· 

kalade muhtasardır. 

IKDÜLCUMAN Fl .TARI Ht EHLİZZEMANIN MUHTELİF 
KÜTÜPHANELERDEKI NUSHALARI 

Arapça nushaları: 

I - Topkapı sarayı Abmedi Salis kütüp~anesindeki nushalar: 

Abmedi Salis kütüphanesinde .2911 nurnarada 23 cilt Ayni tarihi var

dır. Bu ciltlerden ll cildi Ayninin el yazısile olan nushaı_ıın muhtelif cilt

leridir. Geriye kalan 12 cildin 8 cildi ayrı bir takımın muhtelif ciltleridir. 

Diğer 4 cilt de ayrı ayrı ciltlerdir. Bundan başka aynı kütüphanede 2912 

nurnarada dört büyük ciltten ibaret Ayni tarihinin tam nushası vard;r. 

Abmedi Salis · kütüphanesinde Ayninin el yazısile olan nushalar i (1) 

No. 2911 Cildi evvel, kahve rengi kaplı yıpranmış, kabında ve içinde 

kurt yenikleri var, sonradan tamir görmüş. Eb' adı: 27,1 X 17,5 sm. Satır: 

31, kağıdı : abadi sarımtırak, yazı: arap talik, mürekkep siyah, söz başla
rı için kırmızı kullanılmış. Varak adedi: 232. Birinci varakta vakfülayniye 

yazıyor. Aynı varakın yan kısımlarında mütalea edenlerin isimleri var. 

Sonda iki varak boş. Son varakta babsin altında: Bu cildin 825 senesi 

Muharreminin sonuncu Cuma sabahı müellifin kendi elile Ketame mahalle

sinde Camiülezhere yakıiı kendn yaptırdığı medresenin yanındaki evinde 

yazıldığı kayıtlı. Sonunda bunu takip edecek ikinci cüz'ün kıssai lbrahim 

Halil aleyhisselamla başlıyacağı yazılı. 

(1) Abmedi Salis kütüphanesinde Ayninin el yazısile olan nusbalar, l, 2, 3, 6, 7, 

8, 9, 10. 12, 17, 19 uncu ciltlerdir, 
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. İç hali: 

B,aşta müellifin Allaha ve Peygambere duasından sonra kitahı· nasıi 
tertip ettiğine dair verdiği malı1mat, badebu mukaddeme:, bunu müteakip 

dünyanın yaradılışından İbrahim aleyhisselam kıssasına kadar olan babisieri 

ihtiva ediyor. 

No. 2921 cildi sani. Kahve rengi kaplı, yıpranmış, içinde kurt yenik~ 

leri var, sonradan tamir görmüş. Eb'adı: 27,1 X 17,5 sm . . satır: 31, kağı· 

dı ab adi sarımtırak, yazı : arap ta lik, mürekkep siyah, ·söz başları için 

kırmızı kullanılmış. Varak adedi: 238. Birinci varakın A sahifesinde mü

talea edenlerin isimleri yazılı, bir tura bir de imza var. Son varakta bah

sin al.tında: Bu cildin 825 senesi Rebiülabirinin onuneo Cuma günü so

nunda Kahirede Medresei Bedriyede müellifin elile yazıldığı kayıtlı. 

Sonunda bu cüz'ü takip e'decek üçüncü cüz'ün eyyamülfıtra ile başlıyaca
ğı yazılı. 

İç haH : 

Kıssai İbrahim aleyhisselamdan ennev'üssamin fi kureyşe kadar olan 

v~kayii ihtiva ediyor. 

No. 2911 cildi salis. Kabı bej renkli sonradan tamir görmüş tçinde 

kurt yenikleri var. Eb' adı : 27,~ X 18 sm. satır: 31, kağıdı abadi sarımtı· 

rak, ya:zı: arap talik, mürekkep siyah söz başları kırmızı. Varak adedi : 

· 296, başta bir varak sonda iki varak boş. Başta boş varaktan sonra ge· 

len varakın A sahifesinde vakfülayniye yazılı, iki mühür birde , imza var. 

· Son varakta babsin altında: Bu cildin 825 senesi · Recep ayının 27 inci 

Cuma günü akşamına doğru Kahirede Ketame mahallesinde kain Medresei 

Bedriyede müellifin elile. yazıldığı kayıtlı. Sonunda bunu takip edecek 

dördüncü cüz'ün Hilafeti Ebubekir sıddık ile başlıyacağı yazılı. 

İç hali: 

Faslı fi men kane fi eyyamülfıtreden başlıyor. l:licri ll inci seneye ka

dar olan vukuatı ihtiva ediyor. 

No. 2911 Cildi sadis. Kahve rengi kaplı kabında ve içinde kurt ye

nikleri mevcut. Eb'adı: 27,2 X 1811 sıy. satır; 31, kağıdı : abadi sarımtırak 
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·yazı: arap taÜk. Mürekkep siyah, söz başları kırmızı . Yarak adeeli: 2i9 

başta bir sonda iki varak boş. Birinci varakta matalea edenlerin isimleri 

bir mühür bir de imza var. Son varakta bahs.in altında bu cjiz'ün 828 se

nesi Cemaziyülahirinin 26 ıncı Çarşamba günü gecesi yatsıdan sonra Ke

tame mahallesindeki medresei Bedriyeye mücavir hanesinde müellifin elile 

yazıldığı kayıtlı. 

İç hali: 

Bu cilt hicri 61 inci seneden 95 inci seneye ,kadar olan vukuatı ihtiva 
ediyor. 

No. 2911 Cildi sabi . Kabının rengi ebrO, içinde kurt yenikleri var. 

Eb'adı: 27,4 X 18,5 sm. Satır: 30, kağıdı: abadi sarımtırak, yazı; arap 

talik. Mürekkep siyah, söz başları kırmızı. Varak adedi: 229, başta ve 

sonda birer varak boş. Boş varaktan sonra gelen varakın A sahifesinde 

yal~ız vakıf yazılı mütalea edenlerin isimleri ve bir mühür bir de imza 

var. Yazı Ayninin yazısı. 

İç hali: 

Bu cilt Hic~i 96 senesinden 150 inci senesinin nihayetine kadar olan 

vukuatı ihtiva ediyor. 

No. 2911 Cildi samin. Kahve rengi kapb içinde ve kabında kurt ye

nikleri var. Eb'adı: 27,1 X 18 sm. Satır : 30, kağıdı abadi sarımtırak, yazı 

arap talik. Mürekkep siyah, söz başları kırmızı. Varak adedi: 218, başta 

bir sonda bir varak boş. Boş varaktan sonra gelen varakın A sahifesinde. 

bir mühür bir de imza var. Son varakta babsin altında bu cüz'2n 830 se

nesi Muharreminin sonunda müellifin elile yazıldığı kayıtlı. 

İç hali: 

Bu cilt 151 senesinden 225 inci senenin nihayetine kadar olan vaka

yii havidir. 

No. 2911 Cildi tasi'. Kahve rengi kaplı içinde ve kabında ~urt ye

nikleri var. Eb' adı : . satır: 31, kağıdı abadi sarımtırak, yazı: 

arap talik. Mürekkep_ siyah, söz başları kırmızı. Varak adedi : 233, ·başta 

bir sonda bir varak boş. Boştan sonra olan varakın A sahifesinde müta-
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· lea edenlerin ismi, hir !ura; bir de imza var. Son sahifede bahsin sonunda 

bu cüz'ün· Şabanın· 24 ü~de Cuma günü müe.llif~n elile_ ya!_ıldığı kayıtlı . 

İç hali : 

Bu cüz 276 ıncı seneden 330 uncu senenin sonuna kadar olan vakayii 

ihtiva ediyor. 

No. 2911 Cildi aşir . Kahve rengi kaplı iç~nde ve kabında kurt ye

nikleri var. Eb' adı: 26,9 X 18,3 sm. satır: 31, kağıdı: aba di sarımtırak, 

yazı: arap talik. Mürekkep siyah, söz başları k ırmlZl. Varak adedi: 228 
başta bir sonda bir var~k boş, başta boştan sonra olan varakın A salıHe
sinde vakfülayniye yazılı bir mühür bir imza ve bir de mütalaa edenlerin 

isimleri var. Son var akta babsin bitiminde bu cüz'ün 831 senesi Sefer 

ayınının 3 üncü Pazar günü sabahleyin Kahirede Camii ezher yanındaki 
evinde müellifin elile yazıldığı kayıtlı. 

İç hali : 

Bu cilt 331 senesinden 430 senesinin sonuna kadar olan vakayii ihtiva 

~diyor . . 
No. 2911 Cildi sani aşer. Kahve rengi kaplı içinde ve kabında kurt 

yenikleri var. El/adı: 27,1x17,6 sm. satır: 30, kağıdı: abadi sarımtırak, 

yazı : arap talik. Mürekkep siyah, söz başları .kırmızı. Varak adedi: 227, 

başta 2 sonda 2 varak boş var. Başta boş varaklardan sonr a gelen vara·

kın A sahifesinde vakfülayniye yazılı bir mühür bir de imza var. Son va

rakta babsin sonunda bu cüz'ün 831 senesi Ramazan ayının ikinci Pazar

tesi günü KahirE:de Ketame mahallesinde Camii Ezhere karip Medresei 

Bedriyeye mücavir hanesinde müellifin elile yazı ldığı kayıtlı. Bundan son

ra bunu takip edecek cüz'ün 579 senesinden başlıyacağı yazılı. 

İç hali: 

Bu cüz 521 senesinden 578 senesinin sonuna kadar olan vukuatı ihti

va ediyor. 

No. 2911 Cildi sabi aşer. Kahve rengi kaplı üstünde kurt yenikleri 

var. Eb'adı: 27,4x17,7 sm. satır: 31, kağıdı : abadi sarımtırak, yazı: 

arap talik. Mürekkep siyah söz başları kırmızı . Varak adedi: 187. başta 
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3 soncla i varak boş var. Birinci varakta vaİcfülaynlye yazıyor bir mühtir 

bir imza yan kısımlarda mütalaa edenlerin isimleri kayıtlı. İçinde bazı 
sahifeler siyahla~mış. Yazı 'Ayninin yazısı. 

İç hali: 

Bu cilt 725 senesinden başlıyor 745 senesinin sonunda bitiyor. 

No. 2911 Cildi tasi aşer. Kahve rengi kaplı üstünde kurt yenikleri 

var. Eb,adı : 27,3 X 17,7 sm. satır: 31, kağıdı abadi sarımtirak, yazı: 

arap talik. Mürekkep siyah, söz başları kırmızı. Varak adedi : 249, başta 

2 sonda· 2 varak boş var. Kabı yırtılmış, boştan sonra gelen varakta vak

fülayniye yazıyor bir mühür bir de imza var. Mütalaa edenlerin isimleri 

kayıtlı . Son varakta okunamayan birçok yazılar, yazı Ayninin yazısı. 

İç hali: 

Bu cil Ayni tarihinin son cildidir. 799 senesinden 850 senesine kadar 

vukuatı ihtiva etmektedir (1). 

Abmedi Salis kütüphanesinde 2911 nurnarada bir takımın ·. muhtelif 

cüzleri olan sekiz ciltlik tarihi Ayniler: Bu sekiz cilt: Ciltleri, kapları, 

kağıtları, eb'adları itibarile aşağı yukarı birbirlerine benzemektedirler. 

No. 2911 Birinci cilt. Kahve rengi kaplı, kabının üstünde kurt yenik

leri var. Eb' adı: 27,2 X 18 sm. satır : 19, kağıdı : kalın Venedik abadisi, 

yazı: arap nesih. Mürekkep siyah, serlevhalar kırmızı. Varak adedi 251 

başta bir sonda iki adet varak boş. Cetvelsiz, boştan sonra birinci vara

_kın A sahifesinde iki mühür bir de imza var. Müstensihi belli değil ve· yi

ne bu sahifede cildi evvel min lkdülcuman fi -tarihi ehlizzaman yazıyor. 

İç hali: 

Baştan başlıyor Sudan ve şehirlerini ihtiva eden .yirminci kısımda nı

hayet buluyor. 
No. 2911 Ikinci cilt. Kahve rengi kaplı üstünde hafif kurt yenikleri 

(1) Ayni taribinin kendi el yazısile olan nushalardan Esad Efencü kütüphanesinde 

2317 nurnarada ll inci cildi, Beyazıt camii içi Veliyeddin Efendi kütüphanesinde 2386 

numaradaki 13 üncü cilt, yine aynı kütüphanede 2392 nurnarada 1'5 inci cildi bulunmak

tadır . 4, 5, 14, 16, 18 inci ciltler noksandır. Diğer kütüphanelerde tesadüf edemedim, 
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var. Eb1adı: 27,8 X İ8,S sm. sahr: 23, k~ğıc:İı: Kalın Ve11ecİik abadlsl, 

yazı: .arap nesih. Mürekkep siyah, söz başları kırmızı. V ar ak adedi: 374 

başta bir sonda üç adet boş varak mevcut. Boştan . sonraki varakın A 

sahifesinde bir büyük mühür bir de imza var. cetvelsiz. Müstensihi: <i .J 

_c.S_,All~lı,S;L:i'ı/ ıc.s-?'ılı ...f ı!. ~ı ?ir. İstinsah tarihi: 896 senesi 27 Rama:?an, 

Çarşamba. Kahire. [Birinci varakta : Elcüz'üssani min Ikdülcuman fi tarihi 

ehlizzeman yazıyor]. 

İç hali: 

lbrahimülhalil aleyhisselam "kıssasından başlıyor, . , ~· . ennev ussamın min 

Kureyşte bitiyor. 

No. 2911 Üçüncü cilt. Kabı vişne çürüğü, üstü yaldız şemseli, kap 
• 

yeni! eb'adı: 27x18 sm_. satır: 19, yazı: arap nesih, kağıdı Venedik aba-

disi. Mürekkep siyah, serlevhalar kırmızı. Varak adedi: 306, içinde birçok 

sahifeler yanmış. Boştan sonra gelen yaprakta bir mühür bir de imza var. 

Cetvelsiz, müstensihi belli değil. Bu [kitabın birinci sahifesinde elcüz'üssalis 

min lkdülcuman fi taribi ehlizzaman] yazılı.' 

İç hali : 

Faslı fima kan fi eyyamülfitreden başlıyor Hicri 4 üncü senede nihayet 
buluyc;>r. 

No. 2911 Dördüncü cilt. Kahve rengi kaplı üstünde kurt yenik_leri 

var . Eb' adı: 27;3 X 18,4 sm. satır : 23, yazı: arap nesih, cetvelsiz, kağıdı 
Venedik abadisi. Mürkkep siyah, serlevhalar kırmızı, varak ·adedi: 382, 

b:ışta bir ve nihayette bir varak boş. Başta boş varaktan sonra gelen bi

rinci Y'!Prağın A sahifesinde bir mühür bir de imza var. Müstensihi: 
• ~~~J.ılf-";)..1 ı,S;I ... i)llo":ıı-~l...f ,j_ ~ı ,j_ .4- İstinsah tarihi: 893 senesi 26 

Ramazan Çarşamba, Kahire. (Birinci varakta : elcüz'ürrabi min Ikdülcüman 

fi tarihi ehlizzaman yazılı] . 

İç hali : 

Ebubekir sıddikın bilafetinden Hicri 23 üncü sene vakayiinin nihayeti

ne kadar vakayii hav! . 

No. 2911 On üçüncü cilt. Kahve rengi kaplı, üstünde ·hafif kurt ye-
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nikieri var. Ebiadı : 26,8 X 1B,ı2 sm. satır: i9, yazi: arap nesib, cetvei

siz, kağıdı Venedik abadisi. Mürekkep siyah, serlevhalar kırmızı. varak 

adedi : 267, başta bir sonda iki adet boş varak var. Başta boş varaktan 

sonra gelen varakın A sahifesinde bir mühür bir de imza var. Müstensih 

belli değil. Birinci var_akta [ elcüz'üssalisülaşer min lkdülcüman lilayni] 
yazıyor. 

İç hali: 

Hicri 96 ıncı senesinden 126 ' ıncı senesine kadar olan vakayii havi. 

No. 2911 On altıncı cilt. Kahve ' rengi kaplı üstünde hafif kurt yen!k

leri var. Eb' adı : 27,4 X 18,5 sm. satır : 19, cetvelsiz, yazı: ·arap nesfh, 

kağıdı Venedik abadisi. Mürekkep siyah, serlevhalar kırmızı, varak adedi; 

245, başta bir sonda iki boş varak var. Baştan boş varaktan sonra_ gelen 

varakın A sahifesinde bir mühür bir de imza var. Müstensihi belli değil. 

Başta birinci varakta [ elcüz'üssadis aşer min Ikdülcuman fi taribi ehlizza

man) yazılı. 

İç hali: 

Hicri 193 üncü senesinden 225 inci senesinin sonuna kadar olan hava-
' 

disi ihtiva ediyor. 

No. 2911 Yirmi birinci cilt. · Kahve rengi kaplı, kabının üstünde kurt 

yenikleri var. Eb' adı; 2i,5 X 18,4 sm. satır; 19, yazı arap . neshi, kağıdı 

Venedik abadisi. Mürekkep siyah, serlevhalar kırmızı, varak adedi i 271, 

başta bir nihayette bir adet varak boş. Boş varaktan sonra gelen varakın 

A sahifesinde bir mühür -bir de imza var. Birinci varakta [elcüz'ülhadi 

vel'işrun min Ikdülcuman) yazıyor. Son sahifenin nihayetinde yan tarafa 

doğru Mehmedülezheri ismi yazılı, bu müstensibin ismi olabilir. 

İç hali: 

Hicri 431 senesinden 480 senesine kadar olan vakayii havi. 

No. 2911 Otuz dördüncü cilt. Kahve rengi kaplı, kabında kurt ye

nikleri var. Eb' adı; 27,5 X 18,2 'sm. satır i 19; yazı ; arap neshi, kağıdı 

Venedik abadisi. mürekkep siyah, serlevhalar kırmızı, varak adedi; 275, 

başta bir nihayette bir adet boş varak var. Boş varaktan sonraki 'varakta 
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büyük bir mühür, bir de imza var . En nihayette cüz'ün bitarnını biteliren 

kay?in sonunda Mehmet bin Ahmedülezheri yazılı, bu müstensibin ismi 
olabilir. 

İç hali: 
• 

Hicri 736 senesinden 745 senesine kadar olan vakayii hayi. 

' · 
Topkapı saray~ Ahmedi Salis kütüphanesinde hepsi 

ayrı ayrı olan 4 ·cilt 

No. 2911 On sekizinci cilt. Bu kitabın yanında [essamin aşer miiı lk

dülcuman) yazılı, kahve rengi kaplı içinde kurt yenikleri var. Eb' adı;. 

27,5 X 18, sahr ; 31, yazı ; tali k, kağıdı ab adi. Mü~ekkep siyah, serlevhalar 

kırmızı, · varak adedi; 217, başta bir sonda bir varak boş. Müstensihi 

belli değil. 

İç hali: 

Bu cüz Hicri 727 senesinden 835 senesine kadar olan vakayii ihÜva 
ediyor. 

No. 2911 Ikdülcuman fi tarihi ehlizzaman diye kayıtlı Ayni tarihinin 

mu~t~sar n~hası. Kahve rengi kaplı, kurt yeniklerini havi. · E.b'adı; 
26,9 X 17,3 sm. satır; 31, yazı; tali k, kağıdı abadi. Mürekkep siyah, ser

levhalar kırmızı. Cetvelsiz, başta bir so nda bir · varak boş, başta boş va

raktan sonraki varakın A sahifesinde bir mühür bir de imza var. 

İç hali : 

Hicri 11 inci ~eneden başlıy~r 66 senesine kadar vukuatı ha vi, bazı 
seneler vukuatında takdim tehir var. 

No. 2911 de yine lkdülcuman fi tarihi eqlizz~man diye kayıtlı. Aynı 
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tarihin muhtasar nushası, kahve rengi ksplı, kurt yeniklerini ha vi. Eb,acİı ; 
26,9 x27,7. sm. satır; 31, yazı; talik, kağıdı abadi. Mürekkep siyah, ser

levhalar kırmızı . Cetvelsiz, başta bir sonda bir varak boş. Başta boş va

raktan sonraki varakın A sahifesinde bir mühür bir de imza v.ar, bazı 

okunamıyan yazılar var. Müellifin el yazısite Kahirede yazılmıştır. 

İç hali : 

Mukaddeme sonra dünyanın yaradılışından başlıyarak zikri hutbei 

aleyhisselamda bitiyor. 

No. 2911 de lkdülcüman fi taribi ehlizzaman diye kayıtlı bir cüz var· 

dır ki bu Ayni tarihinin ne mufassal ne de muhtasar nushalarına uymamak

tadır. Kitabın üstünde Kitabüttezkere diye yazılmıştır. Bunun ne olduğu

nu Öğrenemedim. 

Topkapı sarayı Abmedi Salis kütüphanesinde 2912 nurnarada 4 ciltlik 

893 senesi Kahirede Medresei Bedriyeye vakfedilmiş Ayninin el yazısile 

olan nushalarından V. J)..l..s;\..ai':/1~':/ı..Lf ~~..ı.~\ J:l 4- elile istinsah edil
miş nushalar; 

Abmedi Salis kütüphane~i No. 2912 cildi evvel min lkdülcuman fi ta

rihi ehlizzaman; kabı kahve rengi üstü yaldız şemse eb' adı i 32,4 x21,7 
sm. satır; 35, yazı; talık, kağıdı abadi. Mürekkep siyah, serlevhalar kır

mızı, varak adedi ; 565, başta 2 varak eksik, sonda üç varak boş. Başta 

birinci varakta iki mühür bir imza var. 

İç hali : 

Baştan Hicri 22 inci senesine kadar olan vukuatı havi. 

Ikinci cilt No, 2912. Kabı kahve rengi, üstü yaldız şemse, eb' adı ; 

32,3 X 21,4 sm. satır; 35, yazı; talik, kağıdı abadi. Mürekkep siyah, ser

levhalar kırmızı, varak adedi ;608, başında iki sonunda dört adet boş va

rak mevcut. Birinci varakta 2 adet mühür var, bir de imza var. 

İç hali: 

Hicri 23 üncü seneaen 334 üncü senesinin nihayetine kadar olan va

kayii ihtiva ediyor. Yalnız 94 üncü seneden 126 ıncı seneye kadar olan 

vakayi ile 190 ıncı seneden· 226 ıncı seneşine kadar olan vakayii eksiktir. 
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Üçüncü cilt No. 2912 . . Kabı ka.hve rengi,.- üstü yaldız ,şemse, eb' adı; 
_32,.3 X 21,3 sm. satır; '35, -yazı ta lik, kağıdı abadi. Mürekkep siyah, ser

levhalar kırmızı, varak a?edi; 530, ba~ta iki sonda üç adet boş varak 

var. Birinci varakın A sahifesinde bir büyük mühür bir de imza var. 

İç hali: 

Hicri 335 senesinden 623 senesinin nihayetine kadar olan vukuatı 

ihtiva ediyor. 

Dördüncü . cilt No. 2912. Kabı kahve rengi, üstü yaldız şemse, eb'a

dı ; 32,2 X 21 sm. satır; 35, yazı; ta lik, kağıdı aba di. Mürekkep siyah, 

serlevhalar kırmızı, varak adedi; 589, başta dört, sonda beş varak boş. 

Boş varaktan sonra birl~ci varakta iki mühür bir de imza var. 

İç hali: 

Hicri 624 senesinden 850 senesine kadar vukuatı havi. 680 den 683 

senesine kadar, '735 den 799 senesine kadar eksik. Bu cüz'ün sonunda bu 

ciltlerin Kahirede Medresei Bedriyeye vakfedilmiş Ayninin el yazısite 

o_lan nushalardan ı.>.J.}.Iı.Sjl...i':ll~?"":ll-lf ,j_ ~~ı ,j,l 4 elile yazıldığı ve893 

senesi Cemaziyelevvelin 19 uncu· Perşembe günü bitarn bulduğu kayıtlıdır. 

Topkapı sarayı Revan köşkü kütüphanesi 

No. 1557. Ye şi [ çiçekli kaplı, eb' adı; 27,3 X 19,2 sm. satır; , yazı 

nesih, kağıdı abadi, varak adedi ; 200. Mürekkep siyah, serlevhalar kır

mızı, başta bir sonda bir vara·k boş. Boş.- varaktan s6nraki varakm-A sa

hifesinde bir mühür, bunun altında kitabın Sultan Mahmut Hanın vakfı 

olduğu ~ıazılı, bunun ·altında yine bir mühür var. Müstensihi; Kudüs Şerif 

kal' asında müezzin Ali bin İbrahim bin Mehmet bin . Ahmet. İstinsah tarihi; 

1127 senesi · 17 Şavval Pazartesi gecesi yatsı zamanı 'sonunda «kazıyülku

zat Mahmudülayniyülha_nef1'nin Ikdülcuman fi tarihi ehlizzaoıan narnındaki 

tarihi 825 senesinin Rebiülahir 15 inci Cuma günü sonunda bitirdiği 2 inci 

çüz'ünden nakledilmiştirı> yazılı. 
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Topkapı s.arayı Bağdat köşkü kütüphanesi 

No. 273. Elcildüssani min lkdülcuman fi tarihi ·ehlizzaman. Vişne çii

r üg-ü kaplı, eb'adı; 21,8 X 16,3 sm. satır; 31, yazı; nesih, . kağıdı; abadi, 

var ak adedi ; 308, son da bir adet boş var ak mevcut. İlk varakta bir mü

hür ve üstünde [ elcildüssamin min Ikdülcuman fi tarihi ehlizzainap yazılı J . 

İç hali.: 

Faslı fi kıssai İbrahimülhalil aleyhisselamdan başlıyor, ennev'üssamin 

fi kureyşte nihayet buluyor. 

V eliyeddin Efendi kütüphanesindeki nushalar 

Bu kütüphaneki nushalar 23 cilttir. Aşag-ı yukarı b~ ciltler t;tm bir 

nusha teşkil etmektedirler. 

No. 2374 Cildi evvel. Kabı kahve rengi yıpranmış, eb'adı ·; 27,9X18,1 

sm. satır; 22, 24 arasında tehalüf ed,iyor, varak adedi ;385, yazı; arap 

nesih, kağıdı abadi. Mürekkep siyah, ·serlevhalar kırmızı,cetvelsiz, başta 

b~r sonda bir varak boş. Boştan sonraki varakta kitabın ismi, müellifinin 

ismi. ve kaçıncı cilt olduğu yazılı. Sonda bir imza iki de mühür var. Müs

tensilii; . ~ı..s;L.i':/l~:.ır-'YI...ı..f U, -~~1 .:J. _..J.f İstinsah tarihi 892 senesi ll Re

cep Pazartesi günü müellifin kendi elile yazdığı nushadan istinsab edildiği 
' yazılı. 

İç hali: 
:.. 

Baştan İbrahim Halil aleyhisselama kadar olan babisieri ihtiva ediyor. 

No. 2315 Cildi sani. Kabı koyu kahve rengi yıpranmış, eb' adı; 

27,9 X 18,2 sm. satır ; 19, var ak adedi ; 306, yazı; arap nesih, kağıdı aba

di. Mürekkep siyah, serlevhalar kırmızı, cetvelsiz,. başta iki sonda bir _va

rak boş. Boştan sonraki varakta '[ elcüz'üssalis min lkdülcuman lilayni] 

. yazıyor. Altta Veliyeddin Efendinin mühürü var. Müstensihini yazmıyor, 

yazı birinci cildin yazJŞına benziyor. 
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İç hali: 

Faslı fi kıssai lbrahimülhalil aleyhisselamdan başı~ıy~r, ennev'ü !hadi 

aşer fi vefatı Meryem binti Uroran ale_yhisselamda ·bitiyor. 

No. 2376 Cil_di salis. Kabı ebrO, eb' adı; 27,5 X 18,2 sm. satır ; 19, 

varaK adedi; 178, yazı; arap nesih, ' kağıdı abadi .. Mürekkep siyah, seriev

halar kırmızı, celvelsiz, başt~ bir, sönda bir varak boş. Müstensihi falan 

yazmıyor. 

İç hali: 

- Ennev'üssanı aşer fi sıfatı lsa aleyhisselamdan başliyor, ennev'üssani fi 

kureyşte nihayet buluyor. 
' · 

No. 2377 Cildi rab i .' Kabı çJçekli, eb'adı; 24,4 X 16,6 sm. satır; 23, 

25 arasında te.halüf ediyo~. Varak adedi; 139, yazı; talik, kağıdı abadt. 

_Mürekkep siyah, serlevhalar kırmızı, cetvelsiz, başta iki varak boş v~r. 
Iki boş varaktan sonraki varakla Veliyeddin efendinin mühürü' var. Cildi~ 

: içinde kurt yenikleri var, (Bu cilt büyüklük ve yazı itibarile diğer ciltlere 

benzeıiıiyor] . Müstensihi belli d~ğil. 

İç hali: 

, Hicri 5 inc.i sene vukuatından ll inci seneye kadar olan vukuatı ihti

va .ediyor. 

No. 2~78 Cildi hamis. Kahve rengi kaplı, kabı yıpr<!nmış, sonradan 

tamir görmüş ._ f.b'adı ; 27,7 X 18,4 sm. satır; 19, varak adedi; 297, yazı; 

arap nesih, kağıdı abadi. Mürekkep siyah, serlevhalar kırmızı, cetvelsiz, 

başla bir sonda iki varak boş. Başta ,boş varaktan ·sonraki varakla [elcüz

üssa~i ·min Ikdülcuman lilayni rahmetull ahJ yazıyor. Altta Veliyeddin efen

dinin mühürü . var. Müsten:>ihi belli değil. 

İç hali : 

Zikri hilafet Ebubekir sıddıktan başlıyor, hicri 16 ıncı seneye kadar 

olan vukuatı havi. 

No. 2379' Cildi' ·sadis. Kahve rengi kaplı, kabı yıpranmış, ~stünde 

kurt yenikleri var. Eb' adı; 26,5 X 17,9 sm. satır; 19, v~rak adedi ; 291, 
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yazı; arap nesih, ka~ıdı abadi. Mürekkep siyah, serlevhalar kırmızı, cet

velsiz, başta iki, sonda iki varak boş. Başta iki boş varaktan sonraki va

rakın A sahifesinde [ elcüz'üssamin min Ikdülcuman fi tarihi ehlizzaman ] 

yazıyor. Bu n up altında müellifin, sonra Veliyeddin efendinin mühürü var, 

katibi belli değil. 

İç hali : 

Hicri 16 cı seneden 23Uncü senenin sonuna kadar olan vukuatı havi. 

No. 2380 Cildi sabi. Kahve rengi kaplı, kabının üstünde kurt yenik

leri var. Eb' adı: 26, X 17,9 sm. satır; 19, varak adedi; 290, yazı; arap 

nesih, kağıdı abadi. Mürekkep siyah, ·serlevhalar kırmızı, celvelsiz, başta 

bir s onda bir · varak boş. Başta boştan sonraki varakta [ elcüZ:üttasi min 

lkdülcuman lilayni] yazıyor. Altta Veliy~ddin efendinin mühürü var, lcati

bi belli değil, yazı birinci ve ikinci cildin yazılarına benziyor. 

İç hali: 

Hicri 24 üncü senesinden 38 inci seneye kadar olan vukuatı ihtiva 

ediyor~ 

No. 2381 Cildi samin. Kahve rengi kaplı, kabın üstü yıpranmış, 

eb'adı, 27,5 X 18 sm. satır; 19, yazı; arap nesih, kağıdı abadi. Mürekkep 

siyah, serlevhalar 'kırmızı, cetvelsjz, başta iki s~nda iki varak boş . Varak 

adedi' ; 262, başta iki boş varaktan sonraki varakta [elcüz'ülaşir min lkdül

cuman lilayni] yazıyor. Altında Veliyeddin efendi~in mühürü var, katibi 

yok, yazı bundan evvel~i cildin yazısına benziyor. 

İç hali : 

Hicri 39 cu seneden 60 ıncı se~eye kadar olan vakayii ihtiva ediyor. 

No. 2382 Cildi tasi. Kabı siyah üstü · şemse yanlarına vişne renkli . 

kağıt kaplanmış, Eb'adı; 28,2x8,8 sm. satır; 19, varak ar!edi; 269, yazı; 

arap nesih, kağıdı abadı. Mürekkep siyah, serlevhalar kırmızı , başta bir 

sonda bir varak boş. Boştan sonraki varakta Veliyeddin efendinin mühürü 

var, katibi yok, . yazı bundan evvelki cildin yazısına benzeriyor. 
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İç hali : 

Hicri 61 inci seneden 126 ıncı seneye kadar olan vukuatı havL 

No. 2383 Cildi aşir. Kahve renğ1 kaplı, eb'adı; 27,2 X 18,3 sm. satır 

. 19. varak adedi_; 286, yazı arap nesih, kağıdı abadi. Mürekkep siyah, 

serlevhalar krrmızı, başta _bir soncia iki varak boş var. Başta boştan son

raki varakta. [ elcüz'ülhadi aşer min lkdülcuman lilayni J yazıyor. Altında 
Veliyeddin . efendi11in mühürü var, katibi belli değil, diğer ci ltierin yazısı

na benziyor. 

İç hali: 

•Hicri 126 ıncı sened~n 150 inci senenin nihayetine kadar olan vukuatı 
' ·cami. ' · 
N~: 2385 Cildülhadi aşer. Kabı çiçekli, cilt yıpranmış. Eb'adı; 26,3 X 

18,2 sm. satır 23 ile 25 arasında değişiyor. Varak adedi 210; yazı; 

arap nesih, k~ğıdı _abadi. Mürekkep siyah, serlevhalar kırmızı, sonda bir 

varak boş. İlk varakta [elcüz'üssamin min lkdülcuman fi tarihi ehlizzeman) 

yazıyor, sonra müellifin ismi yazılı. Altta Veliyeddin efendinin mühürü 

var, katibi yok, diğer ciltlerin yazısına benziyor. 

İç hali: 

Hicri 151 senesinden 203 senesitlin nihayetine kadar olan vukuatı ih

tiva ediyor. 

No. 2385 _Cildüssani aşer. Koyu kahve rengi kaplı, kabı sonradan 

tamir görmüŞ, eb'adı 26,8 X 18,2 sm. satır; 19, var ak; 269, yazı arap 

nesih, kağıdı aöadi. Mürekkep siyah, serlevhalar kırmızı, sonda bir başta 

iki varak boş. Başta iki boş varaktan sonraki . varakta [ elcüz'üssalis aşer 

min lkdülcuman] yazıyor. Altında Veliyeddin efendinin 'mühürü var. 

İç hali: 

Hicri 226 ıncı seneden 278 inci senenin sonuna kadar olan v'ukuatı 

h avi. 

Nq. 3386 Cildissalis aşer. Kahve rengi kaplı, kabında kurt yenikleri 

var. Eb'adı; 27,3 X 18,3' -sm. şatır; 19, varak i 254, ~a~ıdı abadi, yazısı; 



arap nesih: Mürekkep siyah, serlevhalar kırmızı, başta bir sonda iki varak 

boş. Başta boş varaktan sonreki varakta [elcüz'ürrabi aşer min lkdülcuman 

el'allaaietülayni] yazıyor. Altında Veliyeddin efendinin mühürü var. 

İç hali: 

Hicri 279 senesinden 330 senesine kadar olan vukuatı havi. 
-

No. 2387 Cildürrabi aşer Kabı çiçekli, üst ka.bı alt kabından ayrılmış 

cilt . çok yipranmış. Eb'adı26,5 X 18,2 sm. satır; 19, varak; 428, yazı arap 

nesih, kağıdı abadi. Mürekkep siy~h, ı:;erlevhalar kırmızı' sonda bir varak 

boş, baş tar~fında [elhadi aşer min tarihülayni] yazıyor. 

İç hali : 

Hicri 331 senesinden 429 senesine kadar olan vakayii bavi. 

No. 2388 Cildülhamis aşer. Kabı çiçekli, cilt yıpra.nmış. Eb' adı; 

26,4 X 18,1 sm. satır; 1~. var ak; 433, yazı arap nesih, kağıdı abadi. . Mü

rekkep siyah, serlevhalar kırmızı, so nda bir var ak boş, yan kısımda [e ı-

sad is aş ir min tarihülayni] yazıyor. Yazı diğer cil tl erin yazısına benziyor. 

İç hali: 

Hicri 431 senesinden 520 senesinin sonuna kadar olan vakayii ihtiv~ 
ediyor. 

· No. 2389. ' Cildissadis aşer. Kah.ve rengi kaplı, kabında hafif ·kurt ye

nikleri var. Eb' adı 27,7 X 18,3 sm. satır 23, varak 327, yazı arap nesih, 

kağıdı abadi. Mürekkep siyah,· serlevhalar kırmızı, başta bir sonda bir 

varak boş var. Boş varaktan sonraki varakta [elcüz'üssani· aşer min Ik-. . 
dülcuman fi tarihi ehlizzaman lişeyhüna el' allametülayni] y-azılı. Altta Veli· 

yeddin efendiuin mühürü var. Müstenııihi: -t>JI.,..i)'lc..r?)lı .. d· ı) . .ı.o--1 <f. .ıf

J:!..I ıf. > .. ) .. \ İstinsah tarihi: 898 senesi 27 Sefe~ Salı günü. 

İç hali: 

Hicri 521 senesinden 578 renesine kadar olan vakayi~ ihtiva e?iyor: 

No. 2390 Cildüssabi aşer. Kahve rengi kaplı, yıpranmış, eb' adı 27,1 X 

, 18,2 sm. · satır 26, ~9 arasında te'halüf ediy~;r. Var ak adedi 221, . yazı arap .. · 

talik, kağıdı abadi. ~ürekkep siy~h, serlevhalar kırmı~ı. şonda biT varak · 
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boŞ. birinci varakta (elcüzjGssaii~ aŞer min İkdüicuman ktaribi eblizzemanj 
' yazı!~, aynı sahife altında mütalea edenlerin ismi ve Veliyeddin -efendinin 

mühürü var. Son varakta b~hsın. sonunda bu cüz'ün 832 senesi Muharrem . . . . 
ayı~ın 22 inci Pazar günü sabahleyin Kahirede Camii Ezher kurbuı'ıdaki 
Medresei Bedriy_enin ittisalindeki evinde müellifin elite yazıldı~ı kayıtıı. 

İç hali: 

Hicri 579 cu seneden 620 senesine kadar olan vakayii 'ihtiva ediyor. 

' No. 2391 Cildüssamin aşer. Kahve rengi kaplı, kabında kurt yenikleri 

var. Eb'adı 27,4 X 17,9 sm. satır 23, varak adedi 364, yazı arap nesi h, 

ka~ıdı abadi. Mürekkep siyah, serlevhalar kırmızı, başta bir sonda bir va

rak boş. Başta . boş varaktan sonraki varakta [elcüz'ürrabi aşer min Ikdül-
' · , cuman fi tarihi ehlizzaman] yazıyor, . sonra müellifin ismi yazılmış. Altında 

Veliyeddin efendinin mühürü var. Müstensihi -t.S;\ ..... i'J tS>:?"'JI..f- ı) • .~..?\ ı)_ ..~r 

.J:ll İstinsah tarihi; 895 senesi Cemaziyelevvel Salı, Kahire. . 

İç hali: 

Hicri 621 sen~sinden 688 senesinin sonuna kadar oları vakayii ihtiva 

ediyÖr. 

No. 2392 Cildi tasi aşer. Kahve rengi kaplı, kabı yıpranmış. Eb'adı 

27,4 X 18 sm. satır 31, ·varak adedi 399, yazı arap talik, kag-ıdı abadi, 

. cetvelsiz. Mürekkep siyah, serlevhalar kırmızı, s onda bir var ak boş var. 

B~şta b irinci · varakta [ elhamis aşer min Ikdülcuman fi tarihi ehlizzaman J 
yazıyor. Bu yazının bir kısmı karalanmış, yanına el'işrun min tarihülayni 

yazılmış, altta Veliyeddin efendinin mühürü var. Yan taraflarda mütalaa 

edenlerin· -ismi yazılmış, yazı Ayninin kendi yazısı. 

İç hali: 

Bu cilt Hicri_689 senesinden 707 senesine kadar olan vukuatı ihtiva 
ediyor. 

No. 2393 Cildi işrfin. Kabı kahve r_engi yıpranmış, eb'adı 27,4 X 18,5 

sm. · satır 19, varak· adedi 234, yazı arap nesih, kağıdı abadi, cetvels_iz. 

M~rekkep siyah, serlevhalar kırmızı, başta bir sonda bir varak bo~. B9ş

tan sonraki varakın A sahifesinde [elhadi vesselasun min lkdülcuman el'al-



İametüİaynij yazıyor. Aitta bir mühür var, yan kısımda (eİhadi veiişr6n 
min tari~ülayni) yazıyor. 

İç hali: . 

Bu cilt Hicri 708 senesinden 712 senesinin sonuna kadar olan vaka

yii ihtiva ediyor. 

N·o. 2394 Cildi hadi işrıln. Kabı kahve rengi yıpranmış. Eb'adı 27,4 X 

18,1 sm. satı.r 19, varak adedi 243, yazı arap nesih, kağıdı abadi, cet

velsiz. Mürekkep siyah, serlevhalar kırmızı, başta bir, sonda bir 

varak boş. Birinci sahifede (essani vesseHisun min Ikdülcuman el~allametül

ayni) yazılı. Altinda Veliyeddin efendinin mühürü var, yan kısımda (essa

~in velişrun min tarihü.layni) yazıyor. Müstensihi: -J:"Ic-' ı)_ J-:o ~lll ı:t. oe:iıl..ı~~ 
·r..SJ..ı...ll ~ .... ı Jıi.l~\.ll._s..,.bj'Jir..S;...ıı-.uı..ı~o .:J . ...f- ı)_ J:"lr\ if. ~-:o _ .:J. lstinsah ta

rihi; 891 senesi Sefer ayının bitmesine dokuz gün kala Cumartesi günü 

akşam üzeri. 

İç hali: 

Bu cilt Hicri 713 senesinden 724 senesine kadar olan vakayii ihtiva 

ediyor. 

No: 2395 Cildi sani işn1n. Kabı çiçekli, eb'adı 26,3 X 18,3 sm. satır 

19, varak adedi 238, yazı arap nesih, kağıdı abadi, cetvelsiz. Mürekkep 

siyah, serlevhalar kırmızı, başta bir sonda bir varak boş, yan kısımda 

(essalis işrıln min tarihülayni) ya-ııyor. Bu nusha kardeşinin ihtisar ettiği' 

tarihin nu s hasıdır . 

İç hali: 

Bu cilt Hicri 725 senesinden 798 senesinin nih~yetine kadar olan va· 

kayii ihtiva ediyor. 

No. 2396 Çildi salis işrun. Kabı kahve rengi, yıpranmış üstünde kurt 

yenikleri var. Eb' adı 27,1 X 17,8 sm. satır 23, vara~ adedi 387, yazı . arap 

nesih, kağıdı abadi. Mürekkep siyah, serlevhalar kı~mızı, başta üç sonda 

dört varak boş var. Başta boş varaklardan sonraki . ~arakın A sah.ifesinde 

(elcüz'üttasi aşer min lkdülcuman fi taribi ehlizzeman) yazıyor. Bunu müte

akip . müellifin ismi yazılmış, altta Veliyeddin efendinin mühürü var. Müs-
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tensihi; .'If. ;)..lı.SJ l..d~lc..f"? ':iıf .j . .ı.4-l ı:J . .J. lstinsah tarihi ; S9J senesi i~ 
Cemaziyelevvel Prşembe günü. Ayni'nin el yazısile olan nushadan istinsah 

edilmiş'. -

. ' 

Carullah Efendi kütüphanesindeki nushalar 

B~radaki nushalar dört cilttir, bu dört cilt ·tam bir · nusha teşkil 
ediyor. 

No. 1588 ..>l. JIJ~>I f::;~- j .;ı.1;-l..ı.Aıı 1..1"-!-l.,s:ıı &J~- diye kayıt lı. ~abı kahve 

rengi, kitapta kurt yenikleri var. Eb' adı 29,8 X ı8,7 sm. satır 39, varak 

adedi 740, yazı talik, kağıdı abadi. Mürekkep siya~, serlevhalar kırmızı, 

başta bir so nda bir var ak boş var. Birinci sahifede dört mühür var. Yazı 

değişik, bu cilt ı, 2, 3,- 4, 5, 6, ·7 inci cüzleri ihtiva ediyor. Yazı her . . 
cüzde değişiktir. 

İç hali: 

Baştan Hicrl 23 üncü seneye kadar olan vakayii havi. 

No. ı589 Ci~di sani. Kahve rengi kaplı içinde kurt yenikleri var. 

Eb' adı ~0,4 X 19 sm. satır 39, var ak adedi 673, yazı ta lik, kağıdı abadi, 

başta bir sonda· bir varak var. Bu cilt muhtelif cüzleri ihtiva etmekte . 

17 inci cüz'ün sonunda bu kısmın ı 133 senesi Suzi bin Mustafanın eli le 

. yazıldığı kayıtlı varak adedi 577, 18 inci cüz'ün de yine Suzi Mustafanın 

elile 1132 senesi zilkade ayında yazıldığı kayıtlı. 

'İç hali: 

Hicrl 24 üncü senesinden 330 senesinin sonuna kadar .olan vukuatı 

h avi. 

No. 1590 Cildisalis. Kabı kahve rengi, için.de ·kurt yenikleri var. Eb'-
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~dı 36,1 X 19 satır 39, varak adedi 755, yazı taiik, kag-ıdı · abacli. Başta 
bir sonda bir varak boş var. Bu cildde muhtelif cüzleri ihtiva etmektedir. 

Bu cüzlerin yazıları muhtelif, müstensihleri ~elli değil. 

· İç hali: 

Hicri 331 senesinden 620 senesiQe kadar olan vukuatı ihtiva ed\yor . . 

No. 1591 Cildi rabi. Kabı kahve rengi, yıpranmış, üstü bej renkli 

bir bezle kaplanmış. Eb'adı 30,2X 18,3 sm·. satır 39, yazı talik, 'kağıdı 

a?adi, varak adedi 839, Başta bir sonda bir varak boş var . . Bu cil.t yine 
birçok cüzleri ihtiva ediyor. 28 inci cüz t.S;lai':/l~:~)ll.ır ı.J . ..u-1 ı.J . .d- elile 

895 senesi Cemaziyelevvelinde yazılmış, · variık 204 de kayıtlı. 16 ıncı 

cüz ISJlai)IIL.1"~)11.ır 4.1. ..u-1 ı.J_ · .d- elile 893 senesi 16 Zilhicce Cuma günü 

y~zılmış, varak 517 de kayıtlı. 725 - 798 seneleri vukuatını ihtiva eden 

cüz müellifi n kardeşi tarafından ihtisar edilmiş nushadan alınmış. Son cüz 

Edirneli S~yid Mehmet bin İsmail , elile 1132 sen~si Ş~vval Cuma gÜ~ü 
bitmiş. Son varakta kayıtlı . 

İç hali: 

-Bu Cilt Hicri, 621 senesinden 850 senesine kadar olan vakayı ihtiva 

ediyor. 

Selim ağa kütüphanesindeki nushalar 

Burada dört cilt Ayni tarihi vardir, bu. dört cilt tam bir nushadır. 

· No. 66 Cildi evvel. Kahve rengi kaplı az yıpranmış, eb'adı 31,4 X 21,2 

sm. satır 31, varak 625, yazı talik, kaiıdı abadi. Mürekkep siyah, s.erlev

halar kırmızı. B~şta iki ve nihayette iki ~arak boş, başta iki boş ~araktan 
~onra birinci varakın dışın.da bir mühürle bir de imza var. Bu cilt muhte-

" lif kimseler ,tarafından -yazılmış . 
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i Baştan faslı -~i kıssai eshabürresse kadar olan kısı'm Abdurrahman 

bin Mustafa bin Abdurrahman elile bitmiş. 

2 - Kıssai lb·r;himülh~lilden ll inci nev'i Meryemin vefatına kadar 

olan kısım 1113 senesi Ramazan ayı . Fmdıkılkonevi! birader i diye manıf · 

Seyid Mehmet bin ·Mehmet Esiri eli le bittiği varak 333 de kayıtlı. 
3 - 12 i·nci nev'i lsanın sıfatından ennev'üssamin fi kureyşe kadar 

olari kısım Kara Feryeli Eyüp bin Mehmet .. elile 1113 senesi 6 Zilkade 

Pazar tesi ~ittiği varak 434 de kayıtlı . Son kısımda yazanın ismi yok. 

jç hali: 

Bu· cilt baştan Hicri 16 ıncı seneye kadar olıin vakayii ihtiva .ediyor. 

No. 67 Cildi sani. Kabı vişne rengi biraz yıpranmış . Eb'adı 31,7X 21 
sm. satır. 31, varak 810,, yazı ·talik, kağıdı abadi. Mürekkep siyah, seriev

halar kırmızı, başta iki sonda iki varak boş Var. Başta boş varaklardan 

sonraki · varakta bir mühür · bir de imza var. Müstensibi ; Suzi Mustafa, 

istinsah· tarihi; 1114. Son sahifede balısin sonunda kayıtlı. 

İç hali: 

. Bu cilt Hicri 17 inci ·seneden 330 uncu senenin nihayetine kadar olan 

vakayii ihtiva ediyor. 

No. 68 Cildi salis. Ka~ı kahve. ·rengi, hafif yıpranmış. Eb' adı 31 X 

21,4 sm. satır 31, varak 688, yazı talik, kağıdı abadi. Mürekk.ep siyah, 

.. serlevhalar kırmızı, başta bir adet boş varak mev~ut, · bu cilt de 4 kısım 

~yrı ayrı kimseler t.arafından yazılmış, yazı değişik. 437 senesinden 520 

senesi vakayiinin sonuna kadar olan kısmı yazan Abdurrahman bi~ Hüse

yin, diğ'er kısımların katipleri belli değil. 

İç hali : 

Bu cilt Hicri 331 senesi!lden 620 s~nesine kadar olan vakayii havi. 

No. 69 Cildi r abi. Kabı vişne · rengi, biraz yıpranmış, eb' adı 31,5 X 

20,8 sm. satır 31, varak 630, yazı talik, kağıdı abadi. fylürekkep siyah, 

serlevhalar kırmızı, başta . bir s~nda bir varak boş. Boş varaktan sonraki 

varakın A sahifesinde bir mühür, bir imza var. Bir de (elcüz'ssadis vel'iş

rfin min lkdülcuman fi tarihi ehlizzarn'an) yazılmış . Bu cilt yazı itibarile 3 
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kı~ma ayrılmış, fakat yazanların isimieri · kayıtlı değil. Bu cilt ~ . ..l,.j c:J • ..ı.i 
lSjl ... i';/1~~':/l..l;. nin yazdığı nushadan istinsah· edildiği son varaıkta kayıtlı. 

İç hali : 

Bı,ı cilt Hicr1 621 senesinden 850 senesine kadar olan vakayii ihtiva 

ediyor. 724, 725 seneleri noksan, 735 senesinden 799 senesine kadar olan 

·vakayii eksik. 

Süleymaniye kütüphanesindeki nushalar 

Süleymaniye kütüphan~sinin muhtelif kütüphanelerinde 17 cil tarihi 

Ayni mevcuttur. 

- Süleymaniye kütüphanesi No. 830 Ikdülcuman fi tarihi ehlizzaman di

ye kayıtlı, müellifin kardeşi tarafından yazılan nusha. Kahve rengi kaplı, 

eb'adı 16,7x25;7 sm. satır 31, varak 217, yazı nesih, kağıdı abadi_ esmer 

beyazı, cetvelsiz. Mürekkep siyah,. serlevhalar kırmı.zı, başta bir sonda bir 

. v_arak . boş. Kitabın sopunda bu cüzün· .Ahmet bin Ahm_et bin Musa bin 

Ahmedülhanefl tarafından 813 senesi Sefer Cumartesi günü yazıldığı 

kayıtlı. 

İç hali: 

Bu cilt Hicr.i 717 senesinden 798 senesine kadar olan vakayii havi. 

Süleymaniye· kütüphanesi No. 831 kahve rengi kaplı, eb' adı 28 X 19,8 
sm. satır 19, varak '304, yazı nesih, kağıdı abadi beyaz kalın, cetvel~iz. 

Mürekkep siya!_l, serlevhalar kı~mızı, başta bir sonda bir varak boş. Boş
tan -sonraki varakta (vakıf camii merhum Sultan Süleyman Han yazıyor). 

Altında elhadi aşer min lkdülcuman lilayni yazılı, müstensihi; Mehmet bin· 

Hasenültıbbi. 
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Iç hali : 

61 inci seneden 73 üncü seneye kadar olan vakayii ihtiva ediyor. 

Süleymaniye kütephanesi No. 832 kahve rengi kaplı,: eb' adı 27,8 X 

19,2 · sm. satır 19, varak 265, yazı· nesih, kağıdı abadi .beyaz kalın . Mü

rekkep siyah, ~erlevhalar kırmızı, başta iki sonda iki varak boş. Boştan 

sonr aki var ak ta (vakfı cami merhum Süleyman Han) yazılı. Altındl! essani 

aşer min lkdülcuman yazılmış, müstensihi; Mehmet Hasenültıbbi. 

İç hali: 

Bu cilt Hicri 74 üncü seneden· 95 inci senenin sonuna kadar olan va

kayii havi. 

• Süleymaniye kütüpbanesi No. 833 kahve · rengi kaplı, eb' adı 28,4 X 
' · 18,9 sm. satır 19, varak 227 · yazı nesi h, kağıdı abadi beyaz kalın. Mü-

rekkep siyah, serlevkalar kırmızı, başta bir sonda iki varak boş. Başta 

boştan sonraki varakta (elcüz'ülhamis aşer min lkdülcuman fı tatibi ehliz

zeman lilaynl) yazılı . Müstensihi; Mehmet bin Hasenültıbbi. 

İç hali : 

Bu cilt Hicri 151 inci seneden 192 inci seneye kadar olan vakayii havi 

Süleymaniye kütüphanesi No . 834 kahve rengi kaplı, kabı yıpranmış. 

Eb'adı 27,7x19,5 sm. satır 19, varak 272, yazı nesih, kağıdı abadibeyaz 

kalı n, cetvelsiz. Başta bir' sonda b~r varak boş, başta boş varaktan sonra

ki v~rakta (elcüz'ülişrun min Ikdülcuman lilayni) ya.zıyor. 

İç hali : 

Bu ~ilt Hicri 387 senesinden 430 senesine kadar ulan vakayi~ ihtiva 

ediyoı:-. . 

Süleymaniye kütüphanesi No. 835 kahve rengi kaplı kabı, cild yıp

ranmı~. Eb' adı 27,5 X 18,3 sm. satir 19, varak 256 yazı nesih, kağıdı aba

dj esmer beyaz kalın, cetvelsiz. Başta iki sonda bir varak boş var. Mü

rekkep siyah, serlevhalar kırmızı, boş varaktan sonraki varakta (essalis 

vesselasun min Ikdülcuman el'allametülayni) yazıyor. Müstensihi : Mehmet 

bin Ahmedülahbeb. 
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. Iç haİi ! 

Bu cilt 725 senesinden 835 senesine bdar olan vakayii ihtiva ediyor. 

Süleymaniye Kü. Beşirağa No. 454 cildi evvel. Kabı vişna renkli, eb'a

dı '28,2 X 19,3 ;m .. satır 29, varak 704, yazı ne;ih, kağıdı abadi rengi beyaz 

başta iki sonda beş varak boş var, cilt oldukça yeni. Beş varakta söz 

b~şları~ yazılı. Birinci varakta iki mühür var. Müstensih; lbrahim bin !vaz. 

İç hali: 

Baştan Hicri 16 ıncı senenin n.ihayetine kadar vakayii ihtiva ediyor. 

Süleymaniye kütüphanesi Beşir ağa No. 455 cildi şani. Kabı vişne 

ren"kli yeni. Eb'adı 28,Sx19,9 sm. satır . 29, varak 893, ya;:"ı 1. , ka

ğıdı abadi beyaz. Mürekkep siyah, serlevhalar· kırmızı, başta beş varakta 

bahis başlarının fihristi var. Birinci varakta ik! mühür var, müstensih; 

İbrahim bin Ivaz son varakta kayıtlı. Istinsah ta~ihi 1129. 

İç hali: 

Hicri 17 inci seneden 330 senesine kadar olan vakayii ihtiva ed~yor. 

Süleymaniye kütüphanesi Beşir ağa No. 456 cildi salis. Kabı vişne -

renkli, yeni. Eb'adı 28,6x20 sm. satır 29, yazı , kağıdı abadi. 

Mürekkep siyah, se~levhalar kırmızı, var~k 786, sonda 2 varak boş, başta 
8 varakta bahis başların~n fihristi · var. :so nda bir varak boş, bu boş va-

r aktan sonraki varakta iki mühür var. Müstensih; İbrahim bin lvaz. · 

İç hali: 

Hicri 331 inci seneden 620 senesıne kadar olan vakayii havi. 

Süleymaniye kütüphanesi Beşir . ağa No. 457 cildi rabi. Kabı vişne 

renkli, yeni. Eb'adı ·28,9x19 sm. satır 29, varak, 720, yazı kağı

dı abadi beyaz. Mü~ekkep siyah, serlevhalar kırmızı, _,. başta üç so nda bir 

varak · boş var. Başta on iki varak hapis başlarının fihristi var, bundan 

sonraki varakta (elcüz'üssadis velişrun min lkdülcuman fi t~rihi ehlizzaman) 

yazılı, sonra müellifin ismi var. 

İç hali: 

Hicri 626 senesinden 850 senesine kadar vakayii ihtiva ediyor. 
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Sül.eymaniye Esad efendi kütüphanesi No. 2317 kahve rengi kaplı, 
eb'adı 18,5X37 sm. satır 31, varak 213, yazı arap talik, kağıdı abadi, 

cetvelsiz. Mürekkep siyah,. se:deyhalar kısmızı, başta bir sonda iki varak 

boş var, cilt yıpranmış .. Başta boş varaktan sonraki varakın A sahifesinde 

( elhadi a~er min lkdülcuman fi tarihi ehlizzeman) yazıyor~ Yan kısımda 
· mütalaa edenlerin isimleri yazılı, altta bir mühür var. Sonunda (bu cüz 

müellifin elile 831 senesi 10 Ce'maziyei-evvel Perşeıı;ıbe günü Kahirede 

Ketame mahallesinde Camii Ezher yanındaki· evin.de yazıldığı) kay,ıtlı. 

İç hali ; 

Bu cilt Hi eri 431 senesinden 520 senesine kadar olan yakayii . ihÜ.va 
ediyor. · 

' . Süleymaniye Esad efendi kütüphanesi No. 232? cildi sanİ. K11bı ebru, 

yıpranmış, ~b'adı 14,8 X 19,5 sm. satır 25, var ak 304, yazı nesih, kağıdı 

abadi esmer sarı kalın. Mürekkep siyah, · serlevhalar kırmızı, cetvelsiz, 

başta bir sonda bir varak boş. İlk sahife baŞka bir katip tarafından yazı

larak ilave edilmiş. Mü~tensih; Şerefeddinülhamevi, istinsah tarihi 1096 

sen'esi 11 Rebiülahir Pazar. 

İç hali : 

Kıssai Halil İbrahim aleyhisselamd_an .ennev'üssamin fi kureyşe kadar 

olan yakayii ihtiva ediyor. 

Süleymaniye. Esad efend~ kütüphanesi No. 2346 lkdülcum~n fi tarihi 

ehlizzaman diye ka.yıtlı fakat Ayninin kardeşi tarafından ihtisar . edilen 

ciltlerden. Kabı ebr.O, kurt yenikleri var, eb' adı 24,3X 16,3 sm. satır 31, 

varak 104, yazı arap talik, kağıdı abadi. Mürekkep siyah, serlevhalar kır

mızı, ~etvelsiz, başta- bir sonda bir ·varak boş var. Birinci varakta mühüı: 
var, so~ varakta Ahmet 'bin Ahmet bin Musa Ahmedülhanefi c:;lile 809 

sen~si Cemaziyelahir Paz~r günü Kahirede Camiülezher mahallesinde bitti

ği kayıtlı . 

İç hali : 

Ebubekrissıddikın bilafetinden Hicri 17 ifı ci seneye kadar olan vakayii 

ihtiva ediyor. 
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Süleymaniye Esad efendi kütüphanesi No. 2165 Muhtasar Tarihi Ay- · 

ni, defterde Tarihülbedir fi evsafı ehliasır ~iye .kayıtlı. Kahve rengi kaplı 

kabı yıpranmış, ~b'adı 25 X 16,2 sm. saİıı: 19, varak 677, yazı arap nesih, 

kağıdf abadi. Mürekkep siyah, serlevhalar kırmızı, başta bir varak boş._ 

Birinci varakta." (elevvel minettarihülbedri) yazıyor. 

İç hali: 

Baştan Hicri 12 inci senesine k~dar olan vakayii ihtiva ediyor. 
\ ~ 

Süleymaniye Aşir efendi kü,tephanesi No. 678, siyah meşin ciltli. eb· 

adı 15 X 21 sm. , satır 25, va rak 455, yazı nesih, kağıdı hafif sarı beyaz 

karışık. Müstensihi ; Eminüddin bin Abdülgafurüllutfi. İstinsah t~rihi 1146 

senesi Recep Salı günü. 

İç hali: 

İbrahim al·eyhisselamdan başlıyarak kav~i arabın ünsiyet edildiği 9 

tabaka ·ile bitiyor. 

Süleymaniye Süleyman Sırrı efendi kütüphanesi No. 373 cildi salis . 

. Kahve r engi kaplı, eb'adı 21,2X14,8 sm. satır 29, varak .248, yazı arap 

tali k,_ kağıdı abadi. Mürekkep siyah, serlevhalar kırmızı, cetvelsiz, sonun

da bir -varak boş, müstensihi : Mehmet bin Abdüllatifülhanbeli1 tarihi istin

sah 1142 senesi 5 Recep Salı günü. 

İç hali: 

Kıssai İbrahimülhalil aleyhisselamdan kıssai araba ' kadar olan vakayil 
ihtiva ediyor. · 

Süleymaniye Çelebi Abdull~n· efendi kütüphanesi No. 247 cildi sani. 

· Kahve rengi kaplı, eb'adı 30,9 X 19 sm. satır 31, varak 262, yazı arap 

nesih, kağıdı abadi. Mürekkep siyah, serlevhalar kırmızı, cetvelsiz, müs

tensihi belli degil, başta 2 sonda üç boş varak var. Müzehheb bir baş~ığı 
havi. 

İç hali: 

İbrahim Halil aleyhisselaın kısaasından başlıyor, kıssai araba kadar · 

olan vakayi·i ihtiya ediyor . . 
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lkdülcuman'ın muhtelif kütüphanelerde Türkçeye 

tercüme edilmiş nushaları 

Topkapı Sarayı Bağdat köşkü kütüphanesinde 274 numaradan 280 nu

mar aya kadar kadar olan · 7 cilt Ayni tarihi tercümeleri kapları, eb'adı ve 

yazıları itibarile birbirlerine benzemekted irler. Bu nushalar saray teberdar· 

larından J;l> v.LliJ: .d- c.>.Lllc.i_ r.''.J.\ tarafınd~İı yazılmışlardır. 
Bağdat köşkü kütüphanesi No. 274 birinci cilt. Kabı vişne çürüğü, 

m ukavva, üstü yaldız şemse, iki tarafı salbekli, eb' adı 24,8 X 19,5 s~. sa· 

tır • 39, varak 387, serle~ha ve cetveller müzehhep, yazı nesih, kağıdı Ve

n ed i k abadisi. Mürekkep siyah, söz. başları kırmızı, baş ve soncia iki va

rak boş var. Müstens.ihi ; sarayı ali teberdarlarınden c.i. · ... f: v.llı.J. r-·'J.ı 
·J~ v.tll 

İç hali: 

Bu cilt baştan kırk beşinci nevi Musa aleyhisselamın sıfat ve fazlı be

beyanına kadar olan vakayii ihtiva ediyor. BIL cildin başında Abdüllatif 

Razi efendinin mukaddemesi var. 

Bağdat köşkü kütüphanesi No. 275 üçüncü cilt. Kabı vişne çürüğü, · 
mukavva, ü~tü yaldız şemse, iki tarafı salbekli ; eb'adı 31,7 X 195 sm. satır 

39, varak 323, serlevha ve cetveller müzehheb, yazı nesih, kağıdı Vene· .. 
dik abadisi. Mürekkep siyah, söz baş l arı kırmız ı , başta ve soncia 2 v.ara~ 

boş var . Katibi -J~ v.lli..J . .d- v.Lllı.f. (."'IJ.I 

iç hali : 

Bu cilt Hicri 12 inci seneden 50 inci seneye kadar vakayii ihtiva 

ediyor. 

Bağdat köşkü kütüphanesi No. 276 dördüncü cilt. Kabı vi şne çür~ğü 

mukavva, üstü yal dız şemse, iki tarafı salbekli, eb' a-dı 24,5 X 19,5 sm, sa- · 

. tır ·39, varak 477, serlevha ve 0cetveller müzehheb, yazı nesih, kağıdı Ve

nedik abadisi. Mürekkep siyah, sqz başları kirmızı , başta ve sonda 2 boş 

· VC\ra~ mevcut. Müstensihi J;.l> c,!.'Lllc.i, .d- c,r.-l:l. IJ: f.\.:.1. 
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Iç hali: 

Bu cilt Hicri 51 inci seneden 284 senesine kadar olan vakayii ihtiva 

ediyor. 

Bağdat köşkü kütüphanesi No. 277 beşinci · ciiL K<ı:bı vişne çürüğü, 

mukavva: üstü . yaldız şemse, iki tarafı salbekli, eb' adı 33,4x21,3 sm. sa

tır 39, varak 377, serlevha ve cetveller miize~heb, yazı .nesih, kağıôı 

Yenedik abadisi. Mürekkep siyah, söz b11şları kırmızı, başta ve sonda iki 

boş varak ':_Devcut. müstensihr; . • J}> 13:"111 c:J. 4 lf."\11 c:J_ r-... '-'·' 

İç hali: 

Bu cilt Hicri 285 senesinden 438 senesine kanar olan vakayii ihtiva 

ediyor. 

Bağdat köşkü kütüphanesi No. 278 altıncı cilt. Kabı vişne çürüğü, . . 
mukavva, üstü yaldız şemse, iki tarafı salb'ekli, eb'adı 26 x21,6 sm. satır . 

39, varak 368, serlevha ve cetveller müzeliheb, yazı nesih, kağıdı Yene

dik aba'disi. ·Mürekkep siyah, söz başları kırmızı, başta ve sonda 2 varak 

boş. Müstensihi; . Jf>- if.\!.IJ: .J.f if. lll~ 1-"'-'. 1 

İç hali: 

Bu cild Hicri 4.39 senesinden 602 senesine kadar olan vakayii ihtiva 

ediyor. 564 den 572 senesine kadar olan seneler eksik. 599 dan -602 sene

sine kadar olan bir senelik vakayii eksik. 

Bağdat köşkü kütüphanesi No. 279 yedinci cilt. Kabı vişne çürüğü 

inukavva, üstü yaldız şemse, iki tara~ı salb.ekli, · eb'~dı 34x21 sm. satır 

39, varak 367, serlevha ve cetv~ller müzehheb, yazı nesih, kağıdı Yene

dik abadisi. Mürekkep siyah, söz başları kırmızı, başta iki sonda iki' varak . 

boş. Müstens!hi: .j~ if-111 c:J. 4 if.\!.1 c:J.( .... ı.;:l 

İç .hali: 

Hicri. 629 senesinden 711 senesine kadar olan vakayii ihtiva ediyor. 

Bağdat köşkü kütüphanesi No. 280 s~kizinci cilt. _Kabı ·vişne çüı:üğü, 

m ukavva, üstü yaldız şemse, iki tarafı ~albekli, eb' adı 33,7 X 21 sm. satır 

39, varak 2931 s~rlevha ve cetveller müıehheb, yazı nesih, kağıdı Yı:~e- · 
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dik abadisi. Mürekkep siyah, söz başları kırmızı, başta iki sonda 1 varak 

boş. Müstensihi: J;l> ö.lll j_ ...T ö.lllj_ ~1.1,1 . 

İç hali: 

Hicri 712 inci seneden 850 senesine kadar olan vakayii ihtiva ediyor. 

Topkapı Sarayı · Emaneti" Hazine kütüphanesi No. 1382. Kabı kahve 

rengi, etrafı yaldızlı, eb' adı 31,1 X 19,5 sm. satır 41, varak 382, yazı ne

sih, kağıdı abadi. Miirekkep siyah, söz başları kırmızı, başta iki sonda 

iki varak boş . Cetveller kırmızı mürekkeple çizilmiş. 

İç hali : 
t 

Baştan mevlidi lsa aleyl:ı!sselamın on birinci nev'ine kadar olan vaka-

yii ihtiva edi.yor. 

Emaneti Hazine kütüphanesi No. 1358. Kabı kahve rengi, etrafı yal~ 

dızlı, eb' adı 3l,6X 19,1 sm. satır 41, varak 436, yazı nesih, kağıdı abadi. 

Mürekkep siyah, söz başları kır~ızı, başta iki sonda iki varak- boş var . 

Cetveller kırmızı mür~kkeple çizilmiş. 

İç hali: 

Hicri 365 senesinden 549 senesine kadar olan vakayii ihtiva ediyor. 

Emaneti H_azine kütüphanesi No. 1378. Kabı kahve rengi, etrafı yal

dızlı, eb' adı 31,3 X 18,5 sm. satır 41. var ak 405, yazı nesih, kağıdı ab adi. 

Mürekkep siyah, serlevhalar kırmızı, cetveller kırmızı mürekkep. Başta iki 

sonda iki varak boş var. 

Hicri 710 sene~inden 859 senesine kadar olan vaka yi i ihtiva ediyor. 

Hazine kütüphanesinde mevcut bu üç cilt yazıları, kapları ve eb'ad

ları itibarile birbirlerine benzemektedirler, müstensihleri kayıtlı değildir. 

Topkap~ sarayı Hazine kütüphanesi No. 1392. Kabı ebru, . eb'adı 

31,6X 17,6 s~- satır 39, varak 40, yazı talik, kağıdı abadi. Mürekkep si-. 

yah, söz_ başları kırmızı, başta bir sonda bir adet -boş var ak var . . Cetvel· 

ler müzehheb- Müstensihi; Mehmet Raşit. 

Hicri 621 seriesinden 628 senesine kadar olan 8 senelik vakayii ihtiva 

ediyor. 
Topkapı Sarayı Reyan köşkü kütüpha~esi No. 1465. Kabı eb~a, eb'a-

12 177 



dı 31,2X 18,2 sm. satır 29, yazı nesih, kağıdı abadi, varak 374. Mürekkep 

siyah, söz başla~ı kırmızı, başta bir sonda iki varak boş. Başta boş varak

tan so~raki varakın B sahifesinde (fibrist tercümei kıt'a tarihi Ayni Meh

met Said rahmetallahi aleyh) yazıyor. Altında serlevhalar fihristi yapılmış. 

İç hali : 

Faslı fi kıssai Halil aleyhisselamdan faslı fi kıssai Yahya ve Zekeriya 

aleyhisselamın 7 inci nev'inin sonuna kadar· olan vakayii ihtiva etmektedir. 

Murad Molla kütüphanesindeki Ayni tarihinfn 
türkçeye tercüme edilmiş nushaları 

Murad Molla Damad zade Kazıasker Mehmet Murad efendi kütüpha

nesi No. ·1426. Kahve rengi kaplı, eb' adi 26,5 X 13,6 sm. satır 29, varak 332, 

yazı talik, kağıdı abadi. Mürekkep siyah, söz başları kırmızı , iki varak baş

ta iki varak sonda boş. İki boş varaktan sonraki varakta bir mühür var. 

İç hali : 

· Hicri 387 senesinden 430 senesine kadar olan vakayii ihtiva ediyor. 

Başta mütercimlerden Mehmet Said efendinin mukaddemesi var. 

Murad Molla Hamidiye kütüphanesi Lala İsmail kısmında No: 318 

birinci cild. Kabı vişne renkli, üstü yaldız şemse, salbekli, eb'adı 31,9X 

19 sm. satır 25, varak 277, yazı talik, kağıdı abadi. Mürekkep siyah, söz 

başl_arı kırmızı, başta bir sonda iki varak boş. Başta boş varaktan sonraki 

varakta bir mühür var, mühürün altında kitabın numara, varak, satır adet

leri, tarihi telifi, müellifi yazılmış. Bu cilt yıldızlara ait 44 parça resim 

ihtiva etmektedir. 

İç hali : 

Bu cilt baştan mevcudat ve malılukatın .beyanın~ kadar olan ~akayii 
ihtiva etmektedir. Baş kısımda mütercimlerden Mehmet Salim eJendinin 

mukaddemesi var. 
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Murad Molla Hamidiye kütüphanesi Lala İsmail efendi kısmında No. 

319 ikinci cilt. Kabı vişne renkli, üstü yaldız şemse, salbekli, eb'adı 29,1 

·x 18,1 sm. satır 34, varak 368, yazı talik, kağıdı ababi. Mürekkep siyah, 

söz lıaşları kırmızı, başta bir sonda iki varak boş. Boştan sonraki varakta 

Lala İsmail efendinin mühürü var, bu mühürün üst kısmında (elcildüssani 

min tercümei tarihi Ayni) yazıyor. 

İç hali: 

Haliİ İbrahim aleyhisselam kıssasından Zekeriy-ya aleyhisseÜ.m kıssası
nın beşinci - nev'ine kadar olan vahayii ihtiva etmektedir. 

Murad Molla Hamidiye kütüphanesi Lala İsmail efendi kısmında No • . 

310 üçüncü cilt. Kabı _yişne renkli, üstüne so~radan ebru kağıt kaplanmış 
eb'adı 32X28,6 sm. sat;r 29, varak 317, yazı talik, kağıdı abadi. Mür~k
kep siyah, söz başlar~ kırmızı, başta bir sonda bir varak boş. Birinci va- . 

r akta Lala İsmail efendinin mühürü var . . Bunun üstünde [elcildiissalis min 

tercümei tari_hi Ayni) yazıyor. Bu cildin içindeki vakayi diğer tercüme 

edilen nushalardakine benzememektedir. 

İç hali: . 

Mevlidi Meryem ale:rhimüsselam kıssasından Mensur Ebu Ali Hakem 

Biemr illaha ka (,lar olan vakayii ihtiva ediyor. 

Murad Molla H amidiye kütüphanesi Lala İsmail efendi kısmında No. 

321 dördüncü cild. Kabı vişne rengi, üstü yaldız ş~mse, salbekli, eb'adı 

33,7 X 20,1 sm. satır 39, var ak 309, yazı tali k, kağıdı abadi, · serlevhası 

müzehheb. Mürekkep siyah, cetveller ve söz başları kırmızı, başta bir 

ssonda bir varak boş. Boş varaktan sonraki varakta Lala İsmail efendinin 

mühürü, bir de okunamıyan bir mühür var. 

İç hali : 

Bu cilt Hicri 5 inci seneden 23 üncü seneye kadar vakayii ihtiva 
ediyor. 

Murad Molla H amidiye kütüphanesi Lala İsmail kısmında No. 322 be

şinci cilt. Kabı vişne renkli, üstü yaldız şemse, salbekli, eb' ad' 32,5 X 

19,2 sm. satır 39, varak 403, yazı talik kağıdı Venedik abadisi, serlevha

s ı müzehheb. Mürekkep siyah, söz başları ve cetveller kırmız·ı, başta 2 
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· sonda 2 iki boş varak. İki boş varaktan sonraki varakta Lala İsmail efen
dinin mühürü var. 

İç hali: 

Bu cilt Hicri 24 üncü seneden 119 uncu seneye kadar olan vakayii 
ihtiva ediyor. 

fı..1urad Molla Hamidiye k_ütüphanesi Lala İsmail efendi kısmında No. 

323 yedinci cilt. Kabı vişne renkli, . üstü yaldız şemse, salbekli, eb' adı 

31,7 X 20,2 sm. satır 39, va rak 399, serlevha müzehheb, yazı tali k, kağıdı 
Venedik abadisi. Mürekkep siyah, söz başları ve cetveller kırmızı, başta 

iki sonda üç varak boş . . Başta iki boş varaktan sonra Lala !smail efendi

nin mühürü, bir de imza var. Birinci varakta [elcildüssabi' min tarihi Ayni 
efendi] yazıyor.· 

İç hali: 

Bu cilt Hicri 285 - 454 senesine kadar olan vakayii ihtiva ediyor. 

Murad Molla. Hamidiye kütüphanesi Lala İsmail efendi kısmında No. 

324 dokuzuncu cilt. Kabı vişne renkli, üstü yaldız şemse, salbekli, eb'adı 

32,1 X 19 sm. satır 39, varak 438, serlevha müzehheb, yazı talik, kağıdı 

abadi. Mürekkep siyah, söz başları ve cetveller kırmızı, başta bir sonda 

bir varak boş. Boş varaktan sonr~ki varakta üç. tane alt alta Lala İsmail 

efendinin mühürü var, ayrıca okunamıyan iki mühür var. Birinci varakta 
[elcildültasi' min tarihi Ayni efendi] yazıyor. 

İç hali : 

Hicri 629 senesinden 714 sene~ine kadar olan vakayii havi. 

Muraçl Molla Hamidiye kütGphanesi Lala !smail efendi kısmında No. 

325. Kabı ebru, eb'adı 27,2X15,~ sm. satır 25, varak 210, yazı talik, 

kağıdı Hind abadisi. Mürekkep siyah, söz başları kırmızı, başta iki sonda 

iki varak boş. Başta iki boş varaktan sonraki varakta [diğer tercümei ta· 
ribi Ayni) yazıyor. 

İç hali : 

Bu cilt Hicri 39 uncu seneden 60 ıncı seneye kadar o lan vakayii ih
tiva etmektedir. 

ıso f, 



Muracl Moiıa Hamidiye kütüphanesi lala İsmail efend i kısmında 31S 
numaradan 323 n umaraya kadar olan ciltler kapları, eb' adları ve yazıları 

satır ·adetleri itibar ile birbirlerine benzemektedirler. Yalnız Iditipleri belli 

değil. Aralarında eksik bazı cil tl er olmasa tam bir takım olabilirler, Yalnız 

320 numaralı cilt bu takım~ dahil değildir . 

Üniversite' kütüphanesinde Ayni tarihinin Türkçeye 
terc.~me edilmiş nushaları 

Üniversite kütüphanesi No. 2256. Kahve r engi kaplı , üstü yaldız şem-· 
se, eb'adı 31,1 X 18,4 sm. satır 39, varak 524, yazı nesih, kağıdı abadi. 

Mürekkep siyah, söz başla;ı kırmızı, müzehheb, bıışta iki sonda iki var~k 
boş. Bu . ci lt muhtelif yedi cÜzden ibaret her cüz'ün yazıs ı ve kağıdı de

ğişik. Bazı cüzler cetvelli, müzehheb başlıklı, baı.ıları cetvelsiz. Beşinci' 

cüzün nihayetinde varak 345 de tercümetülfakır Veliyeddin yazılmış. 

İç hali: 

Hicri 39 uncu seneden 282 inci serieye kadar olan vakayii ihtiva 

ediyor. 

Üniversite kütüphanesi No. 2253. Kabı kırmızı renkli, e~afı çiçekli 

yaldızlı, eb'adı 31,9X 17,1 sm. satır 39, varak 855, yazı nesih kırmızı, 

kağıdı abadi. Mürekkep siyah, söz başları kırmızı, derinliği 7,8 sm. başta 
iki sonda iki varak boş. Bu cilt muhtelif beş cüz'ü havi, her cüz'ün ya· 

zısı kağıdı değişik. Bazı cüzler müzehheb cetvelli, bazıları cetvelsiz. 

Tarihin tarifi~den Hicri 20 inci seneye kadaı: vakayii ihtiva ediyor . 

Başta başlangıç ve mukaddeme eksik, sekizinci nev'i kureyşin nesebi zik

rinden Hicri 5 inci seneye bıdar olan vakayii noksandır . . 

Qniversite kütüphaneşi No, 228Ş ilçinçi çi!t. Kabı koyu vişne renkli 

ısı 



etrafı yaldızlı, üstü yaldız şemse . salbekli, eb'adı 31,3 X 20 sm. satır 41, 

: varak 421, serlevha · müzehheb, yazı nesih kırması, kağıdı abadi. Mürekkep 

siyah, söz başları cetller kırmızı, başta bir sonda bir varak boş. 

İç hali : 

On ikinci nevi Hazreti lsa aleyhisselıimdan Hicri 23 üncü seneye ka

dar olan vakayii ihtiva ediyor. Sekizinci nev'i kureyşin nesebinden Hicri 

5 inci seneye kadar noksan. 

Üniversite kütüphanesi No. 2286 üçüncü cilt. ~abı koyu vişne renkli, 

etrafı yaldızlı, üstü yaldız şemse .salbekli, sonda bir· varak boş, eb'a~ı 

31,6X 19 sm. ~atır 39, varak 440, yazı nes.ih kırması, kağıdı abadi, ser

Jevhası müzehheb. Mürekkep siyah, söz başları cetveller kırmızı, sonda 

bir varak boş. 

İç hali : 

Hicri 24 üncü seneden 149 uncu seneye kadar olan vakayii ihtiva 

ediyor. 

Ünivers.ite kütüphanesi No,- -2287 dördüncü cilt. · Kabı koyu vişne 
renkli etrafı yaldızlı, üstü yaldız şemse salbekli, eb' adı 31,6X 19,2 sm. 

satır 39, varak 421, yazı nesih kırması, kagıdı abadi, se!levha müzehheb. 

Mürekkep siy~h, söz başları kırmızı, başta bir sonda bir varak boş. 

İç ~ali: 

Hicri 148 inci seneden 364 senesinin sonuna kadar olan vakayii ihti

va ediyor. 192 inci seı:ıeden 226 ıncı seneye kadar noksan. 

Üniversite kütüphanesi· No. 2288 altıncı cilt. Kabı koyu vişne renkli, 

_.. etrafı yaldızlı, üstü yaldız şemse sal b ekli, eb' adı 31,4 X 19 sm; satır 41, 

varak 441, yazı nesih kırması, kağıdı abadi, serlevha müzehheb. Mürek

kep siyah, söz başları, kırmızı başta bir sonda bir varak boş var. 

İç hali : 

Hicri 550 senesinden 709· senesine kadar olan vakayii ihtiva ediyor . 

Arada 564 senesinden 572 senesine kadar olan vaka yi eksik, 
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Üniversite kütüpİia;-esinde 2284 den 2288 nurnaraya kadar olan ciitler 

bir seri halinde birbirlerini takip -ediyorlar, harici evsafları itibarile de 

birbirlerine benzemektedirler. Y~lnız 2289 nurnarada birinci cilt asan ne· 

fise aras~nda olduğundan göremedim. Bu ciltlerin beş ve yedinci ciltleri 

· eksik olmasa tam bir takım teşkil edecekler. 

Fatih· kütüphan-esi Ayni tarihi tercümesi: 

Fatih Pertev paşa kütüphanesi No. 481. Kabı siyah, üstü yaldız şem
se, eskimiş sonradan tamir -görmüş, eb'adı 32,5 X 19,5 sm.. satır 39, cet

veller müzehheb, varak 751, yazılar muhtelif, kağıdi Avrupa abadisi. Baş

ta 4 varak vefiyatı ayan cetveli yapılmış, başta bir sonda bir varak boş. 

İç hali: 
' · 

Bu cilt Hicri 626 senes.inden 850 senesine kadar olan vakayii ihtiva 

adiyor. 

Süleymaniye kütüphanesindeki Ayni tarihi tercümeleri: 

Süleymaniye Esad efendi kütüp_lıanesi No .. 2347. Kabı ebru, varakları 

gayrı munlazam büyüklükte, satır adedi teh~lüf ediyor, yazı gayrı munta• 

zam müsvedde gibi, kağıdı beyaz kabaca, varak 99. Birinci varakta 

[~ t,S..cil ~·J L''J_, .. (;1 •• k; J:" ():l ~;;;.li.J .. 4.\:i] yazılı . . Aynı sahifede 

yan . kısımlarda bir kaç imza var. Serlevhalar belli değil, mürekkep siyah. 

İç" hali: 

Hicri 387 senesinden 430 senesine kadar olan vakayii ihtiva ediyor. 

Süleymaniye Beşir ağa kütüphanesi No. 467. Kabı koyu vişne renkli, 

üstü yaldız şemse, eb'adı 19x3ı" sm. satır 39, varak 409, yazı mütemadi

yen değişiyor, kağıdı abadi esmer renkli. Mürekkep siyah, söz başları 

kırmızı, birinci varakta üç mühür yaz"ılar var. 

İç hali: 

İki ayrı kısımdan müteşekkil 1 inci varaktan 128 inci varaka kadar 
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olan kısım Mekkenin fethinden Peygamberin vefatma kadar, vefab havA

disinden bir kısım dahil. 129 uncu varaktan son varaka kadar Hicri 629 

uncu seneden 732 inci seneye kadar olan vakayii havi. 

Süleyymaniye Beşir kütüphanesi No. 468. Kabı koyu vişne renkli . 

üstü yaldız şemse, eb'adı 32,2 X 21,2 sm. satır 39, varak 502, yazı deği

şik talik ve nesib karışık, kağıdı abadi esmer beyaz renkli, sonda 1 varak , 

boş. ~ürekkep siyah, söz başları kırmızı, yazı itibarile üç k~sma ayrılı

yor. 1. Nesih, Il. Talik, III. yine nesih. Müstensihi ' belli değil. 

İç hali : 

Hicri 629 lenesinden 791 senesine kadar olan vakayii ihtiva ediyor; -

Süleym~niye Beşir aha · kütüphanesi No. 469. Kabı koyu vişne renkli, 

üstü yaldız şemse, eb'adı 31,7X20,6 sm. satır 39, varak 405, yazı muh

telif, kağıdı abadi bej rengine yakın. Müı:ekkep siyah, söz başları kırmızı 

sonda bir varak boş, birinci varakta üç mühür var. Bu cilt muhtelif k.ı

sımları havi. 

1 - Birinci varaktan sekizinci varaka kadar yazı ayrı, cetvelsiz, 

2 - 8- 119 a kadaı- müzehheb cetvelli, _119 uncu varakın S. sahifesin· 

d.e velmütercimülf~Hr Şeyhi Mustaf~ Reisi Kuzatı Rum yazılmış, 

3 - 121- 224 üncü varaka kadar ayrı bir kısım. 121 inci varakın A 

sa,hifesinde [allamei Ayninin Ikdülcuman ismile müsemma olan 

tarihi kebirinden daii Devleti Ali Osman Ahmet Ilmi Halis 

Cinanın . kalemile Arabiyetten Türkiye tercüme olunan on doku

zuncu mücellit] yazılı, 

4 - 225 inci varaktan 348 e kadar ayrı bir kısım, 

5 - 351 - 405 inci varaka kadar yine ayrı bir kısım. Baştan 224 üncü 

varaka kadar olan kısımların yazısı nesih, 224 üncü varaktan 

405 inci varaka kadar yazı talik . 

İç hali : 

Hicri 282 senesinden 455 senesine kadar olan vakayii ihtiva ediyor. 
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IKDÜLCUMAN Fl TARİHİ EHLIZZEMANDA OSMANLlLARA AİT 
VERILEN MALÜMAT, BU MALOMATlN OSMANLI TARİHLE

RINİN VERDl.Gt MALOMA TLA MUKA YESE VE TENKİDİ 

Ayni tarihinde 785 senesine kadar Osmanlılara ait hiç bir malumata 

tesadüf edemiyoruz. 785 de Osmanlılara ait şu kadarcık bir kayıt var. 
. ' 
«Bursada ha.kim Emir Murad bey bin Orhan bin Osmandır» 795 senesin-

den itibaren Ayninin Osmanlılaı:ct ait verdiği malumatı 4 kısma aytrabiliriz, 

1 - Sultan Beyazıt devrine ait malumat, 2 - Şehzadeler devrine ait 

malil.mat, 3 - Çelebi Sultan Mehmet devrine ait malil.mat, 4 - İkinci 

Sultan Murad devrine ait malumat. Yalnız Beyazıt devrine gelmeden . ev

vel Ayni tarihinde 767 senesinde şu malumsta tesadüf ediyoruz. <ıŞevvali 

şeril in esede günü Melik Rum Orhan bin Osman tarafından resul varid 

olup gaza içın bahirde iki yüz gurab teçhiz olunduğu ihbar eylediklerine 

Übası hil'at olunup mezburlara ianet olunmalc üzere merakibi Mısriye teç

hiz ve tehiye olunca hareket olunmak üzere irsali sefer eylediler ». 

767 senesinde Mısıra elçi gönderen Orhan Melik Rum Orhan bin Os

man değildir. Çünkü ~elik Rum Orhan bin Osman 761 senesinde vefat 

etmiştir. 767 senesinde Sultan Birinci Murattır, aynı zamanda Melik Rum 

olan Orhan bin Osmanın Mısıra sefir gönderdiğine dair Osmanlı tarihle

rinin ne ilk devirlerde yazılanlarında ne de sonradan yazılanlarında bir ka

yıt bulunmaktadır (1). 

(1) Hocam Mükrimln Halil Bey Makrizide bu O.rhanın Melik Rum Orhan bin Os· 

man dekil, sadece Melik Orhan diye kayıtlı olduku"au söyledi. Böyle olunca bu Orhan 

Osmaıı:lı padişalıı Orhan bin Osman değil Menteşe oğlu Orhan oluyor. Bunun coğrafi 

vaziyeti itibarile Mısıra Osmanlılo.rdan daha yakın ve onlardan yardım istemesi halcikaten 

daha uygundur. 
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Ayn~ tarihinde Beyazıt devrine ait verilen ma1umat : 
b 

795 senesinde etrafı biladdan .derğahı Melik Zahire elçiler geldiğini 

ihbar eder: 795 aenesinde Sultan Beyazıt Han İbni Murad han ibni ·Sul

tan Osman bin Orhan tarafından elçiler gelip Sultan Beyazıtın elinde il

let ıuhur edip tabibi hazik iltimas etmekle Sultan Berkuk hekim Şem

seddin. Mehmet bin Mehmednssagiri tayin ve harcirahını verip elçiler irsal 

eyledi ve Sultan Berkuk tarafından mukaddema Bursada Sultan Beyazıt 

Han~ risalet ile tesyir (1) olunan Emir Hüsameddin Hasan Elgeçküni zik

roluiıan rüsül (2) maiyetle Mısıra avdet eylediıı . 

Beyazıtın elinde bir illet zuhur ettiğine ve Mısıra sefir gönderip tabip 

istediğine ve tabibin Mısır Sultanı tarafından Beyazıta gönderilcliğine dair 

Osmanlı tarihlerinin ilk deviı:de yazılanlarında (3) ne de muahhar devirde 

yazılanlarında (4) hiç bir kayde tesadüf etmemekteyiz. 

796 senesi vakayiinde: Timurlenk sebebile Sultan Melik Za~irin Mı

sırdan hareket ve tarafı Şama azİmeti beyan olunur : 796 senesi Rebiül

!lhirinin yedinci Pazartesi günü otağı Sultanı Mısı~ Kahireden huruc etti 

ve Ridaniyede nasbı karar eyledi. Rebiülahirin 16 ınc-ı Çarş.amba günü 

Melik Zahir ümera askerile Ridaniyeden hareket etti, Gazzeye geldi ve 

Cemaziyelevvelinin 11 inci ehad günü Gazzeden tarafı Şama revan, 20. ci 

günü Şama dahil oldu. Burada Toktamış Han 'tarafından elçiler gelip ze

banı risalet ile bağı Timurlenk üzerine imdat ve ianet talep eyledfler. 

Kezalik Sultan Biladı Rum olan Beyazıt bin Sultan Murad bin Sultan Os

man tarafından elçiler gelip bağı mezburun def'inde · maiyet (5) teasud (6) 
hareket edeceğini ilam eylediler. 

(1) Te.syir göndermek. 

(2) Rüsül elçi. 

(3) ı - l.skendername, 2 - Aşık paşa ıade, 3 - Neşri, 4 - Mubiddin. 5 -

İsi~siı T.aribi Ali Osman, 6 - Oruç Bey, 7 - Paris milli kütüpbane.s.inde Mükrimin 

Bey tarafından istiosab edilen isimsiz bir Taribi Ali Osman, 8 - Bebce~üttevarih, 9 -

Düsturnamei Enveri. 

(4) ı - Heştibehişt, 2 - Tacüttevarih, 3 - Solakzıı:de, 4 Müoeccim başı, 5 -· 

Liitfi paŞa, 6 - Künhülahbar. 

(5) Maiyet : Beraberlik. 

(6) Teasud : Birleşmek. 
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Osmanlı tarihlerinin · ne bir.in~i'-elden ve ne de ik~~ ci elden yazılanla
rında Beya.zıtın 796 senesi Mısır sultanı Melik Zahire elçiler gönderip 

Timurun def'i için beraber hareket edeceğ'ine dair haber gönderdiği husu-, . 
sunda hiç bir mal~mata tesadüf edemiyo.ruz. 

798 senesi vefiyatında: Elkadı Zey:neddin· Sefer şah mezbur fermanı 

fermay memaliki Ru.m Sultan Beyazıt bin Sultan Murad tarafından r isalet 

ile Kahireye gelip müddeti kalile ikametten sonra senei mezl<;ı1re Cemazi

yelevvelinin üşri evvelinde vefat ·edip nazırülcüyı1ş ·Cemaleddin Mahmudun 

huşuna defnolundu. Rahnıetullah ve tarihi mezburdan mukaddem tahsili 

ulı1m maksadile kudı1m edip bu'du zaman biladı Ruma revan olup Sultan 

Beyazıt Han . hizmetine intisab edip ri sal et ile Mısıra geldiği vakte değ'in 

hizmeti Sultan maalhesab ile kamiyab idi . Kendisi olduğundan daha yük

sek gürlinmesine rağmen bir takım faziletleri vardı. 

' Kadı Zeyneddinin Sultan Beyazıt tarafından risalet ile Kahireye gönde· 

rilip orada ·vefat ettiğine, Mısıra gitmeden evvel Sultan Beyazıtın yanında 

hesap işlerile meşgul olduğuna dair Osmanlı tarihlerinde malı1mat bulu~

. mamaktadır. 

799 senesi vukuatında: Bu makale ferman fermayı memalik Anadolu 

olan sülalei celilei Osmaniyedeı.ı Yıldırım Han hazretleri tarafından Şah 

Aliye ve mezbur tarafından dahi Emir Tolonun diyarı Kahireye geldiği 

beyanındadır: Senei mezbur Rebiülevvelinin on dokuzuncu günü Cumada 

Emir Tolo diyarı Kahireye gelip. Sultan beyazıt yanında olup Sultan Mı

sır tarafından firar eden vüzerai ulema ve cenk vu~anın keyfiyetin Melik 

Zahir Berkuka haber verip der ki Yıldırım Beyazıt Han Sultan Osman 

EngürUs kıralı muharebe edip kıral Bedhalin ~kser askerin tamaa şimşir 

ve bakıyyetüssüyufu dahi esir ve mali ganayim askeri delirin seyreyledi 

ve firar eden Şemseddin bin Cezri dahi muazzez ve mükerim mültefit ve 

muhterem küllü yevm yüz yirmi dirhem . tayin eyleyip ziri himayesinde şa· 
. . 

dü hürremdir deyip ve Şemseddin mezburun Kahireden tahtıgahı Sultan 

Beyazıta varıncaya değ'in esnayı tarikta vaki olan ahvalatın dahi haber 

verip der ki bundan akdem tarafınızdan Ş em seddin bin Cezri ile ibrii Te· 

miye firar ve ·iskenderyeden sefineye süvar olup iki buçuk gün gittikten 

sonra sefineleri Antalya limanında karar ettikte mukaddema Şemseddinden 

telemmüz etmiş Antalya mutasarrıfı nedemasından Hacı Musa nam kimse · 
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Üstadı. Şemseddinin ·Antaİyaya kudumün işitip mezbur zat ve baysiyet ve 

kader keyfiyelini Antalya mutasarrıfına gereği gibi ifade edip mutasarrıfı 

mezbur dahi bunları davet ettikte mezburlar sekiz gün Antalyada ikamet 

ettikten sonra Sultan Beyazıt Han arzusile yola revan olup tahtıgahı Be

yazıt olan Medinei Bursaya sekizinci günde vasıl olup ahaiii Bursa dahi 

azim ikbal ve ulema ve uzeması cümle istikbal edip ·izzü ihtişamla şehre 

götürüp derbal mezbur dahi Sultan Beyazıta buluşmak murad ettikte pa

dişahı dahili şehirde bulmayıp tebdil hava kasdiyle birkaç eyyam salırayı 

. Bursada meksii aram vaz'ı hiyam etmiş bulup Şemseddin mezbur orduyu 

hümayuna azimet ve atağında buluşup arzuhal eyledikte Sultan Beyazıt 

mezburun kudumı.İndan memnun ve ikramü ihtiram ile tatyibi derun etmek 

için dokuz re's esb ki üçü at ve üçü iğdiş ve üçü katır ve biraz kul ve 

cariye in'amü ihsan eylemiştir deyip ve yine Sultan Mısıra böyle haber 

verdi ki sabıkan Şam nezaretinden firar eden devletiniz vüzerasından Ta

ceddin bin ebi Şakir dahi Sultan Beyazıt yanında iltica ve ihtifa etmiş. 

Zira Şemseddinin refiki olan İbni Terniye kendüye gürüşüp serapa ahvalin 

lbni Teymiye nakledip, İbni Teymiye nakl üzere Taceddin mezbur vüze~a

tı Şamdan firar kasdile Berut nam mahalle varıp andan keşti süvar ve 

muvafık rüzg~r ile Cezirei Kıbrısa çıkıp iki ay mikdan Kıbrısta ikamet 

ettikten .sonra Bursaya azimet ve anda Sultan Beyazıta arzuh~l ve ifadei 

ahval ettilde Sultan Beyazıt dahi sebebi firarından sual edip Taceddin 

· mezkur dahi cevaba tasdi edip elemiştir ki : Sultanı Mısır bir madclei c üz'

iye iÇin bana gazab edip tayin ve tayinat ve vezaifi iradıını cümle ref' ve 

küllü yevm elli dirhem zahiriye tayiniyle def'eylediği firarıma sebep oldu 

demiştir diye Emir Toloy mezbur hatmi kelam edip bu kelam kuşizeô 

Melik Zahir oldukta cevabında der ki eğer ihsan olunan elli dirhemden 

ziyade ana layık indimizde mahlül vazife olaydı anı dahi ihsan· ederdik 

c;liye bezle amiz sözler tekeliüro eyledi. 

Osmanlı tarihlerlnin hiç ·birinde Şemseddin bie Ce~rinin Bursa ya ·gel· 

diğine, bu zata -Sultan Beyazıtın yaptığı ikrama ve daha sonra Şam vü

zeratından firar eden Taceddin bin ebi Şakirin Beyazıt yanına ilticasına 

dair malumat bulunmuyor. 

799 senesi vakayiinde: << Şabannın yirmı uçuncü Pazartesinde Sultanı 

Mısır ordusuyla derya tarafından Dimyata gelip Sultan Beyazıt Han bin Sul-
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tan Osman Han tarafından elçi ve hediyei kesire ki abid ve kul ve tuyurdan 

atmaca ve şahin ve kumaş ve meta' "l_isillu hediyeler ile Frenk üserasın

dan beş reis esiri Frenk ki her biri z,ı'munca mülukü Frenk olup esir 

olmakla içlerinde~ ikisine hidayeti ilahi erişip şerefi lsliimla müşerref olup 

elçi mezbur il~ Dimyatıan Kahireye hazır ol dul)·. Osmanlı tarihlerinde 

799 senesinde Mısıra hediye. ve elçi gönderildiğ~ne dair malumata tesadüf 

edemiyoruz. Yalnız Niğbolu .muzafferiyetinden sonra 798 senesinde Beya

zıtın parlak muzafferiyetini İslam hükümdarlarına ilan için birçok harp 

esirler~ ile birlikte sefirler gönderiliyor. Hammerde verilen malumata ~ö

re, Mısır Sultanıinn hissesine hıristiyan ordusu asılzadeganı maiyyeti ha

demesipden bulunan altmış esir isabet etmekte ve bunların arasında Ma- . 

car beylerinden biri bulun~akta idi. 799 da Mısıra vasıl olan sefir 798 

senesinde gönderilen sefir olması ihtimali var. Yalnız Hammere göre gön

derilen esirlerin adedi 60 olması lazım gelirken esir adedi beşe inmekte

dir. Netice olatak 799 daMısıra gelen sefir ve hediyelerin ne zaman ve 

ne maksatla gönderildiğini kat'i surette bilemiyoruz .• 

Yine 799 senesi vakayiinde: <<Şevvalde sahip Taceddin ibni ebi Şakir 

Kabireye muvasalat etti. Bu zat Sultanın havfinden Ruma kaçmıştı. Ru:n

dan dönerken denizde Frenkler kendisini esir ettiler . <•Şevbekı> li bir hı

ristiyan onu satın aldı ve Kahireye getirdi. Sultan onu affetti, o da evin

de işsi:z: olarak oturmağa mecbur oldu». 

Osmanlı tarihlerinde Taceddin ibni ebi Şakirin Ruma geldiğine ve 

daha sonra Rumdan Mısıra döndüğüne ait hiçbir · kayıt bulunmamaktadır.· 

800 senesi havadisinde: «Tahtıgahı müluk olan Bursada Sultan Be

yazıt Murad Han ibni Orhan bin Osmancık idiıı. 

800 senesi vefiyat ayanda: ':"" .. \... ~~.ı,~,,. .J. .u-1 j_Jilj\.ı.-'. ~l_,ı_l ı.S.;.l4llı!.IUıı> 

~~ J ~JL~ J 1.)"'1 ~ senei mezkure :tarihinde mukaddema zikrolunduğu 
veçhüzere taifei Türkmandan evlildı Bozdoğan muarekesinde maktulen ve

fat eyledi. Mezbur evail halinde ilmi şerife şugul ve tahsil menkuliit ve 

makuliit tekmil için diyarı Mısıra kadim, [Sırgılmışl medresesinde müddeti 

medid tabsile medarisinde oldukta yine kendi viliiyeti olan Sivasa azim 

olup bti~dü zaman kazai Sivasa tevellii günden güne rütbesine terakki gel

dikte müsaadei bahta gurur ile sevdayı saltanata süluk ve Sivas, Kayseri

ye, etrafında olan biladı karyelere müluk olup hutbe ve si~ke namına 
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darp ve kiraat ve Sultanurrum fissivas lakabile iştihanı cür'et eyledi. Za

tında kerimünnefs zi fitnet ve selameti tabı sebebile Farisi ve Arabi ve 

Türki şiir tekeliüroüne kudreti olup istima' melahi ve şürbü hamir menahi 

irtikabile ziyade kendiye itina ve istikyandan naşi mülukli Islamiyeden ne 

Devleti Ali Osman ve ne Mısır Sulan ve ne Timure ser{üru etmedi. La· 

. kin basınıgerden küşa olan hüdayi müstean mezburu nas indinde kadri 

dun taifei Türkman elinde belakle ib~eti nümayi alemyan eyleyip badebu 

F erzendi yerine istihlaf ettikle Yıldırım Beyazıt Han hazretleri evvela 

etrafı hiladına istila saniyen memleketi Sivasa mansıbı liva etmekle cüm

lesi kabzei tasarrufuna duhul eyledi» . 

Isimsiz Tarihi Ali Osmanlarda Sivasın alınması hakkında kısaca şu 
malumat var. «Yıldırım Han Amasya ya çıktı. Kadı Burhaneddin oğlundan 

Sivası aldı, oğlu Ebu Süleymana verdi. Aşık paşa zade bu vak'a hakkın· 
da : Kadı Burhaneddin Allah rahmetine vardı, oğlu küçücük kaldı ve bir 

kızın dahi Zülkadir oğlu Nasreddin beye vermişti. Burhaneddinin oğlunu 

Nasreddine gönderd~ler. Anin içinkim vilayetin ayanları Beyazıt Hana 

adam gönderdiler. Beyazıt Han sürdü Sivasa geldi. Hep vilayetin ayanı 

karşı geldi, kanun padişah.ı ne ise oldu. ,. Beyazıt Han dahi Sivası oğlu 

Emir Süleymana verdi (1). Neşri (2) Kadı Burhaneddin ki Sıvasta bir suretle 

df!t emir olup Rumu bilkülliye kabzai (ethinde ve tahtı tasarrufunda kılmış· 

tı. İzhar-ı -muh-alefet ·edip Mısır Sultanına iltica ettiği Beyazıt Hanın sem'i 

şerifine yetişip bitevakkuf hemen ol seferde azınetti ve bundan evvel Kırk 

dilim nam yerde Hüdavendigarla Kadı Burhaneddin dahi vakıaya uğrayıp 

oğlu yerine geçti. Sıvas halkı Hüdavendigara haber gönderip sultanım gelsin 

bu vilayeti zapdetsin diye bir adam gönderdiler. Hüdavendigar Ama·sya 

ya varıncak sahibi ist!kbal edip şehri teslim zira Kadı Burhaneddin anı 

incitmişti. Andan Hüdavendigar Sıvasa yakın vancak Kadı Burhaned.?in 

oğlunu Zülkadir oğlu Nusreddin beye gönderdiler. Zira Kadı Burhaneddin 

Zülkadir oğluna kızın vermişti. Çün Hüdavendigar Sıvasa geldi, istikbal 

edip şehri teslim ettiler. Kanunu Osmani m~cibince amel edip Sıvas oğlu 

Emir Süleymana verdi. mütebassıl Hüdavendigar Sıvası, Tokatı, Amas~ayı 

fetbedip mecmuu Rumu bilkülliye tahtı hükumetine kıldı . Sıhhatü selamet· 

(1) Aşık paşa zade s:ıhife 73 

(2) Neşri Süleymaniye, Es:ıd efei!di ·kütüphanesi No, 2000. V :ırak 51 • A · 
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le geri oi kışı Bursada kışladı. 1\acütteva~ihte bu vak'a biraz ·daha tafsil 

edilm-iş, fakat esas itibarile ve~ilen malum~t Neşrinin Aşık paşa zadenin 

yerdiği malumata uygundur. Yalnız bu vak~anın oluş senesi hakkıncia 

muhlelif menbal~rda tehalüf ediyor. İsimsiz Tevarihi Ali Osmanlarda Aşık 

paşada bu va k' a 798 senesinde Neşri ve Idrisi Bitliside 794 senesinde 

göst~riliyor. İbni Hacer -Askalani. bu vak'ayı 799 senesi~de, tetkik ettiği
mi~ Ayni tarihinde bu vak'a 800 senesi vukuatında g"öst~rilmiştir. 

801 senesi vakayiinde <cZilhiccenin on beşinde .Yıldırım Beyazıt Han 

biladı Rumdan Malatya ve Darende tarafınaan asker nusreti eser irsal ve 

Malatyayı kabzayı tesbire ithal ve Darendeyi tazyik ve muhasaraya azmü 

ithal• .esnasında iken ehalii bel ed Sultanı Mısıra ifadei hal ettiklerinde 
' · mahı Zilhiccenin on üçüncü günü Suclun Tayyar mevcut olan askerile 

tarafı mezbura ilkar edip ahvali cesticu ehalii belde emniyet ve selameti 

müş'ir küftü gfi ile an karib askeri pişmar peyki sebavar gelip kasdü cenk 

ve pigar olundukta -cemiyetleri tarümar olur. Hemen s!zler panihadei m ey-
' dan karar- olup havfü haşiyetten emin ve salim olun diye mezbur Tayyar 

biladı .mezkfireyi · hıfzu her as ete dergar ve -;;:cal ete teçhiz ve askeri sabit 

~erkara~ oldu» . 

İsimsiz Tevarihi Ali Osmanlarda Malatya ve Darendenin alınmasİ hak

kında şu malumatı . görüyoruz: O yıl Mısır Sultanı Berkuk vefat etti. 

Yıldırım Han vardı, Malatya üzerine düştü. Malatya, Darende ve Behisni

yi fethetti geldi, geri Bursada oturdu. Hicretin 798 inde Yıldırım Han 

Malatyay~ Türkmenden aldı, Behisniyi kürtlerden , aldı. Aşık paşa zade yal

nız Malatyanın Türkmenden alındığını söylemekle iktifa ediyor. Tacütte

varibte [.98 senesinde Behisni ve Malatyanın Türkman elinden fethedildiği 

kayıtlı. Neşride Müneccim başı tarihinde Malatya ve Darendenin 800 se

nesinde alındığı yazılı. İsimsiz Tevarihi Ali Osmanlara ve Aşık paşa zade 

ile hoca Sadettine nazaran Malatya 798 de alınıyor. İsimsiz . Tevarihi AH 

Osmanlar buna · Sultan Berkkkun vefatından sonra kaydını ilave ediyor

lar, Eğer Malatya ve Darende sultan Berkukun vefatından sonra alınıyorsa 

Berkuk 801 tarihinde vefat etmektedir ki bunların söyledikleri 798 senesi 

yanlıştır. Bunlara göre Malatya ve Darende 801 sensinde alınmalıdır. 

Meverrihi Aynide Malatya ve Darende fetbini 801 de göstermiştir ki isim

siz Tevarihi Ali Osmanların işaretlerine göre ha~ikale en uygun tarih budur. 
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802 senesi havadisinde: Umumen inemaliki Anadolu ve tahtıgahı. Bur· 

saya malik Sultan Beya+tt Han bin Sultan Murad Han bin Sultan Orhan 

Han idi. 

802 senesi vapayiinde: «5 Şaban. Naibi Malatya olan Emir Çakmak 

Safeviye hil'ati ilbas edip muk2ddem Tennim Hasan isyan ettiği esnada 

itaat, Tennimden rukerdan olduğu ecilden Tennimin zebhettiği . Ne~uz 

Hazeri yeri11e hacibi hicabı Halep olmak üzere mezbur Çakmak tayin · 

olundu. Lakin refaiyet ile tasarruf mümkün olmayıp ahzü müsadere olun· 

du. Sebebi ahzi : Mezbur Çakmak na ibi Malatya . iken Yıldırım · Beyazıt 

Han tarafından elçi gelip haber verdi ki Timurlenk J3ağdadı istila eyledi 

ve . sebebi i stilası dahi budur ki mukaddem zikrolunduğu üzere mutasarrıfı 

Bağdat Ahmet Sultan bin Üveys firar edip Kara Yusuf bin Kara Mehmet 

yanına iltica eyledi diye veçhi meşru' üzere elçi mezkur serapa macerayı 

naklettikte mezbur Çakmak gazabından pürateş olup elçi mezburun sakalın 

tıraş edip tarafı Beyazıda irsal ettikte bu vaz'ı nahemvar sebebi le B.eyazıt 

·· Han dahi canibi Malatyaya atfü inan ile mez~ur ·Çakmak ahz~ haps et

mekle badaş ve intikama hemistek olduğu mezkurdur. 

Osmanlı tarihlerinde Malatya naibi Emir Çakmak Yıldırım Beyazıt 

tarafından elçi gönderilip bu .elçinin Çakmak tarafından sakalın tıraş edi

lip Beyazıta gönderilcliğine dair hiçbir kayde tesadü~ edilemiyor. 

803 senesi vakayiinde: Sultan biladı Rum Yıldırım Beyazıt Han bin 

Murad· Han idi. 

803 senesi vakayiinde: Timur geci reftar askeri bişmar ile azmi Hin· 

?istan edip sekiz sene mikdan iklimi Hind vesair diyarü biladı harap ve 

yebab ettikten sonra tarafı TiLrizden Ruma, andan canibi Şam~ teveccühü 

·emri mukarrer olduğunu sali mezbur Muharreminin 9 uncu isneyninde ta-

rafı Dımışkdan reisi (s_aiyan) Toktimur Kahireye hazır olup bu gfina haber 

verdi ki Timur senei sabıka evabirinde beldei Sıvası ahzedip kasdı iklimi 

Şamı istila etmektir. Keyfiyeti ahzı Sıvası mu~addem zikrolunan Ahmet 

bin Üveys macerası için biladı Hindden beldei Tibrize gelip kudumü Ti

murdan mukaddem şahseyni mezbureyn Tibrizden firar ve etrafı Halepte 

l<arar andan ziri himayei Sultan Beyazıla · iltica ettikleri mesmuu Timur 

olmakla mezburları ele getirmek kasdile Medine ve Sıvasa gelip bir müd

det I~ıuhasara Ve ikamet V~ ~halişini tazyik Ve teşdide malazernet edip 
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ve Yıldırım Beyazıt han tarafından maensub olan mutasarrıfı -Sıvas Emir 

Mustafa n~m kimse on l;ıinden ziyade as~ere malik iken mukavemet e~e

meyip ahi~ülemir-riıutasarrıfı mezburu abzile şeh~i istiİa ve üç binden ziya

de bigünah müslümananı katle ictir~dan SO_!lra esvarı kal'ayı serapa hedim 

ve nice medaris ve .cevamii ateşe yakınakla miinhedim ettiğinden maada 

askeri nuhuset eserinin ettiği şerrü fe sad ve katlü i bad hadden efzun · ve 

nehbü mal ve ahzü etfal ve taarruzu iyal tadaddan birtın olup bir aydan 

ziyade şehri m.ezburda ikamet ve . ~t; ~·T J ahzü mal ve sefki dima ile 

hareket etmekle · Sıvasa bu guna zulmetıniştir ki ila ahirüleyyamı mezkur 

ve ila hazel'an duruptan olduğu meşhurdur. Bedebu Sıvastan kalkıp beldei 

Darende ve J!.lbistan üzerine varıp anda dahi tarif ve tavsiften hariç zul

mü fesad •ettikten sonra Malatya şehri ne dahil olup m ur adı üzere hareket 

ile- on gü~den ziyade. ikamet e'aip andan Behisni nam şehre rihlet eyledi. 

Lakin kat'a ahzü tahribe taarruz etmedi. Ademi iltifatına bu güna sebep 

naklolunur ki Timur mezburun kemali beybetinden zühreler çak ve bavfin

den nice adamlar helak olmuşken Behisni gibi şehri tesbirde tevkif ızharı 

acizden için olmayıp belki zulmü tuğyan ve fesadü isyanına ziyade itinası 

olduğu ecilden şehri me~kuma vaz'ı kudum ettikte diyarı Hal.ebin ayan ve 

ekabirine hitaben name tahrir ve irsal ve cümle sıgarü kibarı istikbal ve me

rasim dameni pusda istical etsinler diye birkaç zaman cevapnameye müte

rakkıb ve nikran oldu. Vakta ki iradei Timur etraf alemde meşhur Şam ve 

Halebe kasdı mezkur olmakla Sultanı Mısır naibi Şam Südunu serdar 

edip vafir asker ile Şamı hıfzu herasete memur ettiği kariben zikrolunur:. 

Elhaletü hazibi serdan mezkiir havaiii Halebde muntazır kudumu Timur 

iken. namei ressi Timur vasıl ve huzuru serdara dahil oldukta serdan 

mezbur resulü mezkilru bila aman masiiiben katieyledi haberi mesmuu Ti

mur oldukta kahru gadabmdan çak çak ve gururu kibrinden kendiyi rütbei 

helake götürüp tesbir Behisnidan ferağat ve acaleten Ayıntaba azi.met 

anda iki gün mikdan ikamet ile tarif ve tavsHi hariç zulmü fesad ve şehir 

ve kal'asın herbad etmekle Ayıntabı harabı abad ettikten sonra Medinei 

Halebe teveccüh eyledi». . 

Osmanlı tarihlerinde Sivasın Timur tarafından zabtü tahribi hakkında 

Aşık paşa zad·e: Timur dahi <ıSıvası~ a geldi. Cenge başladı, lağım vur

du, barusun yıktı, halkını esir etti. Neşri: Timurlenk dahi Hicretin 803 
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ünde. Sıvasa geldi. Hisarı lağımla alıp yıktı, halkını esir etti» . Oruç bey 

«Timur Sıvas şehrini alıp harap edip halkını helak edip,. hisarın yikıp, 

andan geçip Şam kastine yürüdüıı . Hammer Halkondil ve Şerefeddin 

Yezdi tarihinden istifade ederek Sivasın tahribi hakkında oldukça mufas

sal malamat veriyo.r: Sıvas [kadim sebaste) ki Sultan Selçuki Alaeddin 

tarafından müceddeden inşa kılınmıştır] . Asyanın ~alnız en müstahkem 

değil, ehalisi en çok şehirlerinden biri idi. Zira Timuı:un zamanı istilasın

·da yüz binden ziyade sekenesi vardı . . Yüksek bir duvar ve geniş bir hen

dek ile muhat idi. Müdafileri gerek kuvvetçe gerek sebatça istihkamatının 

. metanetile mütenasip idiler. Hulasai kelam; tesbiri muhal bir memleket 

denilebilecek ahval müctemi' idi. Lakin bütün şu fevait Tatar cihangirinin 

saikai. hiddetile şehri tehdit etmekte olan felaketi def'edemedi. Şehir üç 

taraftan su ile mali derin bir bendekle muhafaza olu'nduğu cihetle T.imu

run askerleri yalnız Garp tarafından ve istihkamatın altına girdiler ve fa

kat toprağın akmasını men için büyük kazıklar dikerek kuvvetli tahtalar 

ferşettiler. Açılan hüCreler vüs' ati matlubeyi bulunca I ağırncılar tahtalara, 

kazıkiara ateş vererek geri çekilirlerdi. İstihkamatın azim parçaları tarra

kalada yıkılırdı. Mevkiin kuleleri, istihkamları bu suı;etle yavaş yavaş 

kayboldular. On sekiz gün devam eden muhasaradan sonra beldenin eha

lisi haclema her türlü mukavemetin faydasız olduğunu görerek galibin 

mürüvvetinini istida ettiler. Timur yalnız Müslümanlara ilişmemeğe muva

fakat gösterdi. Hırıstiyanlar, hususan muhasaralara kahramanca müdafaa 

. eden 4000 Ermeni süvarisi teslim mukavelenamesi mucibince esir ediliyor

du. Ancak vahşi Timur verdiği söz ve ettiği yemin hilafına olarak diri 

diri yere gömmek üzere bunları askerine tevzi eyledi. Işte o zaman tari

hin hiçbir misalini söylemediği bir sahnei hunin nümayan oldu. Cengiz 

Han hatta bizzat Timur, hiç bir vakıt honhuvarlığı bu dereceye götürme

miştir. Pek çok şeh irler harap ve ehalisi katli am edilmişti. Lakin bunların 
hiç birinde galibin h!ddeti bu kadar ince. düşünülmüş bir barbarlık sure

tinde tezahür etmemiştir. Hırıstiyanlar -başları iplerle bacaklarının arasına 

sıkıştırılmış olduğu halde- onar, onar geniş hendekiere dolduruldular. 

Çukurlar tahta ile örtülerek üzerine toprak konuldu. Ta ki şu suretle iş

kence altına alınan bedbahtlar bu korkunç mezarlarda geç ve fakat mu

hakkak bir ölüm ile terki hayat etsinler. Kan içic~ cihangirin intikamı 
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bununla da kanaat etmedi. Şehrin en merd ehalisiiıi eğer bunlar herhayat 

bıra_kılırsa onlardaki cesaret hemşehirlerine sirayet eder diyerek idam ettir

di. Maraziarını şehrin diğer ehalisine sirayet ettirmemek behanesile bütün 

cüzzam malullerini de öldürdü. Nihayet , kadınlar, çocuklar, ihtiyarlar bile 

istisna edilmedi. Sultan . Beyazıtın · oğlu "trtuğrul da mukavemeti kahra

manHerine bedel riıahrumu hayat olan mazlumeyn m eyanesinde idi. Timur 

şehzadeyi günlerce arkasında denaetkarane sarükledikten sonra boynunu 

vurdurm.:ık suretile idam eyledi (1). 

Ayni Timurun 3 binden ziyada Müslümanı katiettiğini yazıyor. Ham

mer ise Timurun 4 bin Ermeni süvarisin~ feci surette katieHirdiğini söylü

yor, ayrıca 3 bin Müslümanın katlinden bahsetmiyor. Ayninin 3 bin 

Müslü~an dediği 4 bin Ermeni süvarisi midir? Yalnız H amme r haşiyede 
Arap şahın b~ 4 bin kişiyi ~- bin gösterdiğini kaydediyor ki Ayninin bah

settiği adetle Arabşahın şöylediği adet biribirine uymaktadır. Ayninin 

katlini söylediği 3 bin Müslüman Hammerin dediği 4 bin Ermeni genci . 

olacak. 

803 senesi vak_ayiinde: <1Zilhiccenin 25 inci hamisinde Yıldırım Beya

zı t Han tarafından Ahmet paşa nam emir elçi namile Kahireye gelip kibar 

ümerayı-Osmaniyeden olduğu ecilden hicab ve mihmandariyeler istikbal 

edip babı Berkiyede :vaki Kışt_~mir Mensurinin sarayına iskan olundU>>. 

Osmanlı tarihlerinde Yıldırım Beyazıt Han tarafından Ahmet paşa 

namında bir sefir in Mısıra· gönderilcliğine ait hiç bir kayde tesadüf ede

miyoruz. 

804 senesi vakayiinde: Padişahı memalik Anadolu vesair bilad Beya

zıt Han bin Sultan Murad Han bin Sultan ·Osman Han idi. 

805 senesi vakayiinde: Bu makale Timurlenk ile Yıldırım Beyazıt 

Han bin Murad Han bin Orhan Han bin Osman Han beyninde cereyan 

eden vak'ai hayret efzayi beyan eder. 

Evaili senede Timur mahudun biladı Ruma azimeti ve hanedam Ali 
Osrnana taarruzu haberi şayi olup hakikati hal niye müncer olduğu malum 

olmamıştır. Sonra vak'ai mezkılrede mevcut olup maddei gereği g ibi malu

mu olan· bazı mevsuku bih kimseler bugGna naklü ihbar ettiler ki kaçan 

(1) Hammer cilt : 2. Sahife : 44. 
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Timtirun Rum tarafına azimet ve hareketi muhakkak oldu~u mesmuu Sul· 

tan oldukta derhal biladı Rumdan bin kere bin askere bal.i~ olur piyade 

ve süvarİ. ve ıstılahiarında subaşı tabir ettikleri ümerayi. kibardan····cem'i 

kesire ki içlerinden birine kapu demirtaŞ demekle maruf oiup yalnız 20000 

asker maliki müsteşar ve müemmen ve emin askerde sahibi fen bir emiri 

zi tedbir ve kayin pederi lbni Laz ve şehzadei ula Emir Süleyman ve 

Medinei Tokat ve Amasyaya mutasarrıf olan Kürşcü nam şehzade ve ve

ziri olan Ali bey Çelebi mezburun kudüm şumi kürsii memlekete panihade 

olmazdan mukaddem on beş konak mikdan karşı Çıkıp Medinei beyza 

yani Akşehir salırasına ilgar 'edip anda mukabil oldular. Hatta o gün kes· 

reti ziham ve sür' at i tam sebebile bi tap ve teşnelikten ziri payi cemiyette 

25 adam helak oldu diye naklettiler. Bu · esnada Timur ~iyeli ruhane ile 

Sultanı müşarünileyhe adamlar irsal edip sen mücahidi fi sebilillah bir gazi 

padişahsın, et_rafına taarruz etmek deg-il teveccühü nazar dahi melhuzum 

de~ildir. Ancak sen aba ve ecdadının mutasarrıf oldukları memlekete 

kanaat edip v~e Ebi Said Han zamanında emiri Rum olan Emir Ertina des· 

tinden ahzettiğin biladı bana ita eyle diye iğfal eyledi. Sultan bülendi 

aşiyan ibadullaha merhamet~n niza ref' olmakla nas h etki ırz ve sefki dimağ

dan salim ve emnü aman İstirahatta daim olsunlar diye bu duruğu bi fürua 

firifte olup mevadia suretinde müsaade ve muvaideye meyletmişlerdi. Ey-

yamı kalile mürUJunda asitanei saadete Medinei Kemah sükkanından Suru· 

pa Berhune bir mikdar piyade fıkara gelip izhar ettiler ki Timur şehri 

Kemahı vurup ekser ehalisin katil ve evladü iyallerini esir eyledi. Bu ha· 

ber mesmuu Sultanı Beyazıt oldukta taaccübü kinan bu rnekkar ve gaddar 

bizimle sulh olup ve biladı taksim etmeğe teahhüd edip bu güftar yedi 

riftarına müsaade olunmuşken nakzı abdedip bu misili u kara cüi·' et dahi 

denaettir ve kabahaltir. Badelyevm ne keyfiyetle kavil fiiline itimat olu· 

· nur, · daima karı J T J cl' .J~ ve al mekrü keydile halkı iğfal olunduğu ma

lam oldu diye sulhten ferağat ve harbü kıtale teşmir sakı azimete ferman 

eyledi. Hulasai makal tarafeyn askerin meydana · sürüp birbirlerine muka-. . 
bil oldukta Timur yine adeti me' lofesi üzere karibü edbara yüz tutur> 

askeri Sultan mezburu havf ve başiyeiten firar eyledi. Zu'mettiler anlar 

firar ve ademi fir~r nizaında iken Timur tarikı aharda~ sür'at edip 8 gün· . 

de Umriye yan i Ankara şehrine vas;l olup kal'asını · muhasara ve çarşı 
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pazarın ·ihrak_emreyledi haberi Sultana mün;·akis oldukta-anİar dahi cüm\e 

askerile ilgar edip sekizinci günde askeri Timura .vasıl oldular amm~ sür'· 

ati seyirleri sebebile esban ve merdiman bitab ve tuvan oldu ve ekser 

asker piyade o~makl~ ta:bu meşekkatten · ·c~~lesi meyti müteharrik misilhl 

bimecal oldular. Bunların bugfina kudfimü m.esmuu Timur oldukta birkaç 

gün meksü . aram edip istirahat ve kuvvet bulmak lazım gelirse şayet mu

kavemet mümkün olmıya diye alelfevr mülakat ve mukabele cenk ve mu

kateleye sa')'ile ·emredip .... askeri Sultan bu haleti müşahede e~tikte müla

kattan teberri murad ettiler. Amma tarafı muhalifin iltifat etmeyip azmi 

rezme ttikleri esnada bunlar dahi muztarip olup hasbelimkan mukabeleye 

yili tuttular. Mahalli cenk Medinei Ankara kurbunda manendi uroman bir 

sahrayi 'bi payanda Muharre~.in beşinci ahadi alesseher tarafeyn mukabil 

olup ol gün vakti asradek ol rüt be cenk et til er ki iki asker den 80 bin 

mikdan adam helak oldu. Badetasır Sultan askerinin tabü tuvanlaı:ı bilkül- · 

liye munkali olup kat' a harekete mecalleri kalmamakla Timurlenk mi kd arı 

yüz bine yaklaşan askeri pusuya koymuştu, bunlar pusudan çıkarak sağ'da 

bulunan Emir Süleymanı hezimete uğ-rattılar ve mer~ezde bulunan babası-

. nın üzerine attılar. Ord~nun sağ tarafı hali ve tenha kaldı. Eğer askeri 

Sultan bir mikdar kuvvetli bulunup cenge müzaheret etmek liizı'm gelse 

Timuru rüsva etmek emri mukarrer idi. Zira askeri Timorun ekseri firarı 

edbara yüz tutmuştu. Lakin iradei aliye hakkı hilafete taallak etmekle bu 

gôna zuhur eyledi. l.l ... -l"! J·~ V J~ ':1 Emir Süleyman yüz bin mikdan 

asker ile kürsii memleket olan Bursa tarafına firar edip mahalli ma'rekte 

Sultan B'!yazıt ile kalan askeri Timur ihata edip Sultan alız ve bakıyye

tüssüyuf olan ülı1fu mezellet melaf dağılıp her biri bir terafa perakende 

oldular. Akşam karib olmakla bir mikdar asker tabiisi g iriban eyledi. Eğer 

leyli haciz olmasa ekser belki cümlei asker helak olmak emri mukarrer 

idi. Kaçan sabah oldukta yeminü yesaiınd:ı zaferyab oİdukla.rı askeri Ru· 

mu ahzü tahsil ederek üç bin mikdan adam dahi helak ettikten sonra 

Sultanı müşarünileyh memsuken huzuru Timura ihzar olundukla mahpus 

şeklinde bir hayme ihzar ve a'dadı derunu haymeye hapis ve etrafına 

hıfzı heraset için diclehanlar tayin eyledi. Badebu ol zalimi biaman biladı 

Rumun şehrü karasına keyfe mayeşa zulmü fesadın icra edip cümle um· 

randa Şam, Halep misilla viran ve yevmü ~şiyan eyledi. Hususan kürsii 
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memleket olan Bursayı ihr~k Anadoluda 6 ·aydan ziyade ikamet edip ek

ser ahatiyi katlü esir ve malların yağma ve ehlü iyallerine hetki ırz ve 

s~fki d ima, maada .şehirleri ateşe yakıp harap eyledi. Bu esnada . Emir Sü

leyman kendi etbaile Kostantani ye yakasına firar ile tahlisi nefsey l~di. 

Amma Su~tanı müşarünileyh hakkında bazılar şiddet kahrü elem ve hiddeti 

g!iy_retü gamdan vefat eyledi deyip bazılar dahi o zalimi bi a~an şerheti · 

ş~hadet ile tesmim eyledi diye rivayet ettiler el'ilmü indallah. Sultan 

merhum şeci, mühib, vakur, edib, kerim, din afifi leben, muhibbi ulema, 

muhsini fıkara, kelamı ulema ve sulehayı müstemi ve envaı mehamid ve 

~ehasin sünneti seniyyeleri ve şer'i Muhammediyeye ezcan ve dil mütaba

ati maraziyeleri olup eyyamı saadet ve a'sar abaü emacedlerin<le biladı Rum 

zulmü udvan ve asiyabı deverandan emin ve salim ve herkes sayei adille

rinde müsterih ve ganim idi. Adlü amanları aktar ·ve emsara ol rütbe c_ari 

.olmuştu ki etbaı sebilden birinin dabbesi esnayı tarikte yükün götürmekten 

aciz olsa duşu dabbeden hamli meyanei rahta bila haris vela hafız terkedip 

karip ve baid ·karar şehrine azim olup bu'dü zaıpan gelip dabbeyi ahara 

tahmil ile maksuduna salik olup ziyan ve teleften t~~aşi etmezeL Aha an 

ced müddeti ömürleri fethi nusret ile güzeran !eylen ve neharen ·cihadda 

·. ve gazada dameni dermeyan etmiş padişahı azim ceHiül'unvan azimüşşan idi. 

Aynide Timul-le Beyazıt arasında . vukub~lan Ankara mu harebesine ait 

malumat üç kısma ayrılabilir. ı - Ankara harbine tekaddüm eden vakay.i, 

2 - Ankara muharebesi ve Beyazıtın Timura esir olması, 3 - Beyazıtın 

ölümü. 

ı - Ankara harbine tekaddüm eden vakayi: Ayni Beyazıtın Timurun 

Ruma azimet ve hareketini duyunca yüz bin· mikdarı piyade ve süvari 'asker 

topladığını» yazıyor. İsimsiz Tevarihi Ali Osmanlarda Aşık paşa zade ve 

.· Neşri tarihlerinde Beyazıtın askerinin mikdarına ait malı1mat bulunmuyor. 

Muahharan yazılan Osmanlı tarihlerinde, Tacüttevarih ve solak zadede 

Beyazitın askerinın mikdarı 90 bin ve Beyazıta muavenete .. gelen Lazarın 

maiyetindeki Sırp askerinin mikdarını 20 bin olarak gösteriyor. Harnınerde 

cemi as\er mikdarı ı20 bin olarak gösterilmiş ki bunun 20 bini Tacütteva

rih ve SÔlak zadeye göre Sırp askeri olur,Şa geriye kalan ıoo bin asker 

Beyazıtın askerinin mikdarıdır ki Ayninin verdiği malumata tetabuk et- ' 

mektedir. Aynide Beyazıtın kuvvetleri meyanında ümera ve kibardan 20 



bfn askere sahip kapı Demirtaş demeki e maruf emir "Osman h tarihlerinde 

vüzera ye ümera arasınd~- har be iştirak edenlerde~ . Timurtaş paşa olacak. 

Miliyetipdeki 20 bin mikdan asker Beya,zıtın kayın pederi lbni Hz dediği 

Sulta~ın kayın biraderi Lazarın maiyetindeki 20 "bin askerle karıştırılması 
m"uhtemel. Çü~kü .Osma-nh tarihlerinde -ümeranın maiyetind_eki kuvvetler 

ayrı ayrı gösterilmemi ş. Sonra 20 bin a~ker Lazarın maiyetindeki · Sirp 

askerinin mikd:~rına çok uygun bulunmaktadır. Daha sonra Emir .Süleyman, 

Tokat, Amasya ~utasarrıfı Kürşcü nam şehzade veziri Ali beyin balıala

rının maiyetinde bulundukları Osmanh· tarihieriride de ·kayıtlıdır. Beyazıtın 
bu kuvvetlerle .Timur gelmeden evvel on beş konak mikdan AkŞekire yü

rümesi ·ve Çektiği zahmet ve daha sonra burada Timurun Beya1.ıta gön

derdiği. haber ve Beyazıtın buna cev~bı Osmanlı tarihlerinin ne birin~i ve 

ne de ikinci elden yazılanlar~nda bulunmuyor. 

2 - Ankara harbi ve Beyazıtın esir olmas.ı: Ankara harbinin vukuu 

tarihi Osmanlı tarihlerinden "Tacüttevarih vt: Müneccim başı tarihinde Zil• 

hicce 19 Cuma günü olarak gösteriliyor. Ayni ise bu tarihi Muharrem ayı

nın beşinci ahadi olarak göstermiştir. İsimsiz Tevarihi A.Ii Osmanlara ve 

Aşık paşa zade Ne;ri tarihlerine· göre her iki tarafın Ankara Çubuk ovada: 

saf bağlayıp ha;be başladıklarını, Tatar askerinin hain olup Timur tarafına 
geçtiğini, Germiyan, Aydın, Menteşe, Saruhan askerinin beylerini . '(im ur. 

tarafında görünce Beyazıt ordusunu terkedip beyleri tarafına geçti~lerini, . 

bu vaziyeti gören Beyaz:tın oğullarının orduyu askerlerile terkedip gittik

lerini Beyazıtın kendi kapı .halkı ile yalnız kaldığını bu vaziyet kendisine 

haber verilince ordudan ayrılıp kaçan askerleri takibe çalışırken Timur 

tarafından · esir edildiğini yazıyorlar. Hammer Avrupa menbalarındaıi da 

istifade ederek bti hususta daha toplu malfimat vermiş. »Sabahleyin ,saat 
.. . :• 

altıda iki ordu harekete başladılar. Tatar şehinşahının askeri trampete 

sesleri ve surun sadayi harbile, Padişahın ordusu Türk davulları ve Allah 

sadalarile ilerliyorlardı. Timur bir de.vrişin ihtarı üzerine atından inip dua 

ederek sonre hücum işareti verdi. Babası Miran şahın eniri altında sağ 

cenahın pişdarlarına kumanda etmekte olan Mirza Ebubekir Osmanlıların 

· arkalarma mülehevvirane h ücum etti. Lakin Sıq;lılar da şiddetle mukabele 

ederek Tatarları bu manevraya cür'ttlerinden dolayı pi{man ettiler. · Bu 

dakikada merkez kolordusunun başkumand2nı Mirz1 Mehır.et Sultan mevkiini 
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kaybetmeğe başlıyan ve muhata:-ada görünen sol cenahın muavenetine şi

tab etmek için ruhsat almak üzere Tatar şehinşahının ayaklarına kapandı. 

O~manlılar tarafından Rumeli askeri emsali nadir görülÜr bir ş~ecaatle 
cenk ediyorlardı. Lakin sol tarafta Sırblılar harikai besalet gösterdikleri 

sırada sol cenahı teşkil eden Aydın · askeri eski beylerini düşman sunufon-

da görünce Tatar tarafına geçtiler. Saruhan, Menteşe, Germiyan .asker 

muavenesi ve Timurun casusları marifetile eelbedilen Tatar leşkeri Aydın

· lılara imtisal ettiler Sırplılar Beyazıtın kumanda ettiği kolordudan henüz 

ayrılmış bulundukları halde şeci' reisieri Etiyen ağır silahlı süvarilerinin 

başında kedisine düşman arasından bir yol açtı. Maiyetindeki askerden 

bir çoğunu geçerken muharebe meydanında bırakmak Jedakarlığı ile padi

şa·h ile teliiki ederek Beyazıta kaçmasını tavsiye etti. Timur Sırplıların 

şecaati kahramanilerini görerek « bu devrişler kusur etmediler I 1> diye 

haykırdı. Sultan Beyazıt son derece ibrazı metanetle Etiyenin nasihatini 

münfeilane reddetti ve 10 bin Yeniçerisile bir tepenin mailesini işgal et-, 
mekte olduğu halde kahraıpanca müdafaa gösterdi. Etiyen muharebenin 

kaybedilmiş olduğuna ve padişahı kurtarmak muhal buLunduğuna hükmede

rek Sadrazam Ali paşa ile Yen içeri ağ ası Hasan ağanın ve Su başı Ayin~ 
beyin kargaşalık içinden alıp çıkarmış oldukları büyük Şehzade Süleyma

nın hattı ric'atini muhafaza etti. Şehzadenin maiyeti~deki ümera onunla 

birlikte sahile yetişrnek üzere garba doğru · firar ettiler. Bu esnada Amas

ya ümerası Şehzade Mehmedi ortalarına alarak ve atiarını dört nala kal

dırarak şark tarafındaki dağlara teveccüh ettiler. Sultan Beyazıt asakiri 

muavenesi bizzat kendisinin askerleri · vüzerası, ümerası · tarafından terke

dilmiş olduğu halde 10 bin Y eniçerisile bütün gün akşama kadar düşmanın 

hücunılarına mukavemet eyledi. Lakin ikbal şecaate . hiyanet gösterdi. Ye· 

n.içeriler hararetten ve yakıcı bir susuzluktan bitab ve bimecal kalarak. bir 

takımı yorgunluk za'fından ve diğerleri Tatarların kılıncından hemen cüm

lesi toprağa seri.ldiler. Ancak gecenin takarrübünde idi ki Beyazıt Minnet 

beyin ısrarı üzerine k'açmağa karar verdi. Lakin atı sürçerek Cengiz Han 

a'kabından Çagatay Hanı ün~anını haiz Mahmut tarafından esir edildi {1). 

3 - Beyazıtın vefatı hakkında ayni: Sultanı müşarünileyh hakkında 

(1) Hammer: cilt 2. Sahife: 65. 
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bazılar ~iddet~ kabru e)em ve hiddeti gayretü gamclan vefat eyledi ·deyip 

bazılar o zalimi biaman şerheti şebadet ile tesmim eyledi diye rivayet etti-
ler diyor. · 

Osmanlı tarihlerinde Beyazıtın vefatı hakkında iki rivayet var. 1 -
Beyazıtın bizzat kendisini zehirlemesi,. 2 - Hummayı mahrukadan vefatı. 

1 - Aşık p~şa, Oruç bey, dig-er isimsiz Tevarihi Ali Qsmanlarda Ti

murun Beyazıdı Semerkande götürm~k istedi~i, Beyazıtın bunu duyunca 

melul olup yüzük taşındaki zehirle kendini zehiriediği yaz ı lı. 

2 - Neşri, Hoca Sadeddin, Künhülabbar, Müneccim başı, Solak zade 

.tarihlerinde hummayı mahrukadan vefat ettiği kayıtlı, Hammer ise Beyazı· 

tın Akşehirde bir nüzul ile· vefat ettiğini yazıyor. Birincilerin rivayeti Ay

ninin Beyazıtın kahru elem ve hiddeti gayretü gamdan vefat etti rivayetine . 
oldukça yakındır. Fakat diğer riv_ayet hususunda yani Timorun Beyazıh 

zehirledig-ihe ait ne TarihtAli Osmanlarda ne ne diğer menbalarda bu hu

susta malamat mevcut değildir. Timurun Beyazıta gösterdiği nezaketi ve 

yaptıg-ı iyi muameleyi nazarı itibara alırsak bu ikinci ihtimalin varid ala-
mıyacağını meydana çıkarabiliriz. . 

Ayninin Beyazıtın şecaati, fıkaraya ihsanı, ulema ve sulehaya göster· 

diği itibar ve hürmeti zamanında memlekette hüküm süren adalet ve em

niyet hakkında verdiği malumatı Osmanlı tarihleri de t eyid ediyorlar. 

Neşri Beyazıt hakkında: Salahı ve zübdü ulemaya ve sulehaya itibarı bir 

haclde idi ki zeb,an vasfında kasirdi. Hatta Şeyh Ramazan bir fakir kişi iken 

mübalega meblağ verip has köyler ita edip kadı edindi ve meşayihe dahi 

ikramı fevkalhad idiıı diyor. Esasen Beyazıbn devrinde ulemaya ve sule-

. haya gösterdiği hürmet ve itibarı memlekette adaleti temin hususunda 

gösterdiği gayreti Şemseddin Mehmet Bahariye karşı vaziyeti ile kadıları 
tecziye etmek istemesi pek güzel isbat etmektedir. 

Ayni tarihinde Şehzadeler devrine ait v~rilen malümat: 

807 senesi vaka yi inde: Padişahı ücat Emir Süleyman Beyazıt Han idi~ 

813 senesi vakayiinde: Mahı C~maziyelevvelde mahrusei Anadolu me-

liki .olan Emir Süleyman- ile biraderi Musa Çelebi dahi kıta( edip' ahirüle

mir Süleyman münbezimen katlolunmakla memleketini biraderi Musa Çele~ 
istila eyledi» . 
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Ösmanlı tarıhlerinde de f:mir Süleyman . Ue Mu~a Çel~ bi mücadeiesi 

ve Emir Süleymanın katli 813 senesinde olduğu kayıt! ıdır. · Yalnız , Neşri 

Emir Süleymanın katlini 814 de gösteriyor. · 

814 senesi vakayiinde: «Tabtigahı Medinei Bursa olan vilayet Anad~
luya Musa Çelebi bin Sultan Bey.azıt malik idi ki kardeşi Emir Süleymanı 
katiedip cümle· biladü kılama istila eyledi» . 

814 senesi vakayİnnde : Musa Çelebi bin Sultan Beyazıt kardeşi Emir 

Süleymanı katı ve memleketine istila ettikten sonra mahı mezb.urda biraderi 

aharı Kürşcü ile mukateleye müstaid olup mahı Şabanda mülaki oldular» . 

8i4 de Musa Çelebi ile biraderi Kürşcü ~rasında olan bu mücadele 

Musa Çelebi ile Kürşcünün ilk mücadeleleridir ki isimsiz Tevarihi Ali Os

manlarda Aşık paşa zade ve Lütfi paşa tarihinde bundan bahsedilmemiş 

yalnız Musa Çelebinin ölümile neticelenen 816 da olan mücadele anla· 

tılmıştır . Bu birinci mücadeleden t.afsilatile bahseden Neşri, Müneccimbaşı, · 

Tacüttevarih ve Neşri~en istifade . ederek bu bahsi yazan Tevarihi Ali 

Osmanlardır. . 

816 senesinde: «Bur~a tahtıgahı olan Uc memleketinin sultanı Emir 

Musa Çelebi bin Sültan Beyazıt Han bin Sultan Murad Han bin Sultan Or-· 

han bin Sultan Osman edamallahü teala silsiletü ila inkırasıddeveran idi» . 

Mehmet Çelebi devrine ait verilen malumat: 

818 senesi vakayiinde : «Ve dahi bu esnada Bursa tahfıgahı olan Uc 

meml~ketinin padişahı Sultan Mehmet bin Sultan Yıldırım Beyazıt Han bin 

Sultan Murad Han bin Sultan Orhan Han bin Sultan Osman Han balledal

fahü · neslühu ila inkırazüddeveran askeri vafi ile ve Lar en de ve gayrıların 

maliki Emir Mehmet bin Karaman üzerine teveccüh edip azim cenkü cidal 

harbü kıtaiden sonra me~bur Mehmet bin Karamaniye galip olmağın, La

rende, Konya, Niğdeden gayrı mutasarrıf olduğu memleketini bilkülliyy_e 

ahzü zapteylediği Kahir~de şayi oldun . 

818 de Sultan Mehmedin Karamaqa seferi ve Mehmet bin Karaınan ile 

mücadelesi hakkında verilen bu malamat: Sulta~ Mehmedin Rumelinde 

~ardeşi Musa ile uğraşırken bu meşguliyeHen istifade ederek Bursayı mu· ' 

hasara eden Karaman oğlundan öç almak için 817 de yaptığı Karaman se· 
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feri~i"r ki Neşri bu vak'a _ h~kkında şu malumatı veriyor: · _Sultan Mehmet 

Hicretin 817 sinde azim asker_ cem'edip Akşehire çıkıp anda vard:ğı gibi 

Akşehiri vurdu.Jar. Andan yenişehirden ve Seydi gazi şehrinden ·ve Ok

lukçu hisarın ve Sa'delin fethedip -Konyayı muhasara edip gayet kati sel 

gelip çok yerleri~ harap · edip ve or~ uyu' sel alıp Sultan mehmet Karaman 

oğlu Mehmet beyle sulh edip gitti. Tacüttevarihte ve Münec:cim başı tari

hinde aynı malumata tesadüf etmekteyiz. İsimsiz Tevarih Ali Osmanlarda 

ve Aşık paşa; Lı1tfi paşa tarihlerinde bu sefer Karam an oğlu Mustafa beyin 

esir o.lmasile neticelenen ikinci seferle k;ır;ştırılmıştır. · · . . - . 
·819 senesi vakayiinde: «Şaban ayı: Mahı merkumda Sultan Mehmet 

H~n bin Sultan Yıldırım Beyazıt Han bin Sultan Murad Han bin Sultan 

Orha.11 Han bin Sultan Osman edamallahü teala silsilete ila inkırazıddeve-
' ran tarafından vafir hediye ile elçiler gelip Sultanı mezbur elçiye azini 

ikram eylediğinden · sonra· adeti kadimeleri üzere hedayayı bey' edip sü~e
nini evkafı mezburesine sarfeylediı> . 

Osmanlı tarihlerinin hiç birinde 819 senesi veya 818 senesinde Sultan 

Mehmedin Mısıra elÇi ve hediye gönderdiğine dair bir kayıt bulunmamak

tadır. Yalnız 817 senesi Sultan Mehmet Karaman seferine giderken ilk 

tevakkuf merhalesi olan inegölden dostluk münasebatı tesis için Mısır 
Sultanına bir mektup göndermişti ki bu mektubun sureti Münşeatı Feri

uun: Sahife 145 de münderiçtir. 817 Zilh icce tarihile gönderilen bu mek

tup Inegölden yazılmıştır. Bunda Inegöl kadısı Mevlana Kıvameddinin 

sefaretle bazı hediyeleri hamilen gönderildiği söylenmekte ve Kostantaniya 

imparatorunun hiylelerinden şikayet olunmaktadır. 819 da Mısıra· geleri el

çinin 817 de gönderilep Mevlana Kıvameddin mi yoksa ba'şkası mı olduğu

nu- tayin edemiyeceğiz. Aradaki sen~ farkı ve elçinin isminin mala·ın olma

ması bu hususta kat'i bir hüküm verınemize mani olmaktadır. 

822 senesi vakayii: Rebiülahirin ikinci günü Sultan Mehmet Han bin 

Sultan Yıldırım Beyazıt Han bin Sultan Mnrad J:Ian bin Sultan Orhan Han 

bin. Sultan Osman edamallahü · te ala silsilete ila inkıraziddeveran tarafından 

irsal olunan elçi yevmi mezburda tarafı sultana vasıl oldu. 

820 senesi vakayiinde : Memleketi Şam ve gayride cari olan macera 

beyai11nda: Mahı Şahanda Sultan Mehmet Han bin Sultan Yıldırım Beyazı~ 

Han bin Sultan Murad Han bin Sultan Orhan Han bin Sultan Osman halle-
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dallahü silsiiete ila yetrmülkıyam memleketi Karamana mutasarrıf olan 

Mehmet bey bin Karamanın üzerine varıp beyinlerinde mukatelei azime 

ve muharebei şedideden sonra Mehmet bey Karaman münhezim olup ken

dini ve oğlu Mustafa .bey i ·Konyada muhasaradan sonra mezbur Sultan 

Mehmet Han ahzü hapis kürsii memaliki Rum olan Kayser'iyi ahz ve zapt 

eyledi. 

Karaman oğlu Mehmet beyin verdiği sözü tutmaması yü~ünden açılan-

. bu Karaman ,seferi bakkın9.a Neşride şu malarnatı buluyoruz. « Hicretin · 

818 inde varıp Kastamonu ve Caniği fethetti. Ol esnada haber geldi ki 

Karaman oğlu yine bağİ oldu. Sultan Mehmet yine Karamana varıp Ka.ra· 

man oğlu karŞı gelip Konya · ovasında uğraşıp Karaman oğlu Mehmet bey 

büyük oğlu Mustafa beyi bile tutulup andan Akşehri ve Seyid gazi şehrin 

ve Kırşehri ve Yenişehri ve Sivrihisarı ve Niğdeyi verip sulhettiler. Yalnız 

bu sefer diğe~ Tevaribi Ali Ösmanlarda ve Neşride 818 senesinde göste" 

riliyor. Ayni ise bu vak'ayı 820 senesi vakayiinde yazmıştır. -

822 senesi vakayii: Medinei Bursa tahtıgahı olan Uc memleketinin 

sultanı Sultan Mehmet Han bin Sultan Beyazıt Han bin Sultan Murad Han · 

bin Sultan Orhan Han bin Sultan Osman balledallahü nesiebu fi saltanatı 

ila yevmilkıyam idi. 

823 senesi vakayiinde : Sefer ayı mahı mezburun yedinci günü tahtı

g~hı Bursa olan Uc memieketi sultanı Sultan Mehmet Han bin Sultan Be

yazıt Han bin .Sultan Murad Han bin Sultan Orhan Han bin Sultan Osman 

edamallahü teala silsilete ila ahiriddeveranın otuz memlük . ve vafir tuyur 

· ve siyabı harir· vesair behiyye ile elçisi geldi. 

Osmanlı tarihlerinde yine 823 veya 822 senesif!de Mısıra gönderiİen 
sefir hakkında malümat mevcut değildir. . . 

Münşeatı Feridun beyde sahife 161 de kayıtlı. 822 tarihli Sultan Meh· 

medin Aziz Mısıra gönderdiği bir mektup sureti var ki : bunda S~ltan 

Mehmet uzun müddet gaza ve cihatla uğraştığından mektup gönderemedi· 

ği ni ve şimdi a' daü din mUnhezim ve ' maktul olup aradaki dostluğu ızh~rü 
ilam i~in Hacı Hayreddin beyi irsal eylediğini ve kendisi-nden m.ektup bek

lecJiğini yazmaktadır. 822 tarihile gönderilen bu mektubu 823 senesinde 

Mısıra vasıl olan sefir götürebilir. Yalnız Mısıra gelen bu· sefirin ismi ya· 

zılmamıştır . ve bir de 822 tarihli Mısır Sultanına göuderilen mektupta hedi· 



yelerden bahsedilmemektedir. F ci'kat sefirlerin gidiş ve Mısıra vas ıl oluş 

tari~lerinin yakınlığı 823 de Mı~ıra vasıl _olan sefirin 822 de. Sultan Meh

medin dostluğunu ızhar için gönderdiği Hacı Hayreddin bey olması ihtima-
. ( 

lin i hatıra getirmektedir. · - . ' · . 

Yine 823 _senesi vakayiinde: 25 Sefer ayının Pazartesi günü Uc ve 

diğer memalikin hükümdan Osman oğlu Kiirşçü tarafından gelen elçileri 

kabul için eyvan hizmeti vukua geldi. Resmi kabulden sonra elçiler hedi

yeleri verdiler . . Sultan elçilerin reisine hil'at verdi. 

Yine 823 senesi vaka yi inde: Rebiülevvelin 22 inci günü Rum biladı

n.!_ıl alimi olup Fenari namile meşhur olan Şeyh Şemseddin Mehmet bin 

Hamza bin Mehmedülhanefi Mısıra vürud etti. Kendisile birlikte damadı 

Şem'seddin Cezri de vardı. Sultan tarafından onların sohbetine memur edi~ 
' · 

len Emir Kaçkay Emir Çalkay davadar ile _Sultanın oğlu Seydi İbrahim de 

beraberdi. Seferin dördÜnde gelmiş ve sultan tarafından Zeyneddin Ab

dülbasıt nezdine misafir kılınmıştı. Bu zat geçen sene haccetmiş ve hacdan 

avdet ederek Kudüse gelmişti. Onun şöhretini alimlerden öğrenen sultan 

onunla görüşmek ve Rum biladının ahvalini ondan öğrenmek maksadile 

Kudüsten davet e~mişti. Mısıra geldikten sonra sultan ona cidden ikram. 

etti, pek çok hediye ve eşya verdi. Erkanı devlet te layık olan hediyeleri 

verdiler ve pek çok ziyafet çektiler. 

Künhülahbarda (1) Şemseddin Mehmet bin Hamza bin Mehmedülfenari 

hakkında şu malumat var: Sultan Beyazıt zamanındaki ulemanın eşheri ve 

kemalat ve fezailile cümlenin mehteri, telifat ile asrının namıdarı, musanni

fatı münife ile muazzez ve mukri idi. Nisbetleri Fener nam karyedir. Ulı1-

mu·'Arabiyede f~ikulakran ve ilmi bediü beyan, ferazende rayikuliz'an 

şarih Muğni ve vikaye Molla Alaeddin, Esved ve Cemaleddini Aksarayi 

gibi a'lemi emcedden tahsÜi ulum ettikten sonra Mısır Kahireye varıp ·şa-

rihi Hidaye mevlana Ekmeleddinden ~istifadeye sarfı himmet kıldılar. Bade

bu yine Ruma gelip evvela Bursaya kadı oldular, hatta h~zuru salatinde 

vüzera mertebesinde olanlardan ziyade iltifat buldular. Devleti dünyeviye

den şol mertebe servetü kudret hami! kıldılar ki def'aten 150 bin altunları 
bulunmak vukubıildu. Senei isneyn ve aşereyn ve semane mi ede haccı şe- · 

(1) Künhülahbar cildi salis, sahife 108. 
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rife azim oldular. Evabiri ömründe ama olup ol veçhile dahi rüzg~rı gözü

ne göstermedi. Güya ki menzuru emasil 9lan ahali zümresini görmeğ-i reva 

görmedi. Usulü fıkıha göre, fıkhı şerife müteallik Fusulülbedayi' fi usulüş
şerayi' nam kitabı telif eyledi. Otuz yıl mikdarı ömrünü ana sarfetti ve 

fatihai şerifi tefsir ey.ledi ve Enmuzecülulum nam kitabı tasnif edip içinde 

yüz fenne es'ile ve ucube dercetti. Bunlardan maacia Risalei esiriyeye 

ve feraizi seraciyeye şerhleri vardır. Ve Seydi şerifin şc:.rhi mevakıfına ha· 

Şiye yazmıştır, cümlesi tahsine sezavardır. 

824 senesi vakayiinde·: Uc memleketi ve bakıyei Rum padişahı Sultan 

Mehmet Han bin Sultan Beyıızıt Han bin Sultan Murad Ha~ bin Sultan Or
han Han bin Sultan Osman Han edamallahü teaiii neslühu ila ınkırazüdde· 

veran idi. 

825 senesi vefiyatında : S,ultan Mehmet Han bin Sultan Beyazıt Han bin 

Sultan Murad Han bin Sultan O rhan Han bin Sultan Osman bu sene hila· 

linde darı bekaya ittihal edip şehzadelerinin ekberi Sultan Murad yerine 

padişah oldu. Bunların cümlesi fi sebilillahi teaiii gazilerdir. 

Osmanlı tarihlerinde Çe~ eb Sultan Mehmedin 824 senesinde öldüğ"ii 

kayıtlıdır. 

Ayni tarihinde 2 inci Murad devrine ait verilen malhn:ıat: 

826 senesi vakayiinde: Bursa tahtıgahı olan Uc memleketi sultanı 

Sultan M urad bin Sultan Mehmet Han idi. 

826 senesi · vaka yi inde: Uc hükümdan Kürşcü oğlu Murad bey kardeşi . 
Mustafayı katletti, ondan sonra İstanbulu muhasara etti . 

8~6 da 2 inci Muradın amucası düzme Mustafa ve kardeşi Mustafa ii·e 

mücadele ve bunları katletmesinden bahseden Osmanlı müverrihleri lstan

bulu muhasarasından bahsetmı:zler:. Bizans müverrihlerinden Halkondil 

826 da 2 inci Muradın amucası düzme fl.1ustafayı katiettikten . sonra bu gai

leyi başına çıkaran Bizanstan intikam almak için lstanbulu muhasara etti· 

ğ"ini ·anlatıyor. Muradın kardeşi ry1ustafayı · katlı Istanbul wuhasara~ından 
sonradır. Binaenaleyh A yninin dediği g ibi Murad kardeşi Mustafayı kat• 

!ettikten sonra değil, ·amucası düzme Mustafayı katilden sonra Bizans.ı 

muhas~ra ve bilalıara kardeşi Mustafayı katletmiştir. 
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Yine 826 senesi vakayi_inde: Ve dahi Şahanı şerifin 27 inci Perşembe 

günü memleketi Al_i Osmandan Bmur nam kimse Hicaza azimet kasdile 

Şamı şerife geldikte Padişahı Rumun .Sultanı Mısıra nameı;i olmak takri

bile Mısıra azimet eyleyip v~sıl oldukt~ kapıcı ba_şılar istikbal edip Mey

danı kebir nam mevkiye inzal, badehu sultan sümatı azim irsal ve küllü 

yevm et, ekmek ~e leşker ve şem' dahi sair levazımatını tayinden sonra 

sultan ile görüşüp Padişahı Ali Osmanın hedaya ile namei cezilesin ita 
ve haccac hareketinedek Kahirede ikamet eyleyip badebu baccac ile maa 

tarafı Hicaza azim~t eyledi. 

Osmanlı tarihlerinde Umur nam kimsenin Hicaza gittiğinden ve Mısır _... 
sultanina Rum padişahından mektup götürdüğüne ait bir kayıt yok. Mön-

şeatı Feridun beyde 826 tarihli Mısır.a giden mektup mevcut değil. Bina

enaleyb bu name Sultanı Misıra niçin gönderildi, muhteviyatı ne .idi bil

miyoruz. Yalnız Murad bu nama ile cülfisunu bildirmesi muhtemel ·çünk~ 

sultan tahta cülfisunu ihbar zımnında Karaman, Menleşe beylerile Macar 

kıralı Segizmonda ve imparator Emanuele böyle birer mektupla sefirler 

gönder_miştir. 

Yine· 826 senesi va~ayiinde: Memalikte . va ki olan um ur beyanındadır: 

Bu senei mübarekede memaliki Konya ve Larende maliki olan Emir Meh

met bey bin Allieddin bin Karaman balada mestfir· olduğu veçüzere Melik 

Zahir Tatar asrında Kahirede hapisten balas olduğu gibi 'Sultanı Ali Os

man yedinden nez'ü teshir ettiği biladı istibJas maksadile bir keşti badı 

yaya süvar olup babrı mi!hden İebi deryada vaki Medinei Antalyaya azimet 

ve muvafık rüzgar ile vasıl olup muhasaraya şüru' ve ol esnada kal'ada 

olan as~ere nazar etmek için kal'aya karip mahalle varmadığın temaşa eder

ken vücuduna mermi isabet etmekla vefat edip asakiri müteferrik oldu. 

Mezbur Mehmet b.ey suha ve kereme mülazim ve evradü ezkara müdavim 

livata ve zina ve şürbü hamirden perbizkar ve ehli fazla ikramü i'n'amı 

bi ş u mar ve m :acin mufrita istimalile evkatgüzar bir zatı Mahmudüssıfat idi. 

Lakin Konyada taarruz esnasında her şehir belki her Cuma etibaı vesatatile 

halktan zulmen emvali kesire ahzetmek sebebile kardeşi Ali bey mutasar

rıf oldukta nasın ana olan muhabbetleri gibi merkume yoktu ve bu senei 

mübarekede Uc memeteketi sultanı Sultan Murad ibni Sultan Mehmet 

Han deryadan Anadoluya varıp biraderi Sultan Mustafayı katiettiği haberi 
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Kahirede şayi oldu. Karaman oğlu Mehmet beyin Antalyayı muhasarası 

vücuduna mermi isabet edip vefatı hakkında Aşık paşa zade şu malumatı 

veriyor: Anı beyan ede·r kim Karaman oğlu Mehmet bey Antalyada ne 

oldu, Hünka.r Rumeline geçmişti, gazaya meşgulken vardı Antalyaya düş

tü, hemen cenge meşgul oldu. Bir gün hisardan gözettiler, kolay geldi, 

topla vurdular, pare pare oldu. Paraların sandığa koyup ald-ılar, Karamana 

teberrük ettiler. Neşri: Hüdavendigar Hicretin 829 unda Rumeline geçip 

· gazaya meşgul oldu, Laza . varıp vilayetini harap etti. Gazaya meşgul iken 

Karaman oğlu Mehmet Antalya hisarının üzerine düşüp cenk ederken hi· 

sardan gözleyip top kolayına gelip dokun~p pare pare olup paraların san· 

dığa- koyup Kar~mana teberrük ettiler. Lütfi paşa Tari hi Ali Osman da bu· 

hususta daha fazla tafsilat verip Karaman oğlu · Mehmedin altı ay kadar 

Antalyayı muhasara ettiğini, altı ay sonra Muradın işini bitirip üzerine 

gelmek üzere olduğunu işittiğini, bu haberi işitince yürüyüşün ne taraftan 

edileceğini tetkik için bir ata binip hisarın etrafını gezerken evvelce ken

d!s:nin nasıl bir ata bindiğini gözetleyip hisardaki büyük topu ona göre 

nişan alanların Karaman oğlu topun önünden geçerken ateş verip attık

larını Karaman oğlunun öldüğünü anlatıyorıı. Bu vak'ayı Lütfi paşa 828 de, 

Neşri 829 da, Aşık paşa zad~ 831 de anlatıyor. Hammer de bunu 829 tari

hinden sonra yazmış. 

827 senesi vakayiinde: Uc memleketi sultanı Sultan Murad bin Sul

tan Mehmet Han idi. 

828 senesi vakayiinde: Uc memleketi sultanı Sultan Mürad bin Sul

tan Mehmet Han idi. 

829 senesi vakayiinde: Ramazanın 29 unda Uc hükümdan Osman oğ

lunun elçilerinini gelmesi sebebile eyvan merasimi vukua geldi. Onların 

hediyeleri 9 memluk ile .sincap, sarnur ve ipekten ibaret kumaş yükleri idi. . . ' 

· 829 da Mısıra geJen bu elçiye ait Osmanlı menbalarında hiç bir kayıt 

bulunmuyor. 

830 sene i vakayiinde: T ahtıgahı Bursa_ olan Uc m em lekeli padişahı 

Sultan Murad Ham sani idi. 

Yine 830 senesi vakayiinde: Zilkadenin on uncu Salı günü, bu esnada 

Engijrüs tesmiye edilen taifei Rumdan 150 bin mikdan küfEarı asker diyarı 

Islamdan memleketi . Osmaniyeyi mürur ve Tunayı ubur Ali Osmandan Sul· 
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. tan Murad Han ile azim mukatele ve muharebeden sonra inayeti bari ile 

ehli İslam mansuru muzaffer olup _ taifei kefere münhezim ve ekseri maktul 

ve bakisi" firar ettiler diye Kahireye haber gelip ehli İslam beyninde azim 
ferah ve sürur hasıl oldu. 

Aynide verilen bu malfimat Macarist_an kır-alı Segizmond'un Kolo~· 

hacı muhasarasına a:ittir. Vak'a şu : 830 senesinde Macaristan kıralı Segiz

mond Türkler tarafından zaptedilen Kolombacı istirdat için bu senenin 

baharında . Kolombacı muhasara etti. Murad bey y:eni al dığı bu şehri mü.:. 

dafaa için k~ştu. Bunun üzerine Segizmond ile padişah arasında bir mü

tareke yapıldı, mütareke neticesinde Segizmond muh~sarayı kaldırıp Ko

lombacı ·padişaha bırakınağa mecbur oldu, Segizmond ri c' at emri ni verdi. 

Fakat Tunanın sol sahıline geçmek için askerinin bir kısmile ancak yola 

çıkm.ış iken Türkler muahed~~eki yemini nakzile henüz sağ sahilde bulu

nan asker üzerine h ücum ettiler. Kıralın sadık silah arkadaşı Garbovulu 

Zavisaniker efendisinin tehlikede olduğunu görünce tekrar ata binerek 

yalnız iki piyade asker ile muhacimlerin ortasına atıldı. Bunlar da onu Se

gizmond zannederek öldürdüler (1). Ayninin Engürüs tesmiye ettiği taifei 

Rum Osmanlı tarihlerinin dediği gibi Macaristandır. Osmanlı tarihleri bu 
vak'adan hiç babsetmemektedirler. 

830 ~enesi vakayiinde: Zilhiccenin yirminci günü Antalyadan İsken
derye}_'e gemilerle gelen Anadolu tüccarlarının sullana gönderdikleri mek

tup geldi. Muharrir aciz . sultanın yanında hazır bulunuyordu. Sultan· oku

du, bu mekt.up şunları ihtiva ediyordu : Uc sahibi' Murad bey Engürüs 

pişdarlarile mubarebeye başladı, bunların başında Laz oğlu vardı. Pişdar

ların · müsademesi sırasında Laz oğlu atından düştü derhal heliik oldu. 

Engürüs pişdarı darmadağın oldu. Bunu işiten Engürüs hükümdan derhal 

muharebe meydanını terkederek ülkesine döndü. Osmanlı· oğlu ise Laz 
oğlunun kellesisini aldı, ülkesini çiğnedi, emvalini iğtinaı_n ve diyarını tah

rip etti ve kendi memleketine salimen, muzafferen döndü. Engürüs hüküm• 

darının gelmesinden dolayı merkuro pek çok askere malik olduğu için halk 

korkya düşmüştü, fakat Cenabı hak Müslümanlara lii.tfetti ve Muhammedin 

berekatile kafirleri husrana uğrattı. · Muradın Engürüs pişdarlarile muhar~

besi Laz oğlunun atından düşüp helak olması yukarıda yazdığım Segiz· 

(1) Hammer taribi cilt 2. Sahife 188. 
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mondun Kolomb-ecı muhasarası vak'asına ait.tir. Atından düşüp helale olan 

.kimse de La.z oğlu değil, Segiznıondun silah arkadaşı Garbovulu Zavisa Ni
kerdir. 

832 senesi vakayiinde: Rebiülevvelin ikinci Pazartesi günü sultan ta

rafından Osman oğlu Murad beye elççilikle günderilen Tanrıberdi Elhica· 

ziyülhaseki el'eşref narnındaki şahıs biladı Rumdan geldi. Hıristiyanların 
büyük bir ordusunu Murad · beyle muharebe etmek üzere huruç ettiği ha

beri şayi olmuş ve sultan bu işin hakikatini ve meveddetini tekid ve 

muhabbetini ızlıara memur eylemişti. Mumaileyh beş ay kadar gaybubet 

etmişti. Sonra Murad beyin Rum keferesi ve haç k~lları üzerine muzaffe

riyetini tebşir ederek geldi. Bu zat Murad beyi berri Ko!ltantaniye yani 

«Rumeli» de bulmuştu. Murad bey sultanın kendisile alakadar olmasından 

ve elçinin gönderilmesi sebebinden dolayı fevkalade memnun olmuş ve 

giydiği cübbeyi ve sarığı ve gömleğini bu elçiye giydirmiştir. Gömlek 

halis altından idi. Amam e müzerkeş, cü b be · ipekten ve kıyınettar çuhadan 

idi, onun her ziraının iki altın dt"ğerinde olduğu söyleniyordu. 

830 veya 831 senelerinde Murad beye Mısır sultanı tarafından elçilik· 

le Tanrıberdi namında bir şahsın günderildiğine ve Muradın buna yaptığı . 

ikramlara dair Osmanlı tarihlerinde hiçbir . kayıt yoktu:-. 

831 senesi vakayii: Mahı Recebin sebit günü Sultan Murad tarafından 

elçi vesair elçiler sultanla buluşmak için divan tertip olunup Sultan Mu

radın hediyesi olmak üzere elli adet gulam ve bir mikdar tavaşi ve onbeş 

adet doğan ve espir ve şahin misilla tuyuru cariha ve vafir sincap ve sa

murve vaşak frenk kumaşı arzı teslim olunup badelkabul gılmandan ve 

kumaştan bazısı ümeraya tevzi olundu. 

831 senesinde Mısıra giden elçinin kim olduğu ve niçin Mısıra gönde

rildiğini bilmiyoruz. Osmanlı tarihlerinde bu hssusta hiç bir kayıt mevcut 

değil. Yalnız Hammer tarihinde padişahın Kolombacı zaptından, Se

gizmondan Kolombacı muhasarası va k' asından, J o rj Brankoviç ile sulhun· 

dan sonra Muradın Edirneye avdetini müteakip yeni fütuhatı namelerle 

hükümdarlara bi ldirdiği kayıtlı. F~ridun bey münşeatında sahife 195 de 

831 tarihli Aziz Mısıra gönderilen güvercinlik fetihnamesinin sureti var. 

«Bunda sultan Engürüs kıralının İslam memleketlerine tecavüz etmek iste- · 

diklerini, İslam askerlerinin bu kafider üzerine yürüdüğünü, Tuna ortasın-

210 



- -~ 

da düşmanın Iki muhke~- kalesini muhasara ve düşmanın sefaini ve alatı 
.,;' • ı 

harbiyesini alıp bir çok ganimetlerle çoluk çocuklarını esir ettiklerini ve 

onlara 'muavenet eden kıral· ve maiyetin.in korka~ak kaçtıklarını, İslam or

dusunun dü,şman memleketlerinden brr·çol0.··şehir ve kaleleri zabdettiklerini 

bir kısım kal'aların henüz mu~asara altında bulunduğu ve yakında bunla

rın da- teslim olacağı bildirilıp, bu mektubu göndermekteki sebeb in ts lam 

kardeşlerinin dualarını kazarımak ve muzafferiyetlerini bildirmek . arzusu 

olduğunu ilave ediyor» . 831 senesinde Mısıra hediyelerle gelen elçi 831 

fıırihli güverCinlik fetihnamesini, sultanın muzafferiyetlerini Mısır Sultanına 

bddirmek _ _için gönd~rilen elçi olabilir. Çünkü sefirlerin gönderiliş -ve ' Mı
_sıra vasıl oluş tarihleri tetabuk etmektedir. -

83.2 senesi vakayiinde: «Tahtıgahı Bursa olan uç memleketi ve Ma

verayı bahrı Rum padişahı 'Ali Osmandan Sultan Murad bin Sultan Meh- · 

met bin Sultan Beyazıt Han idi». 

83$ senesi vakayiinde: Cemaziyelfılanın Perşembe günü büyük çöl 

kasrında muhtelif memleketlerden gelen elçil~r için merasim yapıldı. Ün· 

lar Osman · oğlunun, Kara yülükün ve Zülkadir oğlu Hamza bin Ali beyin 

elçileri idi. 

833 de Mısıra giden elçi hakkında yine Osmanlı tarihlerinde malı1mat 

bulunmuy_or. Feridun bey münşeatında sahife 198 Sultan Murattan Selanik 

fethine dair Aziz Mısıra gönderilen bir mektup var ki bunda tarih yok. 

Yalnız Selanik fethi 833 de olduğuna göre bu mektup o tarihlerde gönde

rilmiştir. Mektupta Selaniğİn fethinden bunu müteakip Arnavutlukta bir 

çok şehirlerin alındığından ve Arnavutluk kıralının nihayet teslim olnp 

sulhü sükı1n tesis ettiğinden Bedreddin Mahmut beyin sultana İslam ordu· 

larının muzafferiyetlerini bildirrneğe memur edildiğinden bahsediliyor. 

833 senesinde Mısıra gelen sefir Selanik fetbini bildirmek üzere Mı· 

sıra gönderilen sefir olabilir, senelerde ·uygunluk vardır. 

834 senesi vefiyatında: _ ~:. <.S~ll..s;-q.ı .ıf- ll, .J.'f- j_..Jı~ tl.lli~ "Jie;.ll 

<,S;.ı.._l_}.ll Dımışkda tüccardan olup kendisi 751 senesi Dımışkda tevellüd 

edip, anda ulı1mu tahsil ve fenni kıraat~ meşgul ve cümleye faik ol

muştu. Kıraati aşerede Neşir ismile müsemma bir kitap telif ve ~ehebi

nin Tabakatülkurasını tezi! ve ed'iye ve ezkara inüteallik ~ı ;.,4>>- i 

ve Mısbahı şerifi Şerh ve Tavzih ismile tesmiye etmişti. 793 senesi Şaba-
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nın 23 üncü günü Mes'ud · azlinden sonra Dımışka kadi · olup badehu Dı· 

mışka duhulünden mukaddem mazul ve yerine M'es'ud iade- oluhup pes 

Kahireye geldikte vafir mal mutalebe olunınakla edadan aciz olup 98 se

nesi Cemaziyelulasında firar Ruma vasıl oldukta Sultan B~yazıt bin Sul

tan Murad kendiye azim ikram etmekle bir kaç sene anda ikamet badehu 

Timurlenk kendisini biladına götürüp oldahi azim ikram etmişti. Timurlenk 

vefatından sonra Şiraza kadı oldu. Badehu haccı şerife azimet edip avcie

tinde Dımışka kudum badehu Kahireye dahil, badehu Şiraza vasıl olup 

833 senesinde darı bakaya irtihal. eyledi . 

834 senesi vakay.iinde: Rebiülevvel Cumartesi günü Osman o.ğlutıun 

elçileri geldi. Onlar elli köle ve mahmel ziynetli elbiseler, sof ve sincap 

getirmişlerdi. Rebiülahirin birinci Pazaatesi günÜ bu elçiler için eyvanda 

merasim yapıldı. 

Osmanlı tarihlerinde 834 de Mısıra gönderilen bu sefire ait hiç bir 

malumat bulunmuyor. 

840 senesi vakayiinde : Rebiülevvelde Osman oğullarından Berci Os· 

man oğlu Murad beyin yanından kaçaraik Sultan Eşrefiu yanına iltica et

mişti. Sultan onu hüsnü kabul etmiş ve kendi oğlu Yusufa gösterdiği mu

habbeti ibzal etmişti. Seferde ve ·hazerde yanından ayırmıyordu. Rum aha· 

lisinden bir taife büyük bir gemi hazırladılar ve onu derdest ederek Re

biülevvelin sekizinci Perşembe gecesi gemiye bindirdiler ve Reşide müte· 

veccihen hareket ettiler. Bunların maksadlan Akdenize açılmak ve Osman 

oğlu ülkesine gitmekti. Bu haber perşembe gecesi akşamı Öğreqildi.Derhal her· . 

kese arkalarından yetişmeleri ve yolları tutmaları emrolundu. Birçok kimse 

gemilere bindiler ve Reşid denizinde onlara yetiştiler. Allah teala o sırada 

şiddetli bir rüzgar vererek onların g;:emisicıi yürümekten alakoymuştu . . 

Arada şiddetli mukatele vukua geldi. Nihayet gemi taifesi mağlfip ' ve 

hepsi birden esir olarak kaydı bend ed~ldiler, hepsi bağlanarak Kahireye 

getirildiler. Rebiülevvelin 14 üncü Salı güQÜ sabah vakti sultanın huzuru· 

na çıkarıldılar. Sultari onlarıian altı kişiyi öldürttü . . Öldürülenler kendi 

kölelerinden olup A~adolu taifesile birlikte kaçanlardan geminin sahibi ile 

küçük !ala da öldürüldüler. Sultan· bundan başka 46 kişinin ellerinin ~e 
burunlarının kesilmesine emir verdi . Bunların içinde bir çoğunun günani 

yoktu, yalnız Allah onlara bu akıbeti ezelden takdir etmişti. . 

212 



S4Ö senesi vakayiinde ~ atılatılan Osman oğulİarıncİan Bereinin Sultan 

Muradın yanından. kaçarak Mısır sultanına ilticıısı ve dana sonra bunun 

kaçırıl~ak istenmesi hakkında maliimat Osmanlı tarihlerinde mevcut değil
dir. Osman oğullarından Ber.ci kimdir, niçin kaçmıştır, sonra niÇin tekrar 

Mısırd_an kaçınlmak istenmiştir bilmiyoruz. Bu Mısır tarihlerinde bulunan 

orijinal bir maliimathr. 

~43 senesi Zilhiccenin 6 ıncı Salı günü Osman oğlu Murad beyden 

büyük bir elçi geldi. Osman oğlunun elçisi ipek kumaşlardan fera- envaın· 

dan 60 yükten· fazla hediye ve 30 köle ve diğer_ şeyler getirdi. 

Osmanlı .. tarihlerinde yine 843 senesinde Mısıra gönderilen elçi hak· 

kında malumat mevcut değil. Münşeatı Feridun beyde (sahife 208) 842 

tarihli Melik Zahir Ebu Sajc:\. tarafından Meliki Mısır olduğuna dair gönde

rilen bir name ve buna Sultan Murad tarafından verilen cevap var. Bura· 

da Sultan Murad Melik Zahir Seyfeddin Çakmağın cülOsunu tebrik etmek

te ve Semendire fethini anlatmaktadır. Tarihierin birbirine yakın olmasile 

843 de Mısıra giden elçinin Semendire fe.thini bildirmek ve Melik Zahir 

Çakmağ'ın cüliisunu tebrik etmek için gönderilen sefir olması neticesini 

meydana çıkarıyor. 

848 senesi vakayiinde: Şevvalin 26 sında Pazartesi günü Osman oğ· 

lunun diyarından hab~r geldi. Emir Murad beyle Beni asfardan bir taife 

arasında bundan evvelki zamanlarda misli olmıyan büyük bir kıta! vukua 

geldi. Müslümanlardan on binden fazla adam, Rumlardan da daha fazlası 

felef olmuştu -. Muharebenin sonunda Allah Müslümanlar~ nusret verdi, 

İslamlar kafirleri fena halde bozdular. Kafirlerden sıfatı emareti haiz beş 

büyük emir yakalandı. On binden fazla esir alındı. Müslümanlar altın gü· 

müş, el.bise, koyun, sığır, at, katır ~l~ak üzere hadsiz hesapsiz mal iğti· 
nam eylediler. 

Aynid~ 843 senesinde Murad beyle Beni asfardan bir taife arasında 

vukua geldiğini söylediği harp 848 de olan Varna muharebesidir. 

Yine 848 senesi vakayiinde Zilhiccenin 22 inci Pazartesi günü Bursa 
~ 

ve Uclar hükümdan Murad beyin maiyeti erkanından bir Emir muvasalet 

etti. Onun yanında muharebede bozulmuş ve esir olmuş H~istiyan üme• 

rası vardı. Onlar esir edildikleri kıyafette 16 kişi idiler. Elbiseleri demir· 

den zırhları ve başlarında teşt ve leğen gibi taşıdıkl< rı demirden başlık~ 
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ları vardı, hepsi at üzerinde idiler. Onların Kahireye duhulleri mahmel 

<tKabeye gönderilen sürre alayının günü» gününden daha fazla azametli 

oldu. Onları görmek için Kahirede hiç kimse kalmamış ve herkes dışarı 

çıkmıştı. Murad bey onları Sultanın hoşuna gitmesi için irsal etmiş ve 

onların en şeci' kimselerden olduğunu göstermek istemişti. Murad bey 

keza bunlardan bir kısmını Timurlenk oğlu Şah Ruha, bir kısmını da Tib

riz, Bağdat hükümdarına gönderrriiştL Aynı zamanda sultana elli köle süt 

· beyaz beş cariye ve pek çok mikdarcia ipek kumaş olmak üzere hediye 

göndermişti. Onların sultan huzuruna kabulleri Zilhiccenin son günü olan 
Perşembede vukua. geldi. 

848 Varna muharebesinden sonra gönderilen elçiye ait Osmanlı tarih

lerinde malumat mevcut Aşık paşa zade bu hususta şu malumatı veriyor: 

Mısır Sultanına Azap beyi gönderdiler. Yirmi dört çelebi kafirle bile gön

derdil~r. «Neşrideı> etrafın beylerine kafir esirlerin armağan gönderdiler. 

Mısır Sultanına Azap beyi gönderip htiyli çelebi kafir esirleri armağan 

gönderdiler. Tacüttevarihte: Mülukü etrafa fetihnameler irsal huyurup arzı 

şevketi Islam iç1n zırh ve cuşen ile destü bapeste kafirler gönderdiler. 

Cümleden Mısır Sultanına Azap bey ile 25 cebeli kafirler gönd7rmekle 

ecnadı . araba cephe gösterdiler (1). 

849 senesi vakayiinde: Şevvalin üçünce Cumartesi günü Sultan Meh

met bin Murad beyden hediye geldi. Zira Murad bey oğlu Mehmedin he

sabına ferağat etmişti, hediyeler 25 kafesten terekküp ediyordu. Beşinde 

gümüşten kadehler, ibrikler, kaşıklar ve sahanlar ve buna mürnasil eşya, 

beşinde sof elbiseler, beşinde müzehheb kumaşlar, beşinde müzehher 

ipekliler, diğer beşinde de başka türlü kıyınettar diğer eşyalar vardı. He

diyeler içinde beyaz Rum cariyeler mevcuttu. Mısıra Sultan Mehmet tara· 

fından gön-derilen bediyeler Varna muharebesinden sonra Sultan Muradın 

tahttan bir müddet ferağat edip oğlu Mehmedi tahta geçirdiği zaman ola'· 

cak. Fakat buna ait tafsilat Osmanlı taaihlerinde bulunmuyor. 

Netice olarak Ayni tarihinde Osmanlılara ait verilen malumatı iki 

kısma ayırabiliriz: 1 - Osmanlı tarihlerinde bulunınıyan Ayni tarihinde 

bulunan maltlmat, 2 - Hem Osmanlı tarihlerinde, hem de Ayni tarihinde 
bulunan malum at. 

(1) Taciittevıırih cilt 1. Sahife 338. 
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Birinci kısma ait malıiaiat-biı'ı~assa Ösman·ı~ padişablarile Mısır Sul

tanlarının münaseb~tlerine ait 'olan kısım Mısıra Osmanlı_ padişahlarının 

gönderdikleri sefir ve hediyeler ve Osman oğlu Bereinin Mısır Sultanına 
ilticasına ait malum at ki bunlar Ayni de - ve ~iğer Mısır mehazlerinde bu· 

lunan orijinal malıimatlardır. İkinci kısım maİıimat ki müverrih verdiği maı· 
lamatı ' bizzat görü~ v~ya görenlerden ~ şiterek yazdığından ayrıca kıymeti 
vardır. Her iki nev'i malamat noktasından Ayni tarihi kıymetli Mısır me

hazlerinden biridir. Osmanlı tarihinin kuruluş. devirlerine ait vakayii tetkik 

ederken .:Aşık kaşa, Neşri tarihi ve diğer Osmanlı tarihleri gib( gözden 

uzak tutulmıyacak mühim bir mehazdir. 

' 

t 215' 




