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Büyük gelecekler, büyük geçmişlerin bilgi ve birikimi üzerine inşa 
edilir.

Türkiye, ihtişamlı bir medeniyetin ve zengin bir tarihin meydana 
getirmiş olduğu büyük bir birikimin varisidir. Kökleri bilime, 
bilgiye, hikmete ve irfana dayanan bu birikim, ülkemizin gele-
ceğinin inşası gayretlerinde de en önemli referansımız olmalıdır. 
Bu büyük birikimden yararlanmadığımız takdirde, geçmişimizi 
“müzelik bir emtia”ya dönüştürürüz, sağlıklı bir gelecek inşa 
edemeyiz.

Zira tarih, sadece geçmişte olup biten değil, aynı zamanda bugü-
ne kalan, yarına da aktarılacak olandır. Milletler tarihte yalnızca 
geçmişlerini değil, geleceklerini de ararlar. Geçmişiyle barışama-
yan, tarihini yorumlayamayan, ecdadına yabancılaşan milletler, 
sağlıklı bir gelecek inşa edemezler.

Çağımıza ve geleceğe yapacağımız etki bakımından, sahip oldu-
ğumuz zengin mirası yeniden ve daha güçlü biçimde harekete 
geçirmemiz gerekiyor. Türkiye Bilimler Akademisi tarafından 
yürütülen “Türk-İslâm Bilim ve Kültür Mirası Projesi”ni, işte bu 
amaca yönelik bir çalışma olarak değerlendiriyorum.

Proje kapsamında, sosyal bilimler, İslâmî ilimler, Türkiyat, sağ-
lık ve tabiat bilimleri ve teknik bilimler alanlarında hazırlanan 
eserlerin, bilim ve kültür hayatımıza kazandırılmasını takdirle 
karşılıyorum.

Bu vesileyle, eserlerin müelliflerini rahmet ve şükrânla yâd ediyor, 
projenin hayata geçirilmesinde görev alan bilim adamlarımız ile 
TÜBA mensuplarını kutluyorum.

Recep Tayyip Erdoğan
T.C. Cumhurbaşkanı
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Takdim

Toplumların gelişme ve kalkınmasında bilimsel ve teknolojik 
çalışmalar, belirleyici bir role sahip bulunmaktadır. Yeni bilim ve 
teknoloji yatırımlarının gerçekleştirilmesi yanında sahip olunan 
bilimsel ve kültürel birikim ve mirastan yararlanılması, bunun 
için de söz konusu mirasın gün ışığına çıkarılması büyük önem 
taşımaktadır.

Mensubu olduğumuz Türk-İslâm medeniyetinin insanlığın 
bilimsel, teknik ve kültürel birikim ve gelişimine önemli katkı-
ları bulunmaktadır. Bununla birlikte, medeniyetimizin bilim ve 
kültür tarihindeki önemli başarıları ve katkılarının, egemen Batı 
merkezli bakış açısının da etkisiyle, yeterince görünür ve bilinir 
olmadığı bir gerçektir. Bu durum, tarihimizle övünmenin ötesin-
de hepimize bu zengin mirasın değerlendirilmesi konusunda yeni 
görevler yüklemektedir.

Türk-İslâm medeniyetine ait eserlerin gün ışığına çıkarılarak 
bilim ve kültür dünyası ile gelecek kuşakların istifadesine su-
nulması; bilim, ar-ge ve yenilikçilik konusundaki amaçlarımızın 
gerçekleştirilmesi için gerekli birikim, özgüven ve motivasyona 
değerli katkılar sağlamayı içeren önemli bir millî görevin yeri-
ne getirilmesini ifade etmektedir. Türkiye Bilimler Akademisi 
(TÜBA) tarafından başlatılan “Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası 
Projesi”, bu konuda atılmış önemli bir adımı oluşturmaktadır.

Matematik, astronomi, tarih, coğrafya, edebiyat, felsefe gibi 
alanlardan seçilmiş birçok ünlü İslâm âlimi/düşünürü/yazarı 
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tarafından hazırlanan eserleri bilim ve kültür dünyasına kazan-
dırmayı amaçlayan bu proje, Türk-İslâm medeniyetinin bilim 
ve kültür literatürüne katkısını daha görünür ve yararlanılır hale 
getirecektir.

TÜBA mensuplarını bu değerli proje için tebrik ediyorum. 
Eserlerin yazarlarını hayırla yâd ediyor, eserlerin hazırlanması 
ve yayımlanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. 
Projenin bilim ve kültür hayatımıza yararlı olmasını temenni 
ediyorum.

Dr. Faruk Özlü
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
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Sunuş

Günümüzde bilim ve yenilikçilik, ulusal kalkınma ile uluslararası 
rekabette göreli üstünlük sağlamada belirleyici stratejik faktörler 
haline gelmiştir. Toplumların bilim ve yenilikçilik performansı 
açısından, toplumda bilimin, bilimsel düşünce ve yaklaşımların 
önemsenmesi, teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması ile gençlerin 
bilim ve araştırma alanına yönlendirilmesi, özel bir öneme sa-
hiptir. Bu hususlar, dünyadaki muadilleri gibi Türkiye Bilimler 
Akademisi (TÜBA) bakımından da öncelikli amaç ve görevler 
arasında yer alır.

Bilim ve yenilikçilik performansı, güncel imkan ve kaynaklar 
yanında tarihsel birikim ve mirasın değerlendirilmesini de gerek-
tirir. Millet olarak, önemli bir bölümü gün ışığına çıkarılmayı ve 
değerlendirilmeyi bekleyen zengin bir bilim ve kültür mirasına 
sahip bulunuyoruz. Bu mirasın daha görünür ve yararlanılır 
kılınması, bugünkü ve gelecekteki performansımız ve ulusal he-
deflerimize ulaşmamız açısından büyük önem taşımaktadır.

Tarihsel birikim ve mirasın ortaya çıkarılması ve değerlendiril-
mesi, diğer yararları yanında, başarılı bir performans için gerekli 
özgüven ve motivasyona yapacağı katkı bakımından da büyük 
önem taşır. Uluslararası yarışta son iki yüzyıldır ve günümüzdeki 
göreli konumumuz ile geleceğe yönelik yüksek amaçlarımız dik-
kate alındığında, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlıklı bir ben-
lik/kimlik ve özgüven inşası ile güçlü bir motivasyon ikliminin 
oluşturulmasına gerek olduğu ve bu konuda her Türk vatandaşı 
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ve kurumunun katkı ve destek sağlamasının ulusal bir görev ol-
duğu açıktır.

TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi, Akademimiz ta-
rafından bu düşünceler doğrultusunda, Kalkınma Bakanlığı’nın 
mali desteğiyle 2014 yılında başlatılmıştır. Proje ile, Türk-İslâm 
medeniyeti havzasında, fen, mühendislik, Türkiyat, sosyal bilim-
ler, dinî ilimler gibi alanlarda eski-farklı Türk lehçeleri ile diğer 
dillerde üretilmiş, uzman bilim insanlarımızca seçilen 100 eserin, 
imkân ve ihtiyaca göre transliterasyonu, tıpkıbasımı ve/veya ter-
cümesi yapılarak yayımlanması yoluyla bilim ve kültür âleminin 
ve gelecek kuşakların istifadesine sunulması hedeflenmiştir.

TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi, çok sayıda pay-
daşın doğrudan ve dolaylı katkı ve desteklerinin eseridir.

Öncelikle, bilime ve projeye verdikleri çok değerli destek için 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a kalbî şük-
ranlarımızı arz ediyorum.

Bugüne kıyasla oldukça kısıtlı koşullarda bu eserleri kaleme alan 
bilim ve kültür tarihimizin kahramanlarını rahmet ve şükranla 
yad ediyorum. Bu eserlerin çoğaltılması, saklanması ve bugüne 
ulaşmasında rol alan isimsiz kahramanları da saygıyla anıyorum. 
Eserlerin transliterasyonu, tıpkıbasımı ve/veya tercümesi ve 
tahlilini yaparak günümüzün ve geleceğin okuyucu ve araştırma-
cılarına ulaşmasını sağlayan bilim insanlarımıza müteşekkiriz. 
Yayına hazırlık ve basım sürecinde rol alan üyelerimiz, bilim 
insanlarımız ve çalışanlarımız ile projeye katkı sağlayan tüm pay-
daşlarımıza da teşekkür ediyorum.

TÜBA Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Projesi’nde yayımlanan 
eserlerin medeniyet ihyası/inşası süreci ile milletimizin bilim 
alanında ve topyekün gelişimi bakımından yararlı olmasını di-
liyorum.

Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar
TÜBA Başkanı
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Sunuş

XVI. yüzyılda Osmanlı devletine hizmet etmiş bir Macar mühte-
disi olan Tercümân Mahmûd tarafından yazılmış olup, günümüz 
dünya Türkolojisinin en önde gelen isimlerinden Profesör György 
Hazai’nin yayına hazırlardığı Târîh-i Ungurus adlı eldeki bu kitap, 
pekçok bakımdan üzerinde durulmaya değer bir popüler tarih 
kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Bu popüler özelliği dolayısıyla 
olsa gerek, Osmanlı tarihçiliğinin kullandığı kaynaklar arasında 
onun adına pek rastlanmaz. Fakat Târîh-i Ungurus’un edebiyat 
tarihçiliği açısından mutlaka üzerinde durulması gereken bir 
niteliğe sahip olduğu, hem yazarının kimliği, hem de muhtevası 
ve üslûbu göz önüne alındığında hemen görülecektir.

Eserin yazarı Tercümân Mahmûd, aslen Viyena’lı tüccar bir aile-
nin çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve genç yaşında Osmanlıların 
hizmetine girmiştir. Müslüman olunca Mahmûd adını almış, 
birkaç dil bildiği için tercümanlık görevine atanmış ve daha 
sonra da diplomatik görevlerde yine tercüman olarak çalışmıştır. 
1573’e kadar dışarıda çeşitli batı ülkelerinde Osmanlılar hesabına 
diplomatik görevler ifa eden Tercümân Mahmûd, bu diplomatik 
kariyerinde inişler çıkışlar yaşadı. 1558’de, muhtemelen saray-
daki bazı ayakoyunları sonucunda görevinden azledilmiş, ancak 
1566’dan sonra eski görevine dönebilmiştir. Bu arada onun ikili 
oynadığı, imparator II. Maximilian’a gizli bilgiler ilettiği de ileri 
sürülüyor. Profesör Hazai son tahlilde onun “iki taraflı bir casus” 
olduğu kanaatini belirtiyor.
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Târîh-i Ungurus baştan sona okunduğunda, bildik anlamda dö-
neminin kroniklerine benzemediği hemen farkediliyor. O, bu 
anlamda bir tarih kaynağı olmaktan çok, Osmanlı sultanları da 
dahil, Müslüman Doğu hükümdarlarının okumaktan ve dinle-
mekten çok hoşlandıkları İskender’in - ki eserin hemen hemen 
yarısı onun fetihlerinin hikâyesine ayrılmıştır - ve işin ilginç yanı, 
Hun İmparatoru Attilâ’nın fetihlerini anlatmaktadır. Bu fetih 
hikâyeleri, Ebûmülimnâme, Battalnâme, Dânişmendnâme ve Saltıknâme 
benzeri, Anadolu Türk destanî romanlarının popüler üslubuyla, 
onlarda görmeye alıştığımız hikâye kalıpları kullanılarak gayet 
hoş ve eğlendirici bir eda ile kaleme alınmış ve tıpkı zikredilen 
bu destanî romanlar gibi yer yer manzum parçalarla süslenmiştir. 
Bu durumuyla Târîh-i Ungurus, Macarlar’ın kökenine dair olan 
kısımlar hariç tutulursa, sözkonusu destanî romanlar zincirinin 
bir halkası gibi de değerlendirilebilir. Ayrıca Macarlar’ın kökeni-
ne dair - şüphesiz daha eski Macar kroniklerinden yararlanarak 
- söyledikleri de bir hayli ilginç görünüyor.

Ne var ki bu eserin asıl önemi bizce, Profesör Hazai’nin de ga-
yet isabetle belirttiği gibi, verdiği bilgilerin sıhhat derecesinden 
çok - ki bunların çoğunun tahrif  edilmiş ve hayal unsuru katıl-
mış hikâyeler olduğu metinde çok açık görülmektedir - güdülen 
amaçtır. Tercümân Mahmûd, 1541’de Budin’in fethinden sonra 
Kanunî Sultan Süleyman’a ithafen kaleme alındığı bu eserinde, 
vaktiyle İskender ve Attilâ’nın Bic/Bec (veya Viyenn) yani Viyana, 
Rim (Roma), Marçiliya (Marsilya), Venedik ve Paris’i fetih hikâyele-
rini anlatarak Osmanlı sultanına âdetâ buraları feth etmesinin 
lüzumuna dair telkinde bulunmaktadır. O, buraları feth edecek 
olan hükümdarın, bütün Avrupa’yı ayağının altına sereceğini söy-
lemeyi ihmal etmemek suretiyle bu telkinini açıkça yapmaktadır. 
Özellikle Bic (Viyana) fethinin lüzumunu uzun uzun vurgula-
makta oluşu çok dikkati çekiyor. Bu telkinlerin Kanunî Sultan 
Süleyman’ın Viyana ile ilgili planlarında bir etkisi olmuş mudur, 
bilemeyiz. Yani bir anlamda Târîh-i Ungurus, sanki Osmanlı fetih 
ideolojisini beslemek amacıyla yazılmış gibidir.

Üzerinde daha önce A. Vámbéry, J. Budenz, E. Lederer, E. D. 
Petritsch ve J. Matuz gibi Macar ve Avusturyalı bilim adamlarının 
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çalıştığı Târîh-i Ungurus’un Macarca çevirisinin J. Blaskovics tara-
fından yayımlanmasına rağmen, orijinal (Türkçe) metni bugüne 
kadar yayımlanmamıştı. Profesör Hazai gibi, Türkoloji alanında 
ortaya koyduğu mesai ile kendini uluslararası alanda kabul ettir-
miş önemli bir bilim adamı tarafından yayına hazırlanmış olma-
sı, kanaatimizce bu ilginç eserin değerini daha da artırmaktadır.

Görüleceği üzere Profesör Hazai, yayımladığı metne giriş ola-
rak, Ortaçağ Macar kronikleri hakkında genel bir bilgi vermiş, 
eser üzerinde daha önce ne gibi çalışmalar yapıldığını, eserin 
yazarının kimliğini, yazarın kitabını nasıl meydana getirdiğini, 
kaynaklarını, böyle bir kitabı yazmaktaki amacını sorgulayıcı 
bir üslupla ele almış ve sonuçta da onun tarihî ve edebî bir eser 
olarak değerini tartışmak suretiyle, kanaatimizce değerli bir neşir 
hazırlamıştır. Bu itibarla bu eseri Türk bilim hayatına kazandır-
dığı için kendisine teşekkür borçlu olduğumuz şüphesizdir.

Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak
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Önsöz

Osmanlı döneminden bize kalan bu birçok bakımdan sıra dışı 
sayılan kroniğin şimdiye tek bilinen yazması 1860 yıllarında 
ortaya çıkmıştır. Bunu İstanbul’da keşfeden ve Budapeşte’ye gö-
türen Ármin Vámbéry bu eseri Macar Bilimler Akademisi’nin 
bir dergisinde tanıtmış ve incelenmesinin önemine tarihçilerin 
dikkatini çekmiştir. Üstünden bir yıl bile geçmeden Akademi’nin 
aynı dergisinde J. Budenz kronikten bazı bölümler tercüme etmiş 
ve o da eserin önemini vurgulamıştır.

Ben bu eseri üniversite tahsilim sırasında tanıdım. Önemini anla-
yınca yayımını, hem tarih hem de dil bakımından incelenmesini 
yapmağa karar verdim. Metnin transkripsiyonu daha 1960’da 
hazırdı. Fakat sonraki yılların ödevleri nedeniyle bu çalışmalar-
dan defalarca ayrılmak zorunda kaldım. Bu konu ancak 2000 
yıllarında tekrar çalışma gündemime gelebildi ve çalışmalarım 
sonucunda 2009 yılında eserin yayımı gerçekleşebildi.

Çalışmalara verilen bu mecburî araların yayımın zararına olma-
dığını da söylemeliyiz. Yıllar boyunca esere ait birçok konuda 
görülen ilerlemelerin sonraki sentez bakımından pek tabii büyük 
faydası oldu. Kanunî Sultan Süleyman’ın sarayında tercüman 
ve diplomat olarak çalışan Tercümân Mahmûd’un maceralı 
denebilecek hayat yoluna ve eseri ile ilgili çeşitli sorunlara halen 
verilebilen cevapları bu kitabın giriş bölümü içeriyor.

Bu eser aynı zamanda dil tarihi için de değerli bir kaynaktır. Yaz-
manın metnini inceleyerek 16. yüzyılın diline ait birçok enteresan 
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şey öğrenebiliyoruz. Bu bilgilere dayanarak şimdiye kadar ancak 
ünlü uyumunun o yüzyıldaki durumuna ait verilerin ilginç bir 
tablosunu yayımladık. Fakat maksadımız dil yapısının diğer bö-
lümlerini de daha geniş bir karşılaştırma temeli üzerine oturtarak 
incelemektir. Bu incelemelerde özellikle yayımı bu seride çıkmış 
olan iki önemli dil anıtını, Feridüddin Attar’ın Tezkeretü’l Evliyâ 
adlı eserinin 14. yüzyıla ait bir yazmasını ve Ferec Ba‘de’ş-şidde baş-
lığı altında 15. yüzyıldan bize kalan değerli hikâye külliyatının bir 
yazmasını ele almak istiyoruz.

Tercümân Mahmûd’un kroniği hakkındaki çalışmalar boyunca 
ortaya çıkan meseleleri bir çok değerli meslektaşımla paylaşa-
bildim. Böylece Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele, Dr. János 
Hóvári, Dr. Prof. Alexander Fodor, Prof. Dr. Semih Tezcan, Prof. 
Dr. Peter Zieme ve merhum Prof. Dr. Andreas Tietze’ye teşekkür 
borçluyum. Macar Bilimler Akademisi’nde yönettiğim Türkoloji 
Araştırma Grubu’nda çalışan meslektaşıma, Ilona Dorogi’ye 
kitabın baskıya konu olacak nüshasını hazırlamaktaki yardımları 
için ayrıca teşekkür etmem gerekir.*1

Prof. Dr. György Hazai

* Türkiye’deki yayımın metnini bilgisayara geçiren, redaksiyonunu yapan, düzel-
tilerini izleyen ve dizinleri hazırlayan Ilona Dorogi: Macar Bilimler Akademi-
si’nin kütüphanesinde bulunan yazmanın ilk yayımı ve bilimsel incelenmesi ilkin 
2009’da Almanya’da çıkmış bir kitapta gerçekleşti. (Die Geschichte der Ungarn in einer 
osmanischen Chronik des 16. Jahrhunderts: Tercümān Maḥmūds Tārīh-i Ungurus. Edition der 
Handschrift der Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Herausgegeben 
von György Hazai. Berlin, Klaus Schwarz Verlag, 2009. Studien zur Sprache, 
Geschichte und Kultur der Türkvölker).

 Editör notu: Ilona Dorogi’nin gerçekleştirdiği kıymetli katkılar sonrasında, Prof. 
Dr. Györgi Hazai’nin aramızdan ayrılmasından önceki süreçte yaptığımız görüş-
melerde ortaya çıkan prensipler çerçevesinde metinler yeniden gözden geçirilerek 
düzenlenmiştir.
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Eser ve Yazarı

Esere Ait Araştırmaların Tarihçesi

Ünlü Macar Türkologu Á. Vámbéry 1860 yılında yayımlanmış kısa bir ma-
kalesinde Türkiye’deki seyahati sırasında Macar tarihine ait önemli bir yazma 
esere rastladığını bildirmişti. Bu yazısında yazmanın Ortaçağda Latince yazıl-
mış bir Macar kroniği olduğunu ileri sürüyordu. Yazar bu yazmanın kendisi 
tarafından Macar Bilimler Akademisi’ne hediye edildiğini belli etmemekteydi. 
Bu olguyu, yazma üzerinde etrâflı bir şekilde duran ilk bilim adamı, J. Budenz 
yazısında ilgililerine bildirmiştir. Kendisine bu konuda iki makale borçluyuz. 
J. Budenz’in yazmadan bir bölümün Macarca tercümesini de içeren bu çalış-
malarından, yazarın eseri pek ciddi bir şekilde incelemiş olduğu açıkça görü-
lebilmektedir. Bunu, kendisi tarafından eserin doğuşu ve metnin kaynaklarına 
ait ileri sürülen sorunlar belli etmektedir. J. Budenz yazılarıyla özellikle Macar 
Ortaçağ tarihi uzmanlarının, aynı zamanda Türk tarihi uzmanlarının dikkati-
ni bu ilginç yazmanın önemine çekip bilim adamlarını bu çalışmalara devam 
etmek konusunda teşvik etmek niyetini beslemiştir.

Bilimsel araştırmaların tarihinde defalarca tanık olduğumuz gibi böyle mesaj-
lar maalesef  uzun zaman için unutulabiliyor. Bu önemli yazma üzerinde de 
hemen hemen bir yüzyıl boyunca kimse durmamıştır. 1952 yılında, bir tesadüf 
eseri olarak, Macar tarihçilerinden E. Lederer yazmanın J. Budenz tarafından 
yapılmış tercümesini belirli bir konuda kaynak olarak kullanmıştır. Böylece bu 
makalesiyle Macar tarihçilerinin dikkatini bu unutulmuş esere tekrar çekmiştir.

Şahsım, o zaman bir Türkoloji talebesi olarak bunun etkisi altında bu esere ilgi 
göstermeğe ve eserin bir fotokopisini temin ederek metin üzerinde çalışmaya 
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başladım. Metni yayımlama niyetimi bildiren ilk makalem 1961 yılında çıktı. 
Daha sonraki yıllar boyunca hayatın önüme sürdüğü çeşitli ödevlerin beni bu 
konudan bazen uzun süreler için uzaklaştırmasına rağmen talebelik yıllarımda 
doğan niyetime sadık kaldım. Bu durumu, eserin hazırladığım transkripsiyonu 
ve Macarca tercümesinden faydalanıp hazırladığım küçük makaleler ve bildi-
riler ispatlamaktadır.

Bu yıllar boyunca diğer uzmanlar da eserin tümüne veya bazı ayrıntılarına ilgi 
göstermeğe başladılar. Bir Macar yayınevinin teşebbüsü üzerine yazmanın J. 
Blaskovics tarafından yapılmış Macarca tercümesi yayımlandı. J. Matuz ve E. 
D. Petritsch eserin yazarının hayatına ait tarih kaynaklarını inceleyerek konuya 
değerli katkılarda bulunmuşlardır. I. Borzsák’ın eserin bir Latince yazılmış asıl 
kaynağına ait çalışmaları ise bu ilginç kroniğin doğuşu ve yazarın amacına ait 
belirli önemli sorunları aydınlığa kavuşmuştur.

Yukarıda andığım bu değerli incelemelerin sonuçlarını ileride, yeri gelince, 
ayrıntılı bir şekilde tanıtmak benim için ödemeyi arzuladığım sevindirici bir 
borç sayılır. Esere ait bugünkü bilgilerimizin yıllar boyunca nasıl zenginleşip 
bugünkü hali aldığı böylece daha açık bir şekilde Türkologların önüne serilmiş 
bulunacaktır.

Şahsen, son yıllar boyunca tekrar bu eski konuya geri dönmek olanağını bul-
dum. 1996-1999 yılları arasında Târîh-i Ungurus’un metnini ve yazmaya ait 
etüdümü, 1996 yılında ise eserin Macarca tercümesini yayımladım.

Türk tarih eserleri arasında pek özel bir yer alan, incelenmesi tarihçileri bek-
lenmedik gerçeklere ve bağlamlara kavuşturan bu kroniği ve hakkında yıllar 
boyunca toplanan bilgiyi Türk bilim uzmanlarına ve tarihe karşı ilgi gösteren 
aydınlara tanıtmak benim için zevkli bir borcu yerine getirmek demektir.*

El Yazmasının Özellikleri

Söz konusu el yazması eser, Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesi, Doğu 
Külliyatında Török F. 57 numarada kayıtlıdır. Eser, eski dönemlerin usulüne 
aykırı olarak bir başlık (Târîh-i Ungurus) taşımaktadır. Eserin başında bulunan 
bu başlık altında İskendernâme diye başka bir başlık daha görülmektedir. Birisinin 

* Konuyla ilgili sıralanan çalışmalar için bk. Kaynakça.
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bu ikinci başlığı silmek istemesinin yazmada izler bırakmış olduğu açıkca göze 
çarpmaktadır.

Başlıkların bulunduğu sayfadaki temellük kayıtları yazmanın önceki sahipleri 
hakkında bilgiler vermektedir. Bunlara göre yazmaya önceden Emin Ebu’l-Isat 
Tustur-zade, sonra Reşid-i Ungurus (Macaristanlı Reşid = Ármin Vámbéry) 
sahip olmuştur.

Yayına konu olan el yazmasına baktığımızda, muhtemelen eserin müellif  nüs-
hasını (autograph) görmemiz gerekiyor. Bu hususun aksini düşünmek için eli-
mizde hiç bir bilgi yoktur. Yazmanın başka nüshasının varlığı bilinmemekte, en 
azından bildiğimiz yazma eser koleksiyonlarına ait kataloglar böyle bir nüsha 
veya nüshaların var olduğuna dair bilgi vermemektedir.

Eserin Yazarı

Yazarın kimliği hakkında yapılacak tespitlerde en önemli ipuçlarını yazarın 
kendi adı vermektedir. Yazmada bir tek defa geçen adı Tercümân Mahmûd bize 
yazarın mesleğini bildiriyor. Buna göre yazarı, o dönemde bu sahada çalışanlar, 
yani sarayın bilinen bölümündeki tercümanlar arasında araştırmak gerektiği 
anlaşılmaktadır.

Güzel bir tesadüf  eseri olarak son yıllar boyunca yapılan araştırmalar sa-
raydaki tercümanlar dairesinin ve orada çalışanların hayatına dair birçok 
yeni bilgiyi ortaya çıkarmıştır. Bu araştırmaları J. Matuz ve E. D. Petritsch’e 
borçluyuz. Bu çalışmalara kaynak teşkil eden eserlerden görülebileceği üzere 
Tercümân Mahmûd’un adı gayet iyi bilinmektedir. Burada şu da eklenmelidir ki, 
o dönemin tercümanları arasında bu isim altında sadece bir kişi anılmaktadır. 
Bu ise yazarın kimliğini tespit işini kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda şunu 
da ileri sürmek gerekir: Saraydaki tercümanlara ait kaynaklar yazarın ancak 
siyasî-diplomatik etkinliğini aydınlatıyor; ‘tarihçilik’ sahasındaki cehd ve gay-
retleri ve dolayısıyla eseri hakkında bunlarda hiç bir bilgi bulunmamaktadır.

Tercümân Mahmûd’un hayatını araştıran J. Matuz kendisinin menşe bakımından 
Bavyeralı bir asilzade ailesinden gelen, genç yaşında Macar kralının sarayında 
içoğlanı olarak çalışan biri olduğunu göstermiştir. Yazarımız 1526 yılında Ma-
car kralının yanında Mohaç muharebesine katılmıştır ve orada Türklere esir 
düşmüştür. Birkaç dil bilen genç adamın hayatı sonra Dersaadet’te devam et-
miştir. İlkin saray mektebine yollanmış ve sonra tercümanlar dairesinde görev 
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almıştır. Yıllar geçtikçe Osmanlı diplomasisinde de görev alan tercümanlar 
seviyesine yükselmiştir. Böylece 1550’de Erdel’e, 1543 ve 1554’te Lehistan’a gön-
derilmiştir. 1554’te tekrar Erdel’de görevlendirilmiştir: Johann Zápolya’nın oğlu 
Johann Sigismund’un iktidara geçmesi dolayısıyla merasimlerde hazır bulunmuş 
ve 1569 yılında Paris’e gönderilmiştir. 1570’te Venedik’te bulunarak Osmanlı-
ların, bu şehir cumhuriyetine Kıbrıs’ı terk etmelerine dair talebini bildirmiştir. 
Venedik’in bu talebi reddetmesi ve bu sebeple çıkan harp yüzünden tutuklana-
rak uzun zaman hapis kalmıştır. İstanbul’a ancak 1573 yılının yazında geri dö-
nebilerek baş tercümanlığa terfi ettirilmiştir. Aynı yılda Viyana’dan gelen elçinin 
kabulü ve elçilik heyeti ile yapılan görüşmeler sırasında belirli bir rol oynadığı 
bilinmektedir. 1574 yılında elçi olarak Viyana’da bulunan Tercümân Mahmûd, bir 
yıl sonra Prag’a gönderilmiştir. Bu elçiliği sırasında ölen Tercümân Mahmûd’un 
tabutu Macar-Türk hududunda Osmanlı makamlarına teslim edilmiştir.

Bu ünlü saray tercümanı ve diplomatının hayatına dair E. D. Petritsch de 
araştırmalarda bulunmuştur. Kendisi Viyana’daki arşiv malzemelerini taraya-
rak önemli yeni kaynaklar bulmuş, bunlara dayanarak Tercümân Mahmûd’un 
hayatının birçok noktasını bazen şaşırtıcı bir şekilde açıklayabilmiştir.

En önemli tespitlerinden biri bu saray memurunun menşeine aittir. E. D. Pet-
ritsch elindeki arşiv kaynaklarına dayanarak, Tercümân Mahmûd’un J. Matuz’un 
izahından farklı olarak dünyaya geldiğini göstermektedir. Babasının adı Jakob 
von Pibrach’tır; kendisine Sebold adı verilmiştir. Osmanlı hizmetine ne zaman, 
nerede, ne şartlar içinde geçip İslâm dinini nasıl kabul ettiğine dair ortada 
maalesef  hiç bilgi yoktur. Böylece yazar ancak, Tercümân Mahmûd’un saraydaki 
hizmetinin belki de 1529 yılında başladığını tahmin edebilmektedir.

Yeni kaynaklar keşfeden E. D. Petritsch titiz ve parlak incelemelerinin sonucu 
olarak Tercümân Mahmûd’un hayat yolunun birçok menzili çok ilginç bir şekilde 
aydınlanmıştır. Böylece onun ilk defa 1550 yılında diplomatik bir görevle Vi-
yana’ya gönderildiği belli olmaktadır. Daha da önemlisi şudur ki, kendisi artık 
bu yolculuğu sırasında I. Ferdinand’ın sarayında iyi ilişkiler kurmak peşinde idi. 
Saray tarafından bu konuda yapılacaklar belirleniyor, hattâ bu hizmeti maddî 
bir şekilde karşılamak hususunda da gerekli tedbirler alınıyordu.

1558’de Tercümân Mahmûd’un hayatında meslek kariyeri bakımından karanlık 
bir dönem başlamıştır. Kendisi vazifesinden azledilince saray ve diplomasi 
çevrelerinde gözlerden uzak kalmıştır. Büyük bir ihtimalle saray entrikaları 
ve ayak oyunlarının kurbanı olmuştur. Memuriyetine ancak Sultan Süleyman’ın 
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ölümünden sonra dönebilmiş ve yeniden diplomatik görevlerde görünmeye 
başlamıştır.

E. D. Petritsch tarafından keşfedilen vesikalardan biri özellikle dikkate değer. 
Bu vesika Tercümân Mahmûd tarafından 1570 yılının Ocak ayında Venedik’e 
vardıktan sonra İmparator II. Maximilian’a gönderdiği bir mektuptur. Bunu 
yollamakla, yabancı bir ülkede bulunmasından faydalanıp sarayla bir an önce 
temas kurmak emelini güttüğü açıkça görülüyor. Bu temaslar konusuna dair 
maalesef  ortaya fazla kaynak çıkmadı. Fakat temasların devamı olarak şu bi-
linmektedir ki, imparator kendisine 300 gulden ihsan etmiştir. E. D. Petritsch’e 
göre Tercümân Mahmûd “imparatora muhtemelen gizli haberler iletmiştir”. 
Yazar bu iddiasında gerçeklerden herhalde pek uzak değildir. Tercümân Mah-
mûd’un maceralı hayat yolculuğuna ait elimizdeki bütün bilgileri gözönünde 
bulundurarak kendisini, Osmanlı devletinin hizmetinde olan ve iki taraflı hiz-
met eden ilk iki taraflı casuslardan birini görmek her halde yerinde olacaktır.

Eserin Meydana Çıkması

Yazarın kendisi bu eseri yazmak fikrinin doğuşu ve bu planı gerçekleştirme 
gayeleri hakkında yazmanın başında şunları bildiriyor [2b-3a]:

“Ol zemân kim darb-ı tîgiyle feth eyledüği Ungurus vilâyeti kal‘alarından bir kaç 
kal‘anun ahâlîsi Pic kıralına itâ‘at idüb emr-i pâdişâhîye imtisâl ve inkıyâd eyleme-
dükleri ecilden, üzerlerine deryâ-misâl asker çeküb varub cüz’î işâretle feth eyleyüb 
Ustulni Belgırad nâm kal‘ada Latin ibâretince bir kitâb ele girüb mefhûmına nazar 
olundukda, Ungurus vilâyetinün kadîmü’l-eyyâmdan tevârîhi olub ol vilâyet ne 
vechile ma‘mûr olub ve Ungurus didüklerine sebeb ne vechile olmışdur, ve tahtgâhı 
olan Budin’e niçün Budin dimişlerdür ve kadîm tahtlarınun adı nedür, ve ne denlü 
kırallar gelüb gitmişler, ve ne zemânlarda kimler ile ceng ve cidâl eylemişlerdür, 
ve ne mikdâr kırallık sürüb zindegânî kılmışlardur beyân olunmağa sa‘y idüb bu 
bîçâre-i za‘yıf  Tercümân Mahmûd bende tercüme eylemeğe kasd eyledüm”.

Yazarın bu satırlarına göre eser Lâtince yazılan bir Macar kroniğinin tercüme-
sinden başka bir şey değildir.

Eserin vücud bulmasının tarihine gelince, onun andığı Macar kroniğinin, Us-
tulni Belgırad’ın (Székesfehérvár) Türkler tarafından fethinden sonra eline geçtiğini 
ve eserin Kanunî Sultan Süleyman’a ithafını gözönünde bulundurarak şehrin fetih 
tarihini (1543) terminus post quem, sultanın ölüm tarihini (1566) ise terminus ante 
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quem olarak kabul etmemiz gerekir. Böylece eser büyük bir ihtimalle 1543 ve 
1566 arasında yazılmış olmalıdır. E. D. Petritsch’in verdiği bilgiye göre Ter-
cümân Mahmûd’un memuriyetten azli yüzünden 1550-1556 arasında karanlık 
yıllar geçirdiğini gözönünde bulundurursak, pek tabiî eserini bu dönemde, 
özellikle sultanın itimadını yeniden kazanmak ümidiyle yazdığı düşüncesi de 
ortaya çıkabilir. Fakat bu bir faraziyeden başka bir şey değildir.

Eserin doğuşunun şartları hakkında yukarıda yazdıklarımız, temelde yazarın 
kendisinin verdiği bilgilerden kaynaklanmaktadır. Pek tabiî bu bağlamda ya-
zara ne ölçüde i‘timad edebiliriz sorusu da ortaya çıkıyor. Bu soruya cevap 
verebilmek için yukarıdaki satırlarda değinilen noktaları tekrar gözden geçir-
mekte fayda vardır.

İlkin yazarın eserinin, eline gecen bir Macar kroniğinin tercümesi olduğu 
iddiasına değinelim. Aşağıda ayrıntılı bir şekilde göstereceğimiz gibi yazarın 
verdiği bilgi doğru değildir. Kendisi eserini yazarken en az iki önemli yazılı 
kaynaktan faydalanmış, ayrıca belirli bir dönem için bilgisini başka kaynaktan 
veya kaynaklardan temin etmeye mecbur olmuştur.

Acaba yazarın Ustulni Belgırad şehrindeki ziyareti sırasında eline Latince yazıl-
mış bir Macar kroniğinin geçmiş olmasına dair bildirdiklerini nasıl değerlendi-
rebiliriz? Yazarın bu iddiasına ters düşen bilgiler elimizde yok. Fakat eserinin 
doğuşunu, daha doğrusu - kendi sözlerine göre - kronik tercümesini yapmak 
düşüncesinin Ustulni Belgırad ziyareti sırasında ortaya çıktığına ait iddiasını bir 
nev’i hikâye olarak görmek de ihtimaller dışında değildir. Böyle bir hikâye ile 
temelinde bir kompilasyon (toplama) niteliğini taşıyan eserini çoktan beri mev-
cut, güvenilir bir kaynak olarak göstermek istediği de kolayca düşünülebilir.

Eserin doğuş tarihine ait yukarıdaki düşüncelerimize bir soru işareti eklemek 
lüzumsuz gibi görülüyor. İleride göstereceğimiz gibi kroniğin belirli iç bağlam-
ları eserin 16. yüzyılın kırklı-ellili yıllarına bağlanabileceği düşüncesini kuvvet-
lendirmektedir.

Esere ait ilk incelemeler bile kronikte temelinde birbirinden farklı, yazar tara-
fından üstadane bir şekilde bir bütün haline getirilmiş olan iki bölüm görül-
mektedir. Bu iki bölüm kendiliğinden anlaşıldığı gibi iki farklı eserden yapılan 
alıntılardan kaynaklanıyor olabilir.

Aynı zamanda metne ait filolojik incelemeler de bir dizi başka türlü sorun ortaya çı-
karmakla, değindiğimiz konuyla ilgili olarak da yeni düşünceler uyandırmaktadır.
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Kroniğin metni ilk bakışta da bir sıra eksiklik göstermektedir. Metinde de-
falarca bir iki kelimelik, bazen birkaç satırlık boşluklar görülmektedir. Kısa 
boşluklarda şahıs ve yer adları eksik. Her halde bunların daha sonra yazmaya 
ekleneceği düşünülmüştü.

Yazmayı hazırlayanın bu adları göze çarptırmak gayesiyle bunları - bilinen müsten-
sih usulüyle - başka renkte bir mürekkeple eklemek istediği kolayca düşünülebilir.

Bu boşlukların hepsini bir bütün olarak incelerken bu izahın yetersizliği anla-
şılmaktadır. Bir karşılaştırma, boşlukların yazmanın ilk bölümünde [8b-39b] 
daha sık tekrarlandığını göstermektedir. Bu bölümde 31 adet bir kelimelik ve 
4 adet daha uzun boşluk görülmektedir. Yazmanın diğer ve nispeten çok daha 
uzun bölümünde [40a-209b] boşlukların sayısı bir karşılaştırma temelinde 
çok daha azdır. Demek ki boşlukların sıklığı eserin ilk bölümündeki İskender 
hikâyesi için karakteristiktir.

Bütün bunlar belki yazarın eserinin redaksiyonunu yaparken, İskender hikâyesi-
ne ait şahıs ve yer adlarını metne geçirirken, eserin diğer bölümlerine nazaran 
daha fazla sorunla karşılaşıp zahmetler çekmiş olduğunu gösterebilmektedir.

Bu sorunlar nereden kaynaklanıyordu? Yazma hazırlanırken ne gibi güçlükler 
ortaya çıkabiliyordu? Bu konuda ilk, belki de en önemli soru olarak şunlar 
karşımıza çıkıyor: Yazma bir nev’i müsvedde temelinde mi hazırlanıyordu? 
Bu müsvedde derli toplu metin parçalarından mı, yoksa sadece notlardan mı 
ibaretti? Bunlar hangi dilde, Türkçe mi, Lâtince mi, yoksa Almanca mı yazıldı? 
Yazarın elinde basılmış bir kaynak var mıydı? Kendisinde - onun söylediklerine 
göre - Ustulni Belgırad’da kafasına böyle bir eser hazırlamak düşüncesi yerleştiği 
zaman veya sonralarda bu sonraki çalışmaları sırasında gerekecek kaynakları 
düşünmüş müydü? Ona göre gereken hazırlıkları görmüş müydü? Karşıla-
şacağı sorunları vaktinde göze almadıysa, eserini hazırlarken ancak önceki 
notlarına dayanabilmiştir.

Yazar yazmayı hazırlarken yıllar öncesi incelediği kaynaklardan çıkardığı 
notları ve taslaklarını kullanmakta güçlük çekmiş olabilir. Böylece not ettiği 
şahıs ve yer adlarının doğru olup olmadığı konusunda tereddüt etmiş, verileri 
belki tekrar görüp kontrol etmek isteyerek bu adları sonra eklemek ümidiyle 
yazmada yerlerini boş bırakmış olabilir.

Sorunların başka bir izahı da mümkün. Böylece yazmanın Tercümân Mahmûd 
tarafından değil, bir müstensih eliyle hazırlanmış olması da düşünülebilir. Bu 
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‘kâtip’ yabancı adları yazmaya geçirmekte güçlük çekmiştir. Bu yüzden yer-
lerini, yazarın daha sonraki yardımını hesaba katarak boş bırakmıştır. Bütün 
bunlar, yazmayı son şekle getirmek iki kişinin işi olmuştur anlamına gelir.

Bu sorulara cevap verebilmek için eserin dilinin ve yazmanın yazı özelliklerinin 
incelenmesi de gerekiyor.

Târîh-i Ungurus’un dili bu dönemde yazılmış olan diğer edebî ve tarihî eserlerle 
karşılaştırılınca basit denebilir. Metinde Farsça-Arapça kelimeler ve terkipler 
bol bol göze çarpmasına rağmen, dönem için karakteristik olan yabancılaşma 
eğilimine tabi olmayıp nispeten günlük dilin yakınında kalır. Metnin dil özellik-
leri Orta Osmanlıca için karakteristik bir örnek teşkil etmektedir.

Yazarın kimliği ve menşei sorunu incelenirken onun yabancı oluşunun eserin 
dilini ne şekilde, ne ölçüde etkilemiş olduğu sorusu da ortaya çıkmıştır. Bu 
soru başka bir deyişle eserde bir yabancıdan beklenebilen dil yanlışlarına, 
belki Almancanın etkisini gösteren izlere rastlanabilir anlamına gelir. Eserin 
dil tablosu, özellikle son dil olayı bakımından pek az ipucu verir. Ses bilgisi 
bakımından incelemeyi metnin harekeli oluşu kolaylaştırır. Ortaya çıkarılan 
özelliklerin hepsi o dönemin gösterdiği tipik olayları yansıtmaktadır. Morfoloji 
sahasında da temelinde yüzyılın diline ait diğer kaynaklardan da bilinen tablo 
önümüze seriliyor. Sentaksa gelince, metinde cümlelerin kuruluşunda arada 
sırada kural veya normlara aykırı şekillere rastlanılmaktadır. Fakat bunların 
ölçüsü belirli bir hududu aşmaz. Başka bir deyişle buna benzer aykırılıklar 
dönemin diğer, yani ana dili Türkçe olanlar tarafından yazılan metinlerinde 
de görülebilmektedir.

Yazarın ana dili olan Almanca’nın etkisini incelemekte belki deyimlerin kar-
şılaştırılması belirli bir ipucu verebilir. Bir deyimin Almanca’dan (veya Lâtin-
ce’den) bir ‘tercüme’ oluşu imkân dışı değildir. Fakat böyle incelemeler sıra-
sında şunlar unutulmamalıdır: Karşılaştırma sırasında söz konusu deyimlerin 
karşılığını o dönemin Almanca deyimleri arasında aramamız gerekir.

Çağdaş kaynakların bildirdiğine göre Tercümân Mahmûd’un Türkçe bilgisi yük-
sek bir seviyede idi. Pek tabiî şu sorunun cevabı açıkta kalıyor: Dilin konuşma 
ve yazı türünü aynı ölçüde mi bilip kullanıyordu?

Yazmanın yazısına gelince, yazmayı hazırlayanların ya da hazırlayanın Arabî 
yazıyı mükemmel bir şekilde ve yüksek bir seviyede bildiği hemen göze çarp-
maktadır. Metinde kullanılan Arapça-Farsça kelimelerin imlâsı hemen hemen 
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hatasızdır; görülen yanlışların sayısı önemsizdir. Hareke işaretlerinin kullanılışı 
da aynı tabloyu gösterir. Halbuki bu özellikler derin bir dil bilgisine tanıklık 
eder. Tam bu sahada belirli ayrıntılar bu bakımdan şaşırtıcı niteliktedir. Acaba 
yabancı menşeden olan, ana dili Türkçe olmayan Tercümân Mahmûd yıllar bo-
yunca bu mertebeye ulaşabilmiş miydi? İmkân dışında değilse de, bunu belirli 
bir kuşku ile karşılamak her halde yerinde olur. Bütün bunlar yazmanın doğu-
şunda Tercümân Mahmûd’dan başka bir kişinin rolünün olabileceği düşüncesini 
kuvvetlendirir gibi görünüyor.

Şahıs ve yer isimlerinde göze çarpan belirli yazılış farkları da yazmanın bir 
‘kâtip’ rolündeki müstensih tarafından hazırlanmış olduğunun bir işareti sayı-
labilir.

Arap yazısındaki noktalı harflerin yanlış kullanılışına ait veriler, yazmayı ha-
zırlayanın belirli bir müsvedde kullanarak çalışmış olduğunu düşündürmek-
tedir. Bu kişi bu müsveddeyi kullanırken çeşitli yabancı şahıs ve yer adlarını 
tanımadığı için kendiliğinden anlaşıldığı gibi basit hatalar yapmıştır. Nokta 
hataları yüzünden ortaya çıkan yanlış ad şekillerinden başka, şahıs ve yer adları 
arasında diğer doğru olmayan şekillere de rastlanır. Bütün bu hataların Lâtince 
ve Almanca iyi bilen bir kişi, yani Tercümân Mahmûd tarafından yapılmış olması 
zor düşünebilir.

Bu konuya ilişkin olarak en nihayet eserin son satırlarını dikkate alalım. Metin-
de eserin üstadı ve kâtibi arasında açık bir ayırım yapılır [210a/8-210a/12]:

“İşbu yirde hatm olunsun bu makâl
Okuyub dinleyene yâ Zülcelâl

Cümlesine rahmet it yarınki gün
Şol zemân kim olalar gâyet zebûn

Kâtibine dahi hem kıl rahmeti
Virmesün miskîne tamu zahmeti

Eyle hem üstâdınun rûhını şâd
İzzetün hakkıyçün iy Rabbü’l-ibâd

Hatm olunsun işburada dâsitân
Rahmet ide cümlemüze Müste‘ân”

Metinde üstad ve kâtip arasındaki fark belki de demin yazmanın iki kişinin 
işbirliği sonucunda ortaya çıktığına ait düşüncelerimizi kanıtlayan bir nokta 
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olarak kabul edilebilir. Böyle bir işbirliği gerçekten var idiyse, bu kuşkusuz ki 
Tercümân Mahmûd’un pek akıllı davranışına mahsup edilmelidir. Kendisinin 
Türkçe bilgisi her ne kadar kuvvetli idi ise de, eserinin yazmasını hazırlarken 
ana dili Türkçe olan ve Arap yazısını da iyi bilen birisinin yardımına da ihti-
yacı olduğunu anlamış ve ona göre hareket etmiştir. Bütün bunlar emrimize 
amade olan mütevazı ipuclarını kullanarak ileri sürebildiğimiz varsayımlardan 
başka bir şey değildir. Bunlar doğru da, yanlış da olabilir. Fakat bunlardan biri 
pek emin bir nokta gibi görünüyor. Yani yazma hazırlanırken bu çalışma her 
halde belirli bir müsvedde ve önceden çıkarılmış notlar temelinde yapılmıştır. 
Bu müsvedde ve notlar ne dereceye kadar yeterli idi, belli değildir. Fakat bu iş 
gerçekten bir kâtip tarafından yapıldı ise, göze çarpan eksiklerin ve hataların 
bir kısmı her halde bunların yetersizliği hesabına yazılmalıdır.

Yukarıdaki açıklamamızın hareket noktasına dönelim. Tercümân Mahmûd’un 
eseri yazma düşüncesinin Ustulni Belgırad’da doğduğunu kabul edelim. Hemen 
ondan sonra konu üzerinde durmağa, yani özetler, notlar v.b. çıkarmaya belki 
eserin metnini bir müsvedde haline getirmeğe başladığını da varsayalım. Bu 
işler herhangi bir şekilde gelişmiş olsa da, kuşkusuz ki yazmayı hazırlamak işi 
her halde daha uzun zaman almıştır. Ne kadar zaman, kaç yıl sorusuna cevap 
vermek için elimizde hiç ipucu yok.

Aynı zamanda şu soru da ortaya çıkıyor: Yazar ve kâtibi eserin yazmasına 
bitirilmiş bir iş olarak mı bakıyordu? Metindeki boşluklar bunun aksini göste-
riyor. Gerekli olan son bir redaksyonun, son bir rötüşün yapılması her halde 
düşünülüyordu. Bunun yerine getirilmemesi hangi sebepten kaynaklanıyordu? 
Yılların geçmesiyle yazar temel gayelerinden mi vazgeçmişti? Yoksa bunu 
bitirmesine ölüm mü mani oldu? Bu varsayımlara cevap vermek bu konuya 
ancak yeni varsayımlar ekleyebilir.

Fakat düşündürücü bir noktayı unutmamamız gerekir. Bildiğimiz gibi yazma 
sonraları önemsiz bir kişinin kitapları arasında yer almış. Buna göre bu eser, 
Tercümân Mahmûd’un pek büyük ümitlerinin aksine hiç bir zaman sultanın eline 
geçmemiştir. Yoksa yazma sarayın yazma külliyatlarına ulaşırdı.
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Eserin Kaynakları

Tercümân Mahmûd, kroniğini yazarken ne gibi kaynak veya kaynaklar kullanmış-
tır. Başka bir deyişle, Târîh-i Ungurus Lâtince yazılmış tek bir Macar kroniğinin 
Türkçe tercümesidir iddiası doğru mudur?

Eser üzerinde duran ilk araştırmacı olan J. Budenz’te bu düşünceyi kuşku ile 
karşılamıştır. Bu konuda en önemli kanıtı ise şu idi: Ortaçağ Macar kronikleri 
dizisinde İskender hikâyesinin Târîh-i Ungurus’taki şekli ve boyutuyla yer aldığı 
hiç bir eser bilinmemektedir. Gerçekten böyle bir eser bugüne kadar ortaya 
çıkmamıştır, hatta aşağıda anlatacağımız sebeplerden dolayı ortaya çıkamadığı 
ve çıkamıyacağı da belirlenmiş bulunuyor.

Demek ki İskender hikâyesi Ortaçağ Macar kroniklerinin dışında olan bir 
kaynaktan Târîh-i Ungurus’a alınmıştır. Bu kaynağın I. M. Iustinus’un dünya 
tarihiyle özdeşleştirilmesini István Borzsák’a borçluyuz.

İki eserin karşılaştırılması ortaya bir sürü bağlam çıkarıyor. Bir taraftan özdeş-
likleri, öte yandan da ayrılıkları açık bir şekilde önümüze seriyor.

Tercümân Mahmûd eserini yazarken kullandığı kaynakta bildirilen olguları kendi 
amaç ve düşüncelerine göre değiştirmiş ve eserine almıştır. Bütün bunlar Târîh-i 
Ungurus’un ancak İskender hikâyesinin çıkarılmasından sonra kalan bölümünün 
kaynağını Ortaçağ Macar kronikleri arasında aramak gerektiği anlamına gelir.

Yazar eserinde Macar kroniklerinin belirli bir grubuna özgü Hun-Macar ak-
rabalığı ve böylece Macarların iki defa Pannoniya’ya gelmeleri hikâyesini temel 
alıyor. Fakat bu hikâyenin öğeleri Tercümân Mahmûd’un kaleminde, tekrar kendi 
düşünce ve gayelerinin gerektirdiğine göre bir hayli değişiyor. Attilâ’nın hüküm-
darlığının yıkılmasından sonra oğlu Csaba (Çaba) kavim ve kabilesiyle atalarının 
vaktiyle terkettiği ana yurda geri dönmeğe mecbur olur. Fakat bu olaylardan 
sonra - Macar kroniklerine aykırı olarak - Macarların Árpád’ın önderliği altın-
da bu yerleri terk edip ‘eski yurtlarını’ (yani Attilâ’nın sahip olduğu sahaları 
aramak üzere yola çıkıp Erdel’le Pannoniya’yı almalarıyla ilgili olaylara sıra gelir. 
Bu hikâyenin devamı da Macar kroniklerine aykırı bir şekilde geçer. Árpád’ın 
ölümünden sonra kronikte bir yüzyılın olayları bertaraf  edilip hemen Macar 
krallığının kuruluşuna ve birinci kralın (İstefan) tahta geçmesine sıra gelir.

Bu noktadan sonra eserde Tercümân Mahmûd’un kullandığı kaynağı saptamak 
için önemli hatlar ve izler görülmektedir. Bu olgular Târîh-i Ungurus’un Macar 
kroniklerinden iyi bilinen iki esere, yani 14. yüzyılın başında yazılmış Resimli 
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Kronik’e ve J. Thúróczy’nin 15. yüzyılın ikinci yarısında yazılmış tarihine uygun 
düşmesinde izlenmektedir. Bu benzeşmeler yalnız olayların ana hattında değil, 
aynı zamanda ayrıntılarda da göze çarpmaktadır. Bu bakımdan en açık ve en 
önemli kanıtı krallar ve çağdaş kralların tahta geçme ve ölüm tarihine, ayrıca 
hükümdarlık yıllarının sayısına ve gömüldükleri yere ait olgular sergilemekte-
dir. Târîh-i Ungurus bu bakımdan az önce anılan bu iki Macar kroniğine özgü 
yapıya uyarak bu olguları hemen hemen değiştirmeden onlara sadık bir şekilde 
gösterir. Sayısı pek az olan farklar bakımından özellikle Târîh-i Ungurus’un J. 
Thúróczy’nin tarihine uyan, fakat Resimli Kronik’e aykırı olan yerler dikkate 
değerdir.

Bütün bunlardan belli olmaktadır ki Tercümân Mahmûd tarihini yazarken büyük 
ihtimalle Resimli Kronik ailesine ait bir eserden veya J. Thúróczy’nin 15. yüzyılın 
ikinci yarısında Resimli Kronik’in verdiği bilgilerden faydalanan tarihine, belki 
bu eseri daha sonra temel olarak kullanan tarihlerin birine dayanmıştır. Târîh-i 
Ungurus’un yazarının her iki Macar kroniğini görmüş olması da olasılık dışında 
değildir.

Bütün bunlardan, ayrıca eserin zaman çerçevesinden açıkça ortaya çıkıyor ki, 
J. Budenz’in eseri ilk incelemesi sırasında önerdiği gibi J. Thúróczy’nin Mátyás 
Corvinus hükümdarlığı yıllarında yazılmış olan tarihine özel dikkatle eğilmemiz 
gerekir. Hemen şunu da ekleyelim: Macar tarihinin Resimli Kronik’te gösterilen 
olayları 14. yüzyılın başına kadar uzanır. J. Thúróczy pek tabiî sonraki yılların 
olaylarını da kaleme alıyor (Mátyás Corvinus’un tahta geçmesine kadar). Fakat bu 
parça Tercümân Mahmûd’un eserinde ancak 93 sayfa tutmaktadır [159b-205b].

Bu bağlamda önemli bir nokta unutulmamalıdır. Macar tarihinin söz konusu 
olan dönemine erişince yazar 14. yüzyılda başlayan Macar-Türk savaşlarının 
olaylarını tanıtmak ödeviyle karşı karşıya kalıyor. Bunu Osmanlı sarayının bir 
memuru olarak J. Thúróczy’nın açısından anlatması imkânsızdı. Bu konuyu 
kendiliğinden anlaşılacağı üzere o çevrelerde bilinen ananeye göre anlatması 
gerekiyordu. Aşağı yukarı 150 yıllık yakın geçmişin olayları pek tabiî artık efsa-
neleşmiş bir şekilde saray çevrelerinde gayet iyi biliniyordu. Ortada yazılı kay-
naklar da vardı. Fakat sıra bu olayların ayrıntılarına gelince Tercümân Mahmûd 
her halde belirli güçlüklerle de karşılaşmıştır.

Aynı zamanda bu dönemin olayları bir yazar olarak açıkça belirlenen temel 
gayesinden ve ilgisinden pek uzaktı. Bu yüzden Macar tarihinin 1396-1526 
arası yıllarını, özellikle J. Thúróczy tarihinin kapsadığı dönemden sonraki 
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yılları pek kısa bir şekilde ve tamamen Osmanlı anlayışına göre tanıtır. Böyle 
hareket etmekle rolünü değiştirmiş olduğunun, yazdıklarının ‘tercümesini’ 
hazırlayan bir Macar kroniğinden kaynaklanmadığının farkında mıydı? Bu 
olguları ileride Tercümân Mahmûd’un J. Thúróczy’nin eserine bağlı öğelerini 
incelerken kesinlikle gözönünde bulundurmak gerekir.

İster Resimli Kronik veya J. Thúróczy’nin tarihi, ister sonraları bundan faydala-
nan eserler olsun, Târîh-i Ungurus’un bunlarla karşılaştırılmasında kullanılabi-
lecek kriterler dizisinde pek tabiî en önemli rol, farklara, eklemelere ve aykırı 
noktalara düşmektedir.

Örnek olarak hem Resimli Kronik’te, hem de J. Thúróczy’nin tarihinde geçmeyen 
iki parça gösterelim. Biri kral I. İstefan’ın kral Marçiyanus’la savaşı olayıdır. Bu ko-
nuda kaynağı şimdilik saptanamayan bir olayın sonradan belki efsanevî bir hale 
gelip kaynaklara girmesine tanık oluyoruz. Öbürü ise Macaristan’daki Moğol 
istilâsı dönemine ait parçadır. Eserin bu nispeten geniş bölümünü yazarken Ter-
cümân Mahmûd’un belki fazla kaynaktan faydalanmış olduğu, fakat aynı zaman-
da ancak olguları öğrenip onları kendi zevkine göre işlediği de düşünülebilir.

Karşılaştırmalar sırasında ayrılıkları incelerken büyük titizlik ve dikkat gösteril-
melidir. Bu ayrılıklar diğer kaynaklarda bilinmeyen, ancak yazarın fantezisinde 
doğan ve eseri mükemmelleştirmek düşüncesiyle kullanılan öğeler de olabilir.

Bu ayrıntıları açıklığa kavuşturmak amacı eseri yayımlamak işini üstlenen 
birisine artık uzak düşecektir. Bu sorunların son çözümü Ortaçağ Macar kro-
niklerinin uzmanlarından beklenebilir.

Yazarın Amacı

Yazarın eserini yazmak düşüncesinin ne zaman doğduğuna dair bildirdikleri-
ne [2b-3a] bu girişimin gayesi ve bununla ilgili ümitleri hakkında kendisinin 
birkaç sözü eklenir. Temel gaye olarak, Macar topraklarının artık büyük bir 
kısmının ve payitahtının da hükümdarı olarak Kanunî Sultan Süleyman’a Ma-
carların menşe ve tarihine dair ayrıntılı bir tasvir sunmak istemiştir. Bunun 
sonucunda kendisinin sultanın dikkat ve inayetinden mahrum olmayacağına 
dair ümidini de gizlememiştir.

Olayların bağlam ve tarihi böyle bir girişimi haklı kılar. ‘Tercüme etmek’ istedi-
ği kronik Tercümân Mahmûd’un anlattığına göre Macar payitahtını Türklerin al-
masından (1541) birkaç yıl sonra eline geçiyor. Bu yıllarda sultanın çabası, elde 
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ettiği Macar topraklarında hâkimiyetini kuvvetlendirmektir. Fakat Kanunî’nin 
hükümdarlığının ilk yıllarındaki gayesi, 1529 ve 1531 Viyana seferlerinin apaçık 
gösterdiği gibi, fetihlerini batıya doğru genişletmek idi. İşte bu noktada Latince 
bilgisinden faydalanıp çağının tarih eserlerinden yararlanabilen ve tarihe karşı 
belirli bir ilgi gösteren yazar için parlak imkânlar açılmaktadır. Kendisi hü-
kümdarının fetih gayelerini özel bir düzeyde destekleyip dünya tarihi boyutun-
da da pek önemli olan bu girişim için tarihin öğrettikleriyle eşsiz nasihatlerde 
ve ilhamda bulunabileceğini düşünüyor.

Yazarın bu gayeleri esere ilk bakışta da hemen belirgin bir şekilde göze çarp-
maktadır. Tarihin en önemli fatihleri olan Büyük İskender’le Attilâ’nın başarıları 
Kanunî’nin önüne serilir. Hayatı boyunca ancak Akdeniz, Yakın ve Orta Doğu böl-
gelerinde savaşan ve fatih olarak Türkler tarafından da takdirle anılan Büyük 
İskender için batı ülkelerine kadar uzanan fetihler yaratması pek göze çarpan 
bir özelliktir. Yazarın eserinde dünya tarihinde parlak başarılara sahip bu iki 
hükümdar için geniş bir yer ayırması Tercümân Mahmûd’un gayelerini açığa 
vurur. Kendisi Büyük İskender’le Attilâ’yı Kanunî Sultan Süleyman’a örnek olarak 
göstermekle hükümdarını, batı ülkelerini ve özellikle de bütün seferlerin anah-
tarı sayılabilen Viyana’yı feth etmeğe teşvik eder. Eserin birkaç yerinde geçen bu 
düşünce en açık şekilde ifadesini şu şiirde bulur [57a/l2-58a/3]:

“Her birisi vehm idüb oldı hazîn
Korhusından cümlesi kıldı enîn

Gark olub gam bahrına her bir kıral
Didiler kim nece ola âhir bu hâl

Her biri ol demde bir re’y eyledi
Kimi eyü kimi bed re’y eyledi

Kimisi cem‘ itdi mâlın her ne var
Şeh Sikender önine kıldı nisâr
….

Şeh Sikender oluben bu fethe şâd
Didi sana bin şükür Rabbü’l-ibâd

Kim bana Pic’i müyesser eyledün
Âlem içre beni server eyledün

Dinledün bu kaziyeyi çünkim ayân
Lîki maksûdum benüm budur hemân

32 T E R C Ü M Â N  M A H M Û D ’ U N  TÂ R Î H - I  U N G U R U S  A D L I  K R O N I Ğ I

www.tuba.gov.tr



Âfitâb-ı devlet ü îmân u dîn
Hazret-i sultân Süleyman-ı zemîn

Ana dahi lâyık olmışdur şehâ
Kim varub Pic üstine ide gazâ

Ehl-i şirkden ol diyârı pâk ide
Yıkuban deyrini cümle hâk ide

Okına ban ola ibâdet amu
Hep kiliseler ola mescid kamu”

Fakat Büyük İskender ve Attilâ’nın başarılı tecrübeleri, yani tarihin öğrettikleri de 
sultana yönelen bir mesaj niteliğindedir. Batı ülkelerini feth etmekte istekli olan 
iki hükümdar bu girişimin anahtarının Viyana’ya bağlı olduğu haberini alır.

Büyük İskender bunu bilinmeyen bir kişiden öğrenir. Divanında bu kişinin bir-
denbire ortaya çıkıvermesi ise söylediklerine semavî bir karakter kazandırır. 
Ondan öğrenilebilen mesaj işte şu [41b/12-42a/4]:

“İy server, bilmiş olasın kim, memâlik-i Pannoniya’nun bir tahtgâhı vardur. Size 
gâyet ile mahal ve münâsib, ve muktezânuz üzre cemî‘ vilâyetlere el karub feth 
itmeğe andan gayri mahal ve lâyık taht olmaz. İmdi iy server, hâtırundan gus-
sayı ve kalbünden şübheyi gider ki, ol memleket sana nasîb olur. Andan sonra 
yedi iklîm dahi senün hükmüne müsahhar olacakdur”.

Attilâ Viyana’nın önemini şehrin önceki kralından, Tetrikus’dan öğrenir. Kendisi 
şunları bildirir [56a/12-56b/7]:

“Devletlü kıral, eğer dilersen kim, nâmun ve salâbetün cümle magârib ve maşâ-
rik içinde çavlana, ve heybet ü salâbetün cümle vilâyetleri kaplaya, gerekdür ki, 
evvel kal‘a-i Bic üzerine varub ihâta kılasın ve alub zabteyleyesin. Zîrâ kim ol 
götüri vilâyet-i hâkiyânun taht-ı serîridür ve hem miftâhıdur. Şöyleki anı feth 
idüb zabt eyleyesin, gayri vilâyetler nâçâr müsahhar ve münkâd olurlar. Ale’l-
husûs kim evvel zemânda nitekim İskender pâdişâh taht-ı Sıkambirye’den çıkub 
askeriyle dâire-i âlemi devr eyleye”.

Fakat bilinen tarih olaylarının derinlerine bakılırsa yazar eski fatih ve fetihleri 
örnek olarak göstermekle yetinmiyor, bu konuda sultanın dikkatini tarihin öğ-
rettiği çok daha önemli şeylere çekmek istiyor.

Bu bağlamların aydınlatılmasını I. Borzsák’a borçluyuz. Kendisinin gösterdiği 
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gibi eserin temel mesajı Osmanlı hükümdarlığının yasallaştırılması ile ilgili. 
Bizans’ı yıkıp onun tarihî payitahtı olan Konstantiniye’yi feth etmekle Osmanlılar 
Doğu Rim İmparatorluğu’na son verip belirli bir tarihî miras elde ettiler. Kendi-
leri böylece imparatorlukların devamlılığı (translatio imperii) prensibine göre bu 
bölgelerde önceden kurulan ve pek tabiî Büyük İskender zamanına kadar uzanan 
imparatorlukların da sahibi oldular.

Fakat Büyük İskender’in yarattığı imparatorluğun hudutları neredeydi? Tercümân 
Mahmûd’un sergilediği tarihî kanıtlara göre böyle bir hudut hemen hemen 
yoktur. Doğuda belki o zamanki Arap-Fars Müslüman dünyasının merkezi 
sayılabilen Bağdat civarında. Eserin İskender hikâyesinde Büyük İskender ile Da-
rab Şah arasındaki harplere ait bölümde Büyük İskender ümit ve gayelerini açık 
sözlerle belirtir. Kendisi için kullandığı imparator (metinde sâhib-kırân) ünvanı 
hükümdarlığa tek başına sahip olmak demektir. Bu prensibin Büyük İskender 
tarafından birkaç defa vurgulanmış olması bir tesadüf  değildir. Metnin bu 
yerlerini sırasıyla gözden geçirelim.

Büyük İskender’in Darab Şah’a yolladığı ilk mektubunda bu düşünceler açık bir 
şekilde ifade bulur [26b/7-27a/3]:

“Ben, ki İskender’em, Allah’un inâyetiyle Rum pâdişâhı ve sâhib-kırân-ı zemân 
oldum. Sen, ki Arab u Acem melikisin, imdi mektûbum sana vardukda, ma‘lûm 
ola ki, Atina’da olan kullarumdan bir niçesi âsî olub mâlların alub varub senün 
yanuna sığınmışlar. İmdi bu emrümle sana gönderdüğüm kuluma cümlesin 
kayd ü bend idüb teslîm idüb âsitâneme gönderesin. Bir ân ve bir sâ‘at tehîr 
itmeyesin. Ve hem sen dahi sâhib-kırânlık da‘vâsından el çeküb sâhib-kırân-ı 
zemân ve pâdişâh-ı heft-iklîm beni bilesin. Zîrâ ki bir kında iki kılıç durmaz ve 
bir devirde iki sâhib-kırân sığmaz”.

Büyük İskender deniz yoluyla Anadolu’ya varır ve gemisini terkederken askerlerine 
şöyle seslenir [28b/2-28b/5]:

“Hemân benüm aksâ-yı murâdum oldur ki, Dârâb Şâh’la buluşub ceng idem, 
görevüz ki, Hak Te‘âlâ sâhib-kırânlığı ve yedi iklîm pâdişâhlığını kime nasîb 
eylemişdür?”

Bir yerde ünlü din ulularıyla buluşunca Büyük İskender sorularına şöyle bir cevap 
alır [35b/2-35b/3]:
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“Yâ İskender, gönlünden gavgâ ve teşvîşi gider ki, sâhib-kırânlık ve yedi iklîm 
pâdişâhlığı senindür.”

Darab Şah’ın bir elçisi hükümdarının mesajına Büyük İskender’den şu cevabı alır 
[36a/11-36b/3]:

“Bana mâl u hazîne gerekmez. Benüm mâlum ve hazînem yarar askerüm hal-
kıdur. Anlar benümle olıcak, mâl u hazîneye benüm ihtiyâcum yokdur. Ammâ 
şöyleki sâhib-kırânlık sevdâsından geçüb dükeli cihân pâdişâhını beni bilüb ve 
gendüsi benden ednâ idüğin fark idüb suçını dilerse, dutsaklarını girü vireyim. 
Şöyleki ihtiyâr itmezse, vaktine hâzır olsun!”

Darab Şah tekrar şartlarını kabul ettirmeğe çalışırken elçisi Büyük İskender’e şu 
mesajı götürür [37a/4-37a/11]:

“Yâ İskender, bu bugünlik yarınlık ömür içün, ve bu bî-bekâ pâdişâhlık ve 
saltanat içün niçe bir ceng ü cidâl idüb adam kırduravuz. Bu cihân saltanatı 
hemân bir dest-i mâle benzer. Çünki memleket murâdınuzdur, hüsn-i rızâyla 
yarı zabt eyledüğüm memleketlerümi size vireyim, ve dahi sizlerde dutsağ olan 
bir kızumı helâlliğe vireyim, ve mâ-bâkî sizlerde olan dutsaklarumdan ötürü 
otuz bin kantar altun vireyim, tek beni dostluğa kabûl idüb ve dutsaklarumı 
koyuviresiz.”

Büyük İskender buna açık cevap verir [37a/12-37b/5]:

“Ben Dârâb Şâh’ın cümle dileğini kabûl kıldum. Şol şartla, ki bana tâbi‘ olub ve 
gendüni benden ednâ bilüb ve benüm elüm altında olub ve dükeli sâhib-kırân 
ve pâdişâh beni bilüb andan boynuna kefen takub gelüb benden suçını dileyüb 
bana baş indürsün. Ben dahi ana zabt eyledüği memleketleri yine vireyim. Zîrâ 
ki iki yirden güneş doğmaz, dünyâya dahi iki sâhib-kırân ve pâdişâh sığmaz. 
Bugün fikr idüb benden suçın dilesün, yâhûd irte cenge hâzır olsun!”

Büyük İskender’in sert ve taviz vermeyen siyasetinin sonucu eserde şu şekilde 
özetlenir [39a/1-39a/8]:

“Ammâ çünkim İskender gendü hükminün beşinci yılında bunca azîm cengler 
eyledükde, Hak Te‘âlâ’dan fursat ve nusret bulub ol cengler sebebiyle sâ-
hib-kırânlık bulub ve Arab u Acem ve götüri gün doğusı vilâyetlerine pâdişâh 
oldı. Bundan sonra dahi Hint vilâyetinde, ve ol gün doğusı semtinde olan sâhib-i 
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saltanat beğleri İskender’ün heybetin ve salâbetin işidüb İskender kılıcına tâkat 
getüremeyeceklerin bildiler. Ol ecilden her biri İskender’ün merdânelüğinden 
korkub kefen boyunlarına takub amân istemeğe ve tâbi‘ olmağa gelürlerdi.”

Büyük İskender’in başarılı fetihlerini anlatan bu sözler Tercümân Mahmûd’un kale-
minden açık bir mesaja dönüşür. Kanunî Sultan Süleyman’a tarihin öğrettiklerini 
vurgulayan bu hususları bildirir. Tarihi meşrulaştırmayı, Osmanlı hükümdarı 
doğudaki rakibiyle süregelen savaşları için bir tür tarihî ideolojik teşvik olarak 
görebilir.

Fakat batıdaki fütuhat planları için ne tarz bir meşrulaştırma gayreti gösterile-
bilir? Bizans’ın verasetinden acaba ne tür sermaye çıkarılabilir?

Bu sorun için Tercümân Mahmûd hem tarihçi, hem de yazar olarak harika bir 
çözüm bulur. M. I. Iustinus’un eserinin Büyük İskender’e ait bölümünde kendisi 
için mükemmel bir şekilde kullanılabilen bir noktaya rastlar. Bu nokta Büyük 
İskender’in gene İskender adlı dayısının ölümüdür. Iustinus’un anlattıklarına göre 
Epiros’un kralı olan İskender İtalya’daki seferi sırasında düşmanlarının tuzağına 
düşüp hayatını kaybetmiştir. Büyük İskender bu haberi doğudaki seferleri sıra-
sında öğrenince ordusunda üç günlük matem tutulmasını emretmiş, bundan 
sonra ise Hindistan seferine devam etmiştir. Tercümân Mahmûd M. I. Iustinus’un 
tarihindeki bu epizottan [40a-42a] ustaca faydalanıp bunu kendi gayeleri için 
uygun bir hikâye haline getirir. Târîh-i Ungurus’ta bu olay işte şöyle anlatılır.

Epiros’un kralı İskender Büyük İskender’den batıdaki ülkelere karşı sefere çık-
mak ödevini alır. Bu başarılı seferde “Tatar’ı, Leh, Çeh ve Alaman’ı feth eyledi” 
[40a/13]. Fakat batı kralları bir tuzak kurub İskender’i öldürmeği başarır. Büyük 
İskender dayısının ölüm haberini öğrenince “melûl olub” [41a/1] intikam ni-
yetini bildirdikten sonra “Fireng beğlerine İskender kanını komayam” [41a/4-5] 
der ve hemen sefer ilân eder. Sefer hazırlıkları sırasında bir gün âlî divanında 
şu düşünceleri ileri sürer [41b/5-41b/8]:

“İy vezîrler ve iy beğler, bize tahtgâha kâbil bir şehr olsa, tâ anı tahtgâh idinüb 
andan sonra etrâfda olan memleketlere el karub İskender’ün intikâmını almaği-
çün Leh, Çeh, Nemçe ve Fireng vilâyetlerin feth eylemeğe âsân olaydı.”

Bu soruya “ümerâ-i devletden” kimse cevap veremez. Bu arada “gâibden bir 
şahıs peydâ olub” yukarıda da andığımız sözleri söyler [41b/12-42a/4]:
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“İy server, bilmiş olasın kim, (memâlik-i Pannoniya’nun bir tahtgâhı vardur. Size 
gâyet ile mahal ve münâsib, ve muktezânuz üzre cemî‘ vilâyetlere el karub feth 
itmeğe andan gayri mahal ve lâyık taht olmaz. İmdi iy server, hâtırundan gus-
sayı ve kalbünden şübheyi gider ki, ol memleket sana nasîb olur. Andan sonra 
yedi iklîm dahi senün hükmüne müsahhar olacakdur.”

Büyük İskender’in Pannoniya’nın payitahtı olan Sikambriye (yani Budun) böylece 
bu öğüdü kabul eden batı seferinde önemli bir çıkış noktası olur. Kronik bu 
olayları şu şekilde anlatır [45b/1-45b/6]:

“Çünki fasl-ı bahâr irişdi, âlemi dürlü nakşla reng eyledi, hemân-dem İskender 
yine cûş u hurûş idüb bir mübârek vaktde taht-ı Sıkambir(i)ye’yi oğur dutub bir 
mübârek sa‘âdetlü sâ‘atde sancakların açub bî-had ve bî-kıyâs âhenpûş askerle 
Piç cânibine azm eyleyüb revân oldı, tâ ki anı feth idüb götüri Leh, Çeh ve Alaman 
zebûn olub andan Fireng vilâyetleri üzerine hurûc eyleye.”

Büyük İskender’in gökten inen öğüdü kabul etmekle edindiği tarihî tecrübesi ve 
bunun metni Târîh-i Ungurus’un Attilâ’ya ait bölümünde tekrarlanır.

Büyük İskender’in bu hayalî batı seferi hikâyesiyle Tercümân Mahmûd tarihi meşru-
laştırma sorunu için parlak bir çözüm bulur. Büyük İskender’in kurduğu impara-
torluğun ve fetihlerinin varisi olan Kanunî Sultan Süleyman tarih tarafından açık 
bir mesaj alır: ‘translatio imperii’ prensibine göre Viyana’ya giden yol açıktır. 
Fakat Tercümân Mahmûd bu işte emin olmak için tarihî devamlılık konusundaki 
garantiyi ikilemek ister.

Bu amaçla Macar kroniklerinin Hun-Macar akrabalığına ait hikâyesini ele alır. 
Buna bazı noktalarda M. I. Iustinus’un tarihinden alınan noktaları ekleyerek 
meşrulaştırma konusunda yeni perspektifler gösterir. Macar Ortaçağ kronik 
geleneğinden kaynaklanan bu hikâye böylece tamamen başka bir boyut ve 
fonksiyon kazanır. Tercümân Mahmûd’un bu hikâyeyi kurup anlatmakla gayesi 
şudur: Orta Avrupa’nın tarihinde büyük ve başarılı fatih sayılan Attilâ Tercümân 
Mahmûd tarafından Macar kroniklerinden bilindiği gibi Sikambriye’nin (Eski 
Buda) sahibi olarak gösterilir. Bu şehir büyük sahalara uzanan ve birçok ülke 
içeren (böylece imparatorluk niteliğini taşıyan) hükümdarlığın merkezi olur. 
Fakat tarih boyunca önemli bir hâkimiyet merkezi rolünü oynayan bu payi-
tahtın sahibi 1541’den beri Kanunî Sultan Süleyman’dır. Böylece Kanunî’nin tarihe 
dayanan hakları yalnız Büyük İskender’in başarılı batı seferlerinden kaynaklan-
makla kalmaz, aynı zamanda Attilâ’nın sefer ve fetihleriyle de ek bir garanti 
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kazanmaktadır. Bütün bunlar Kanunî Sultan Süleyman’ın tarihinin meşru olma 
bakımından bir sorunla karşılaşmayacağı anlamına gelir. Bütün bu düşünceler 
pek tabiî yazarın sultana ilettiği öğütler halindeki teşviklerinden başka bir şey 
değildir.

Tercümân Mahmûd’un Macar kroniklerinden kaynaklanan, fakat gayeleri için 
başka bir şekle getirilen Hun hikâyesini şu şekilde özetleyebiliriz.

Attilâ Sikambriye’nin tahtına Macarların atalarının ulusu olan Kattar’dan sonra 
geçer. Attilâ batı ülkelerine karşı hep sefer yapmak ister. Bu girişimleri için 
Viyena’nın önceki kralı olan, fakat beyleriyle çıkan anlaşamazlıklar yüzünden 
Attilâ’nın yanına kaçmak zorunda kalan Tetrikus’tan her seferinin arifesinde 
duruma ve zamana göre gereken, tarihî bakımdan daima sabit bir temeli olan 
öğütler alır. Attilâ bu öğütlere büyük değer verir.

Kroniğin bu konuya ait yerlerini şurada sıralayalım. Attilâ’nın Slavonya’ya karşı 
sürdürülen başarılı bir seferinden sonra Nemçe’ye karşı hareket etmek ister. Bu-
nunla ilgili olarak divanında şu soruyu ortaya koyar [56a/5-56a/11]:

“İşte azmumuz Nemçe vilâyetleridür. Ammâ ki bize lâzımdur, çünkim bunla-
runla adâvet hâsıl eyledük, ve memleketlerine el karduk, imdi ibtidâdan kankı 
bilâd u nâhiyesine varub feth idelüm ki, anda bize delim fâide hâsıl ola, ve 
dahi adımuz ve sanımuz vilâyetler içinde çavlanub cümle beğler bizden heybet 
alalar. Ve andan gayri bir nef‘i dahi bu ola kim, sâir memleketlerün feth ü fütûhı 
anun sebebi ile âsân ola”.

Önceki Beç kralı olan Tetrikus’un cevabı şöyle olur [56a/12-56b/7]:

“Devletlü kıral, eğer dilersen kim, nâmun ve salâbetün cümle magârib ve maşâ-
rik içinde çavlana, ve heybet ü salâbetün cümle vilâyetleri kaplaya, gerekdür ki, 
evvel kal‘a-i Bic üzerine varub ihâta kılasın ve alub zabteyleyesin. Zîrâ kim ol 
götüri vilâyet-i hâkiyânun taht-ı serîridür ve hem miftâhıdur. Şöyleki anı feth 
idüb zabt eyleyesin, gayri vilâyetler nâçâr müsahhar ve münkâd olurlar. Ale’l-
husûs kim evvel zemânda nitekim İskender pâdişâh taht-ı Sıkambirye’den çıkub 
askeriyle dâire-i âlemi devr eyleye.”

Bu ‘tarihî gerçeklere’ dayanan bilgiye demin zikredilen bir şiir eklenir. Büyük 
İskender’i metheden bu şiirin temel fonksiyonunun Kanunî’yi batı seferlerine 
teşvik etmek olması açıkça ortaya çıkar [57b/9-58a/3]:
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“Şeh Sikender oluben bu fethe şâd
Didi sana bin şükür Rabbü’l-ibâd

Kim bana Pic’i müyesser eyledün
Âlem içre beni server eyledün

Dinledün bu kaziyeyi çünkim ayân
Lîki maksûdum benüm budur hemân

Âfitâb-ı devlet ü îmân u dîn
Hazret-i sultân Süleyman-ı zemîn

Ana dahi lâyık olmışdur şehâ
Kim varub Pic üstine ide gazâ

Ehl-i şirkden ol diyârı pâk ide
Yıkuban deyrini cümle hâk ide

Okına ban ola ibâdet amu
Hep kiliseler ola mescid kamu”

Viyana ve Nemçe’ye doğru yapılan başarılı seferlerden sonra Attilâ Fıranciya’yı feth 
etmek ister. Bu konuda Tetrikus’dan önce Marsilya’nın üstüne gitmek ögüdünü 
alır. Attilâ ilkin bu şehri feth eder fakat sonra Frenk krallarının hileleri yüzünden 
birçok kayba yol açan bir seferden sonra Fransa’yı da hâkimiyeti altına alır. 
Birkaç yıl sonra Konstantiniye’nin kralına karşı başarılı bir sefer sürdürür. Bu 
arada Rim ve Frenk beğlerinin tekrar ona karşı asker topladığı haberini alır. 
Hemen onlara karşı yürümeğe karar verir. Fakat bu konuda gene Tetrikus’tan 
önemli bir öğüt alır. Ona göre ilkin Rim’e karşı yürümesi gerekir. Bunun nedeni 
şöyle anlatılır [71b/1-71b/6]:

“Devletlü kıral, çünkim Fireng memleketine kasd kıldun, lâzım budur ki, evvel 
Rim üzerine varasın. Ol ekâlîm-i seb‘anun sertahtıdur. Şöyleki anun fethi sana 
müyesser olursa, âlemde hiçkes sana garîm olmak mümkin değüldür” deyü 
cevâb viricek, kıral-ı Atilus eyitdi kim: “Çünkim Rim’i bu cihetle zikr kıldun, 
acaba ol vilâyeti ibtidâ kim ma‘mûr eyledi, ve ne vechile ma‘mûr olmışdur, 
beyân eylesen, işitsek”.

Attilâ’nın ricası üzerine Tetrikus Rim’in tarihinin kısa bir özetini sunar [71b/7-
73b/11]. Orada tarih boyunca bir imparatorluk niteliğini kazanan Rim’in 
önemi şu satırlarla tekrar vurgulanır [73b/6-73b/11]:
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“Pes Hazret-i Âdem Safiyullâh’un devrinden dört bin dört yüz kırk üçinci yılınun 
târîhinde Rim’e bünyâd urub ihya eylediler, ve Rim’i Fireng memâlikine tahtgâh 
kılub andan etrâf-ı âleme el karub ekseriyâ ekâlîm-i seb‘ayı andan gendülerine 
müsahhar kılmışlardı. Ol sebebden Rim’e âlemün kavmi meyl eyleyüb cemî‘ 
vilâyet halkı mutî‘ oldılar”.

Attilâ bu seferi sırasında Rim’i feth edemez, fakat şehrin sahibi olan Rim Papa’yı 
ona vergi ödemeye mecbur eder [74b/2-74b/5]:

“...nâçâr gendüsi dahi kesime razı oldı. Ol veche Fireng beğleriyle kıral-ı Atilus 
mâbeyninde sulh kıldı. Çünkim Rim ve bi-külli memâlik-i Fireng Atilus’a itâ‘at 
gösterdiler”.

Attilâ’ya ait bölüm kendisi ile Venedik arasındaki gerginlikleri anlatmakla biter. Bu 
bölüm aynı zamanda Venedik’in kısa bir tarihçesini içerir [75b/1 77a/3]. Buna 
göre Venedik’lileri, Attilâ’dan korktukları için karayı terk idüb denize kaçarak 
orada bir şehir kurmağa mecbur etmiştir. Attilâ bu yüzden şehri feth etmekten 
vazgeçmek zorunda kalırken Tuna üzerinde hem Akdeniz’e, hem de Karadeniz’e 
girebilecek bir donanma kurmaya karar verir [77b/1-77b/6]. Ona bu planı 
gerçekleştirmekte ölüm mani olur. Hunlara ait bu uzun bölümün çerçevesi 
Ortaçağ Macar kroniklerinde bilinen geleneğe bağlıdır. Fakat bu tarihçenin 
belirli öğeleri (Viyana, Marsilya, Rim ve Venedik’e ait hikâyeler) Iustinus’un dünya 
tarihinden alınmıştır. Bu parçalar orada pek tabiî tamamen başka dönem ve 
olaylara bağlı bir şekilde yer almaktadır.

Bu hikâyelerin eserdeki temel fonksiyonu açık: büyük ve başarılı tarihî seleflerin 
gerçekten vukubulan veya düşünülen fetihlerinin boyutunu bir mesaj şeklinde 
Kanunî Sultan Süleyman’a bildirmektir. Viyana ve Marsilya ile ilgili olarak birkaç 
ayrıntı dikkatimizi çeker. Her iki şehrin tarihi anlatılırken bunların eski Rumlarla 
belirli bağları olduğu gerçeği ortaya çıkar. Viyana’ya gelince Rumların Pannoniya’da 
yaşadıkları yani o bölgeye komşu oldukları gösterilir [59a/12-59b/3]. Marsilya 
konusunda ise Rumların pek eski zamanlarda buraya yerleştiği, yani şehrin en 
eski sâkinleri olarak sayılabilecekleri belli olur. Fakat Kanunî Sultan Süleyman Doğu 
Rim İmparatorluğu’nu yıkmakla Rum geçmişinin hem mirasçısı, hem de devamcı-
sıdır. Böylece bu hikâye de sultan için meşrulaştırma konusunda bir tür sinyaldir.

Rim ve Venedik’le ilgili hikâyelerin fonksiyonu farklı değildir. Rim Hunlara vergi 
ödemek zorunda kalmakla Attilâ’ya tabi olan bir ülke durumuna düşer. Venedik’e 
gelince Attilâ’nın deniz şehrinin hileleri yüzünden intikama hak kazandığı belli 

40 T E R C Ü M Â N  M A H M Û D ’ U N  TÂ R Î H - I  U N G U R U S  A D L I  K R O N I Ğ I

www.tuba.gov.tr



olur. Bütün bunlar Orta Avrupa’nın yeni sahibi sayılan Kanunî Sultan Süleyman’ın 
istediği zaman faydalanabildiği bir tarihî mirasa işaret eder.

Yazarın en önemli gayelerine, esas olarak Büyük İskender ve Attilâ’ya ait hikâyeler 
hizmet eder. Kanunî’ye bildirmek istediği mesajları kroniğin bu bölümleri içerir. 
Eserin ikinci ve daha geniş olan bölümü olayları Ortaçağ Macar kroniklerin-
den bilinen çerçeve içinde anlatır. Bu bölüm bir dereceye kadar gerçekten bir 
tercüme sayılabilir.

Bu noktada tekrar Târîh-i Ungurus’un doğuşu, özellikle doğuş tarihi konusuna 
yönelelim. Yukarıda gösterildiği gibi eser büyük ihtimalle 1543-1566 yılları 
arasında yazılmıştır. Yani Kanunî’nin sefer siyasetinin tamamen değiştiği bir 
dönemde. Hükümdarlığının başlangıç yıllarında özel bir rol oynayan batıya 
yönelik seferler düşüncesi arka plana geçmiştir. Sultan memleketinin doğuşun-
da ortaya çıkan çatışmalara, özellikle büyük rakibi olan Şah Tahmasb’a karşı 
yürütülen savaşlara daha büyük dikkat sarfetmek zorundadır.

Tercümân Mahmûd’un eseri acaba bu yeni dönemin yeni siyasetine tepki ola-
rak mı doğmuştur? Kendisi bu girişimiyle hükümdarına gençliğinin rüyasını 
hatırlatmak ve bununla yetinmek mi istemiştir? Yazar eserini 1558 yılından 
sonra, yani sarayın ve sahibinin inayetlerinden mahrum olduğu bir dönemde 
mi yazmağa başladı? Acaba bu eseri yazmakla mı tekrar sultanın inayetine ka-
vuşmayı ümit ediyordu. Tabiî bu bağlamda şu önemli soru da ortaya çıkar: Bu 
dönemde saray etrafında batı seferlerine devam etmek düşüncesini destekleyen 
bir hizip (lobby) var mıydı? Tercümân Mahmûd eserini bu hizbin etkinliklerine 
katkıda bulunmak gayesiyle mi yazdı?

Tamamen spekülasyon niteliğinde olan bu sorulara şimdilik cevap verilemez. 
İleride cevap verilebileceği de bayağı kuşkuludur.

Tercümân Mahmûd’un Viyana’da doğmuş olduğunu düşünürsek, Kanunî’nin batı 
seferleri siyasetini desteklemesinde belirli bir şahsî ilginin var oluşu kolayca 
tasavvur edilebilir. Kendisinin muzaffer Osmanlılarla beraber doğduğu şehre 
dönmesi karmaşık hayat ve tecrübesinin bir tacı olacaktı.

Kendisinin tercüman ve diplomat, sonra ise bu fonksiyonlardan dolayı her 
iki tarafa hizmet eden bir iki taraflı casus olarak Viyana’dan umduklarına her 
zaman kavuşamadığı kolayca düşünülebilir. Bu yüzden yazar olarak gayelerini 
belki bir tür burukluk da etkilemiş olabilir. Fakat bu düşünceleri ileri sürmekle 
tekrar kuru spekülasyonlara varmış bulunuyoruz.
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Bunlara eserin bir yerini hatırlatmakla son verelim.

Bu yer Attilâ’ya öğüt veren eski Viyana kralı olan Tetrikus’ala ilgilidir. Kendisi 
Hunların hükümdarına seve seve yardım eder. Bunun nedeni olarak eserde 
şunlar yazılır [54b/9-55a/4]:

“Ve bundan evvel dimişdük ki, memâlik-i Pannoniya ve Bic kıralları Tolna-âbâd’da 
Kattar-ı Serdâr’la ceng eyleyüb ve ol mukâtelede Pannoniye kıralı helâk olub Pic 
kıralı bir mikdâr kimsene ile kaçub girü taht-ı mukarrerine varub ve nice 
zemândan sonra beğler ile bir vechile uz olmayub anlardan rencîde ve mü-
teşekkî olub, ve hem muttali‘ olmışdı kim, Atilus’un mukarrer seferi vardur. Ol 
sebeblerden Bic kıralı dahi Kıral-ı Atilus’a gelüb dost oldılar. Ammâ murâdı bu 
idi ki, ol uz olmaduğı beğlerden intikâm ala. İllâ ki tefekküri buydı ki, gendünün 
başı altından olduğı şâyi‘ olmayaydı.”

Tetrikus’un şahsî his ve gayelerine ait yazılar acaba Tercümân Mahmûd için de 
geçerli olup onun şuuraltı düşüncelerini mi yansıtır?

Târîh-i Ungurus’un Bir Tarihî Kaynak ve Edebî Eser Olarak Değeri

Tercümân Mahmûd’un kroniğini hem bir tarihî kaynak, hem de bir edebî eser 
olarak değerlendirmek gerekir.

Kendisi bugün bir tarihçi için düşündüğümüz ölçülerden pek tabiî uzak kalır. 
Zîrâ tarihî kaynaklardan öğrenilebilen gerçeklere sadık kalmıyarak, tersine 
bunları istediği şekilde değiştirip gayelerine göre uygun bir çerçeveye oturtur. 
Pek tabiî böyle hareket etmekle çağdaş tarihçi/kronikçilerden farklı değildir. 
Fakat şunu da eklemek gerekir: Bu emeğinin sonucunda konsepsiyonundan 
orijinal ve canlı bir eser ortaya çıkar.

Ve bu noktada yazarın kroniğini bir edebî eser olarak değerlendirme konusuna 
gelmiş oluruz. Tercümân Mahmûd bir yazar olarak kuşkusuz ki büyük bir methe 
lâyıktır.

Kendisi emrine amade olan kaynaklara dayanarak gerçekten orijinal bir eser 
yaratmıştır. Fantezisi sayesinde bu kaynakların gerçeklerini onun yarattığı bir 
çerçeveye yerleştirmeyi üstadâne bir şekilde başarmıştır. Yazar kendi gayelerini 
gerçekleştirmekte kesin metotlar uygulayarak hareket eder. Böylece yazarken 
olaylarla gerçeklerin özüne dikkat eder, ayrıntılar bazen bu dikkatin dışında 
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kalır. Hattâ bunları, gayelerinin ve yaratmak istediği canlılığın gereklerine göre 
her zaman değiştirmeye hazırdır.

Eserini yazmak için kullandığı kaynakların çerçevesi sınırlıdır. Yazarın fantezisi 
için aynı şey söylenemez. Böylece kaynaklardan öğrendiklerini temel gayeleri-
ne uygun bir şekilde serbestçe kullanır. Aynı zamanda kroniğinin sahnelerine 
canlılık vermekte de serbestlik hisseder: öğeleri ona göre değiştirir. Bu bakım-
dan özellikle savaş sahneleri göze çarpar.

Tercümân Mahmûd pek tabiî eserini döneminin edebî ölçütlerine uygun bir 
biçime sokmağa çalışmıştır. Eserinin umum tarafından kabulunü ancak bu 
takdirde temin edebilmiştir. İskender hikâyesinin Türk edebiyatındaki geleneği 
kendisi için malûm muydu? Bu soruya şimdilik cevap verilemez. Belki bu ko-
nunun Osmanlı dünyasında bilinip rağbet gördüğünü bilerek M. I. Iustinus’un 
tarihinden faydalanmağa karar vermiştir. Fakat eserin kabulü yalnız konuya ve 
bunun işlenmesine bağlı değildi. Bu hususta dilin özel bir önemi vardı. Ve tam 
bu noktada, belki ana dili Türkçe olan bir kâtibin yardımından faydalanmasına 
rağmen güçlüklerle karşılaşmış olmalıdır. Tam da eserini daha canlı bir şekle 
sokmak düşüncesiyle metne eklenen şiirler yazarın belirli bir daireden dışarı 
çıkamadığını göstermektedir. Bu şiirlerin seviyesinin düşük olması hemen göze 
çarpmaktadır. Bakî ve Fuzulî’nin döneminde yazar bu şiirlerle başarı kazana-
mamıştır. Tercümân Mahmûd yazar olarak ana dilinin muhit ve çerçevesini ter-
ketmek zorunda olan yazarların yazgısını paylaşmak zorunda kaldı. Tek çıkış 
yolu yabancı dil muhitinde yazılı bir deneme yapmak idi. Tercümân Mahmûd’da 
bu iş için gereken irade eksik değildi.

Kendisi bu sorunun boyutunu kuşkusuz ki gayet iyi anlamıştır. Fakat eserin 
yazılışından sonraki tarihi, kendisinin yabancı muhite düşen yazarların ka-
derinden kurtulamadığına tanık olur. Yine de onun yazar olarak gösterdiği 
cesaret her methe değer.
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Metin
(Latin Harfli Transkripsiyon)*

* Metnin filolojik tenkidi yapılırken uluslararası usule göre Latince terimler kulla-
nılmıştır. Bunların Türkçe karşılıkları sıradaki listede gösterilmiştir: Dittographia 
= yazılışta lüzumsuz tekrarlama; Lacuna = metinde boşluk; Littera correcta = 
düzeltilmiş harf; Locus desperatus = okunamayan yer; Ms. sic. = metin böyle; 
Pars adscripta = metne eklenen kısım; Recte = şöyle düzelt!; Verbum correctum 
= düzeltilmiş kelime; Verbum defectum = kelimenin yazılışı bozuk.
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[1b] [1] Hamd-i nâ-mahdûd ve senâ-yı nâ-ma‘dûd ol Pâdişâh-ı vâcibü’l-vücû-
da, ki [2] âlem-i anâsırı sevâd u bilâdla memlû kılub her birin - lem yuhlak mislühâ 
fi’l-bilâda - [3] mazhar kılmışdur. Ve dürûd-ı bî-hisâb ol Şehriyâr-ı kâmkâra ki, 
her [4] şehr-i mu‘azzamı bir pâdişâhın zîr-i fermânında kılub – küllüküm [5] râ‘in 
ve küllüküm mes’ûlün an ra‘iyyetiküm - hadîsinün mefhûm-ı şerîfini anda [6] derc 
eylemişdür.

Nazm

  Âlemi gör ki sâni‘-i Müte‘âl
 [7] Eyledi mazhar-ı celâl ü cemâl

  Ehl-i îmân idüb kimini Hudâ 
 [8] Küfrile kimisine itdi cezâ.

Nesr

Der na‘t-ı fahr-ı kâinât ve mefhar-ı mevcûdât [9] nesîm-i selâm-ı semen-rîz-i 
bî-gâyet ve salavât-ı gülbû-yı ıtr-engîz-i bî-gâyet [2a] [1] ol hatemü’r-risâlet 
Resûlü’llâhun ravza-i münîr-i müzehheri üzerine [2] ihdâ ve îsâr olsun kim, 
kudûm-ı risâletiyle cihândan âsâr-ı küfr ü [3] dalâleti ve şirk ü cehâleti merfû‘ ve 
medfû‘ kıldı. Ve dahi âli [4] ve evlâdı ve ashâbı üzerine olsun kim, âyîn-i İslâmı 
tîg-i şer‘ile [5] gün gibi zâhir kılmışlardur. Salla’llâhu aleyhi ve sahbihi ecma‘în.

Ammâ ba‘dehû [6] bir gün serîr-i sa‘âdetün şehriyârı ve taht-ı hilâfetün tâcdârı, 
[7] sultân-ı selâtîn-i zemân sâhib-kırân-ı devrân.
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Nazm

 [8] Şehsüvâr-ı arsa-i rû-yı zemîn
  Pâdişâh-ı kişver ü dünyâ vü dîn

 [9] Nûr-ı adlıyla viren dünyâya fer
  Küfr-i zülmetden komayan hiç eser

 [10] Ehl-i küfre âlemi dar eyleyen
  Düşmeninin yirini nâr eyleyen

 [11] Eyleyen a‘dâlara dün gün gazâ
  Başlarına getüren türlü cezâ

 [12] Kimdür ol şâhı sorarsan [bana ger]
  Dinle sözümü benüm iy mu‘teber

 [13] Şehriyâr-ı1 hefti2 iklîm-i cihân
  Hazret-i sultân Süleymân-ı zemân

[2b] [1] Yâ İlâhî ömrini idüb tavîl
  Şâhımun günden günin eyle cemîl.

[2] Nesr

Ol zemân kim darb-ı tîgiyle feth eyledüği Ungurus [3] vilâyeti kal‘alarından bir 
kaç kal‘anun ahâlîsi Pic kıralına itâ‘at idüb [4] emr-i pâdişâhîye imtisâl ve in-
kıyâd eylemedükleri ecilden, üzerlerine [5] deryâ-misâl asker çeküb varub cüz’î3 
işâretle feth eyleyüb [6] Ustulni Belgırad nâm kal‘ada Latin ibâretince bir kitâb ele 
girüb [7] mefhûmına nazar olundukda, Ungurus vilâyetinün kadîm’ü[8]l-eyyâm-
dan tevârîhi olub ol vilâyet ne vechile ma‘mûr olub [9] ve Ungurus didüklerine 
sebeb ne vechile olmışdur, [10] ve tahtgâhı olan Budin’e niçün Budin dimişlerdür 
ve kadîm [11] tahtlarınun adı nedür, ve ne denlü kırallar gelüb gitmişler, [12] ve ne 
zemânlarda kimler ile ceng ve cidâl eylemişlerdür, ve ne mikdâr [13] kırallık sü-
rüb zindegânî kılmışlardur beyân olunmağa sa‘y idüb [3a] [1] bu bîçâre-i za‘yıf 
Tercümân Mahmûd bende tercüme eylemeğe kasd eyledüm. Vakt [2] ola pâdişâh-ı 
devrânun ve sâhib-kırân-ı devr-i zemânun bu fakîr ü [3] hakîrün tuhfesine 

1 Ms. şehriyâr-ı.
2 Ms. heftî.
3 Ms. cüzvî.
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nazar-ı şerifleri mukârin olub bendeleri hakkında [4] himmeti ve inâyeti mebzûl 
buyurıla.

Rubâ‘î

 [5] Yâ Rab bi-haḳḳı sûret-i nûn
  Ve’l-ḳalemi ve mâyesturûn

 [6] Bâdâ hemîşe devleteş efzûn
  Mâ dâmeti’s-semavâti4 ve’l-arzûn.

Nesr

[7] Eyle olsa râviyân-ı ahbâr ve hâkiyân-ı rûzigâr şöylece [8] yazub inşâ eyle-
mişdür ki, zemân-ı sâbıkda Macar kavminün nesli Nemrod’un [9] evlâdından 
vücûda gelüb hâsıl olmışdur. Zîrâ Nemrod’un Ankisa [10] adlu bir hâtûnı var idi. 
Ol hâtûndan iki oğlı vücûda [11] gelüb birine Magor ve birine Hunor dirlerdi. 
Bunlar Nemrod’un evvel [12] oğullarıydı, ve dâima atalarınun serâyında dururlar-
dı. Günlerde [13] bir gün Nemrod ava gidüb oğulların bile alub gitdi. Nâgâh [3b] 
[1] av iderken, Nemrod bir şikâra rast gelüb hemân ardına düşüb [2] kova gitdi. 
Oğulları dahi her tarafa şikâr gözedürken, bir köşeden [3] bir acâyib cânavar 
peydâ oldı. Şöyleki envâ‘ dürlü rengile münakkaş [4] olmış. Bî-ihtiyâr bu câna-
vara meyl idüb ardınca at saldılar. [5] Cânavar dahi kaçub Acem serhaddinde bir 
kûhistânlık arasına yetüb [6] gayb oldı. Ol iki şehzâdeler ol cânavarı ne kadar ki 
[7] aradılar, bulmayub nâm u nişânından haber bilmediler. Hemân-dem ol iki 
[8] karındaşlar melûl olub gam ve gussa bahrına gark oluben birbiriyle [9] re’y ü 
tedbîr eylediler. Andan dönüb ataları yanına gelüb: “Ol Acem [10] serhaddindeki 
kûhistânlık arasında bize bir ibâdethâne yapıvir!” [11] deyü dilek eylediler, şöy-
leki dünyâdan fâriğ olub bunda oturalar. [12] “Halk-ı âlemden uzlet idüb gendü 
hâlimüze meşgûl olalum” didiler. Nemrod dahi [13] anlarun dileğin kabûl idüb 
emr eyledi, anlar içün ol yirde bir deyr [4a] [1] imâret eyleyeler, ol iki şehzâde 
dahi anda oturub gendü dînlerince [2] ibâdete meşgûl olub ömürleri oldukça 
geçineler.

Çünkim ol ibâdet- [3] hâne yapılub temâm oldı, bunlar dahi ol makâmda oturub 
niçe mâh u sâl [4] dünyâ halkına karışmayub ibâdete ve tâ‘ate meşgûl oldılar, 

4 Ms. sic.

M E T i n 49

www.tuba.gov.tr



müstelizzât-ı [5] âlemden el çekdiler. Bunlar bu hâl-ile beş yıl ol deyrde oturub 
huzûr [6] itdiler.

Çünki altıncı yıl oldı, ol iki cüvânun dimâğlarına lezzet-i [7] dünyâ hâlecân 
eyledi, pâdişâhlık sevdâları süveydâ-yı dillerinde [8] peydâ oldı. Bunlar bu hâlle-
yiken, bir gün ol makâmda anlara gâ’ibden [9] bir şahs gelüb dünyâ beğlüğini ve 
sevdâ-yı saltanatı şerh eyleyüb [10] bunları azdurdı. Ol cüvânlar dahi ol şahsun 
iğvâsıyla ol [11] ibâdethânenün terkin urub hevâ-yı saltanata meşgûl oldılar.

Meğer [12] ol zemânda Acem memleketine yakın bir beğün iki cemîle hûb kızları 
varidi. [13] Magor ve Hunor ol kızları helâlliğe aldılar.

Eyle olsa râvînün [4b] [1] kavli bunun üzerinedür ki, Ungurus kavmi Hunor’un 
zürriyyetinden [2] zuhûra gelüb peydâ oldı. Zîrâ Hunor’un adı sonra Hungurus’a 
[3] tebdîl olundı.

Ve Nemrod öldükde, Hunor götüri kavmiyle kaynatası olan [4] Tatar hanun yanına 
sığınub anda mütemekkin olmışdı. Han dahi ana ri‘âyet [5] idüb ve Acem ser-
haddinde başka bir memleketün beğliğin virdi. [6] Zîrâ Nemrod öldükde, Acem 
tahtına gayri pâdişâh geçmişidi. Ve ol [7] diyâra Ciddiya vilâyeti dirler ki Tatar 
vilâyetleridür, Semerkand’dan tâ Kara- [8] deniz’e dayanınca.

Bir gün diyâr-ı Acem pâdişâhı Kostantiniyye meliki üzerine [9] sefer eylemek eyle-
yüb5 ol sebebden memâlîk-i Ciddiya hâkiminden yardım [10] taleb eyledi. Ciddiya 
meliki dahi mu‘âvenet içün Hunor kavminden, [11] ki Tatar idi, yigirmi bin leşker 
cem‘ eyleyüb Acem pâdişâhına [12] göndermiş idi. Acem pâdişâhı dahi Kostantiniyye 
melikinün üzerine [13] geldükde, zikr olan Hunor kavmine akın virilüb anlar dahi 
[5a] [1] bu vechile Acem pâdişâhından ayrılub Pannoniya vilâyetine gitmişlerdi.

[2] Ve ol vilâyete geldüklerinde, gördiler ki, bir acâyib garâyib ma‘mûr, akar 
[3] suları bî-had, ve mîvesi terekesi çok memleketdür, ve anlarun dillerince [4] 
söylerler. Didiler ki: “Bizüm bundan iyü memleket kande elimüze gire?” [5] 
Ol sebebden Hunor kavmi dahi ittifâk birle ol memleketün kıralına [6] varub 
tâbi‘ oldılar, ve ol vilâyetde yir yir mütemekkin oldılar. Pannoniya [7] kıralı dahi 
anlarun gendi eli altında mütemekkin olduklarına şâdumân [8] oldı, anlardı ki, 
bunlar ana re‘âyâ olalar.

Ammâ bu Hunor kavmi [9] mütemekkin oldukda, Ciddiya vilâyetine Hunor 

5 Ms. sic. Recte: isteyüb?
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kavmine ve beğlerine [10] yarar câsûslar göndermişler idi, tâ ki Hunor beğleri 
asker [11] cem‘ idüb ol ganî memleket üzerine hurûc eyleyeler. Ol esnâda [12] 
han öldi, ekserîyâ memleket Hunor bin Nemrod’a tâbi‘ oldı. [13] Ammâ bir nice 
beğler tâbi‘ olmayub başka beğlik eylerlerdi. Ammâ ol [5b] [1] zemânda Ciddiya 
ve Hunor kavminün beğlerine zikr olan câsûs [2] irdüğinde, Pannoniya vilâyeti-
nün vasfını haber virmişdi. Anlar dahi [3] bildiler ki, Pannoniya gibi ganî vilâyet 
yokdur. Ol sebebden Ciddiya ve Hunor [4] kavminün beğleri azîm asker cem‘ 
eylediler. Ve Hunor kavmi Pannoniya [5] üzerine geldüklerinün bir sebebi budur.

Bir kavilde dahi şöyle rivâyet [6] olınur ki, günlerde bir gün Hunor gendü kav-
minün yarar a‘yânların [7] bir araya cem‘ idüb şikâra azm itmişdi. Şikârında 
nâgehân [8] bir dağ eteğinden bir cânavar çıkdı. Şöyleki acâyib ve garâyib ren-
gile [9] müzeyyen olmış. Ammâ teveccühi âhar kabîleyedür. Bu hâleti göricek, 
[10] fi’l-hâl gönlinden bunı fâl tutdı, eyitdi: “Eğer işbu cânâvar bana [11] şikâr 
olursa, bu memleketde bize rahatlık müyesser olur. Ve illâ ki [12] işbu şikâr bana 
müyesser olmazsa, haber gelen Pannoniya vilâyetin feth itmek [13] nasîb olur” 
deyü niyet eylemişdi. Hemân-dem ol fikr ile şikârın [6a] [1] ardınca at saldı. Ol 
cânâvar dahi kaçub âhar kabîle serhaddine [2] irdüği gibi, Hunor dahi yakın irüb 
şikârı ele getürecek mahalde [3] derhâl ol cânavar gözinden gâyib oldı, nâm u 
nişân nice [4] olduğın bilmedi. Çünkim Hunor bu hâleti göricek, yanında olan 
[5] a‘yânlara eyitdi ki: “Bu iş tehî iş değüldür. Bana ve kavmüme delâlet ve [6] 
işâretdür ki, artuk bize bu memleketde dirlik muhaldür. Hemân çâre [7] ve ‘ilâc 
oldur ki, âhar memleketde mekân bağlayavuz” didi.

Ammâ bu ma-[8] beynde hayli müddet geçdi. Âhir bir sebebden Hunor dahi 
Ciddiya kavmiyle [9] uz olmayub ve zindegânî eylemeyüb ve etrâfda olan mem-
leketlere [10] el uzadub niçe memleketleri darben ve kahren feth eyledi. Çün [11] 
gördiler ki, bunlara kimse karşu durmağa kâdir değüldür, anlar dahi [12] fikr it-
diler ki, Pannoniya vilâyetini ve gün batusında olan memleketleri [13] gendülerün 
hükümlerine müsahhar eyleyeler. Bu şerh olan sebeblerün keyfiyetiyle [6b] [1] 
Hunor bin Nemrod leşker cem‘ eylemeğe başladı.

Kavm-i Hunor cem‘ oldukdan sonra, [2] hisâb idüb kaleme aldılar, gördiler ki, 
Hunor kavminden on bin [3] kişi cem‘ olmış, ve gayri acâyibü’l-mahlûkâtdan 
dahi iki yüz seksen bin [4] er cem‘ olmış. Bu acâyib azîm cem‘iyeti eyledüğinden 
sonra, Hunor’un [5] ömri vefâ eylemeyüb ol esnâda dünyâdan gitdi.

Ammâ Hunor’un akrabâsından [6] bir ulu beğzâde varıdı. Adına Kattar dirler-
di. Hunor yirine ol leşkere [7] anı serdâr nasb eylediler. Ve cümle beğler Kattar 
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serdârun dîvânına cem‘ [8] olub hangi diyâra varacakların danışık kıldılar. Ol 
cem‘iyet beğlerinün [9] her biri bir dürlü kelâm eyleyüb bir nev‘a6 söz söylediler. 
Ammâ [10] Kattar Han ziyâde âkil ve dânâ kimsene idi, ve okımış rûzgâr-dîde [11] 
kişiydi. Fikir deryâsına müstağrak olub ol beğlerün cevâbların [12] aslâ kabûl 
eylemeyüb niçe zemândan sonra baş kaldurub beğlere ve leşker [13] kavmine 
nazar salub eyitdi ki: “Eğer dilersenüz ki, varub alacağımuz memleketi [7a] [1] 
tahtıgâh idinüb anun sebebiyle Maşrık ve Magrib cânibinde olan [2] memleket-
lere el karub feth idevüz, ve dahi niçe vilâyetlere gâlib [3] olub gendimüze itâ‘at 
itdürevüz, imdi gerekdür ki, cehdümüz [4] Pannoniya vilâyeti üzerine olsun!” 
didi. Cümle beğler Kattar’un sözine [5] tahsîn idüb ahd u peymân kıldılar.

Kaçankim Kattar Serdâr Hunor [6] kavminün beğlerine Pannoniya vilâyetinün 
vasfında bir niçe kelâm feth eyledükde, [7] didi ki: “Ol memleket üzerine ad 
itdiğümüzün sebebi oldur kim, [8] sâhib-kırân-ı zemân, yedi iklîm pâdişâhı, 
İskender-i devrân evvel [9] gün doğusında olan vilâyetleri feth ve gereği gibi 
müsahhar eyledüğinden [10] sonra, bir sebeble dahi gün batusında olan memle-
ketler üzerine hurûc [11] eylemeğe kasd itdüğinde, evvel Pannoniya vilâyetin feth 
eylemesin gönlinde [12] nakş itmişdi, tâ ki Budin’i ve ol iklimleri feth eylemeğiçün 
uğur dutub [13] tahtgâh idine. Ol sebeble İskender varub feth eyledi ve ol [7b] 
[1] tahtgâhı uğur dutub andan Pec tahtınun üzerine varub feth eyledi. [2] Bu iki 
tahtgâhun fethi sebebiyle Nemçe, Leh, Çeh ve Fireng ve niçe dahi vilâ- [3] yetlerün 
beğlerin mecrûh idüb darben ve kahren emrine mutî‘ ve münkâd [4] eyledi.”

Çünki Hunor beğleri Kattar Serdâr’dan bu haberleri [5] işitdüklerinde, cümle 
beğler Kattar sözine hayrân olub fikr ü tedbîrine [6] tahsîn eylediler. Didiler ki: 
“Ne aceb bize bu ahvâlleri ayân eyledinüz. [7] Acaba İskender nerede doğdı, 
ve kimden hâsıl olub ve babası ve anası [8] kimler idi, ve evvel hangi vilâyetler 
üzre varub ve hangi pâdişâhı [9] evvel tahtdan indürüb feth eyledi? Ve Pannoniya 
vilâyetinün üzerine [10] varmasına sebeb ne olduğını lutf  idüb bunun sırrını bize 
ayân u beyân [11] eylen!” didiler.

Çünki Kattar Serdâr Hunor kavmi beğlerinden bu denlü7 [12] ibrâm göricek, ol 
dahi revân İskender hikâyetine âğâz idüb [13] didi kim:

||| Râviyân-ı ahbâr ve nâkilân-ı âsâr şöyle rivâyet iderler kim, [8a] [1] İskender 
Rum pâdişâhlarınun on birinci atasından hâsıl olub [2] vücûda gelmişdür. Rum 

6 Ms. bir nev‘a.
7 Ms. d.n.l.v.+elif. (Elif: littera correcta).
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tahtı evvel zemânda Maçyadonya vilâyetinde idi, [3] ki Filibe’den tâ Kavala’ya va-
rınca Maçadonya vilâyeti denilir. İbtidâ Rum pâdişâhları [4] ol vilâyetde zuhûra 
gelmişlerdür. Zîrâ andan evvel Rum vilâyetinün hisâr- [5] ları hep başka beğlikler 
idi, ve Nizanc8 beğleri, ki - şimdi ol vilâyete [6] İslambol denilür - başka beğlik 
iderlerdi. Ve Atina ve Selenik [7] ve ol semtlerde olan azîm şehirlerün beğleri Vene-
dik beğleri [8] gibi birer mikdâr yire hükm iderlerdi. Kıralları olmazıdı, dükeli [9] 
Arnavud ve Mora vilâyetlerinde kırallar olurdı.

Ammâ ol zemânlarda [10] Atina ve Selenik beğleri gâyet mâldâr idiler, ve çok 
askere ve [11] deniz yüzinde donanmaya kâdir idiler. Şöyleki iki def‘a Acem [12] 
pâdişâhları asker ile Rum vilâyetin feth itmek için hurûc [13] itmişlerdi, Atina 
beğleri dahi askerle karşu gelüb ceng idüb [8b] [1] Acem pâdişâhlarınun çok 
askerin kırdılar. Âkıbet ceyş-i Acem nâçâr [2] olub Rum vilâyetlerinden yine mem-
leketlerine kaçmışlardı. Ol zemânlarda [3] Filibe’den Kavala’ya varınca üç dört 
kırallık yir idi.

Ammâ ol zemânlarda [4] Mora vilâyetinde bir yarar beğzâde varıdı. Adına Kara-
lu dirler idi. [5] Günlerde bir gün bir düş görüb ol düşün remzinden mütehayyir 
ve hayrân [6] olub âkıbet ol sebebden şehrinde olan müneccimleri cem‘ idüb [7] 
anlardan bu gördüği düşün ta‘bîrini suâl eyledi. anlar dahi [8] her biri zemâ-
nında âkil ve dânâ kimseneler olmağın, deryâ-yı fikre gark olub [9] birbiriyle 
ittifâk idüb didiler kim: “Devletlü şehzâde, bu sizün düşinüzün [10] ta‘bîri budur 
kim, sizün sebebinüz ile Edissa vilâyeti, ki Türkî’de = = = [11] dinilür, ve Mora 
vilâyetinde Korunt nâm pâyitaht şehri, ki [12] Türkî’de = = = dinilir, götüri Rum 
vilâyetlerinün pâyitaht [13] hisârları bunlardur. Ammâ Rum [9] vilâyetlerinün 
pâdişâhluğı ibtidâ [9a] [1] sizden zuhûr idüb Rum pâdişâhluğı evvel Filibe’den 
tâ Kavala’ya varınca [2] ve Arnavud vilâyetine dayanınca olsa gerekdür. Tâ onıncı 
ataya varınca. [3] Andan bir pâdişâh zuhûra gele, ki götüri bu vilâyetleri feth 
eyleye. Ve [4] sizden sonra gelen pâdişâhlarun makbereleri Edissa hisârında [5] 
olsa gerek. Şöyle ki bir pâdişâh bu tertîbi dönderecek olursa, ol [6] vilâyetle-
rün taht-nişînliği ol pâdişâhdan bir âhar iklîmün [7] şehriyârına intikâl eyleye. 
Ammâ evvel her kankı hisârun üzerine, ki varub [8] muhâsara kılasız, yağmurlı 
günde yüriyiş kılasız, tâ ki fursat sizün [9] ola!” deyüb hâmûş oldılar.

Çünkim ol beğzâde müneccimlerden [10] bu ahvâl haberin aldukda, ferah oldı. 
Andan Mora’da bir mikdâr gendüye [11] uyan beğzâdelerden ve askerden cem‘ 

8 Ms. sic. Recte: Bizanc (=Bizans).
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idüb = = = vilâyetine [12] gelüb ceng idüb Serez’i ve Dırama’yı feth eyledi, ol 
semtlerde [13] olan kıralları9 feth eyledi. Andan = = = hisârun üzerine varub 
[9b] [1] muhâsara eyledi. Ve bir yağmurlı günde yüriyiş idüb feth eyledi. Andan 
[2] Filibe’yi ve Gümülcine’yi zabt eyleyüb andan Âdem Peygamber târîhinün [3] dört 
bin üç yüz doksan bir yılında ol hisârda âlî cem‘iyet [4] idüb andan tahta geçüb 
üç dürlü bir tâc yapdı. Bir katı demürden [5] ve bir kat buğday sapından ve bir 
kat altundan. Anda bir niçe gün [6] karâr idüb girü Mora vilâyetine varub Korunt 
tahtına gelüb [7] asker cem‘ eyledi. Andan Avlona semtlerinde olan kıralları taht-
larından [8] indirüb ol vilâyetleri feth eyledi.

Ammâ Atina ve Selenik ol semtlerde [9] olan bir niçe azîm şehirlerün beğleriyle 
dostlık iderdi. Zîrâ [10] anlar ol zemânlarda askeriyle andan kuvvetlü idiler. Ve 
İslâm- [11] bol ve Edrene beğleriyle dostlık ve konşulık iderdi. Bu tarîkile [12] yigirmi 
yedi yıl pâdişâhlık idüb andan bir gün ecel yasduğına [13] baş koyub vasiyet 
eyledi ki, gendiyi ve andan sonra gelen padişâhları [10a] [1] ol hisârda defn 
eyleyeler. Çünkim âşiyâne-i tenden simurg-ı rûh [2] Kâf-ı ademe pervâz eyledi, 
kulları mâtem dutub ol pâdişâhı lahd-i zemîne [3] irgürdiler. 

Nazm

  Budurur hâli cihânun dâyimâ
 [4] Sonını her şenliğün eyler fenâ

  Lezzet-i dünyâya mağrûr olma hiç
 [5] Aldanub işine mesrûr olma hiç

  Âdemî bir mürgdür meskeni cihân
 [6] Çok kuş uçurdı bu köhne âşiyân.

Nesr

Râvî kavlince çünkim ol pâdişâh [7] âlâyiş-i cihândan göz yumdı, ammâ bir 
oğlı varıdı. Adına Pertiyka [8] dirlerdi. Pâdişâh ölicek, oğlı Pertika tahta geçdi, 
Âdem Peygamber [9] târîhinün dört bin dört yüz on altısında. Ol dahi otuz yedi 
[10] yıl pâdişâhlık eyledi. Âhir ol dahi ecel çâhına düşüb âb-ı hayâtından [11] el 
yudı.

9 Ms. karalları.
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Ve anun bir oğlı varıdı. Adına = = = dirlerdi. [12] Babası ölicek, ol hisârda 
kânûn üzre defn itdürüb [13] andan Âdem târîhinün dört bin dört yüz elli üçinde 
tahta [10b] [1] geçüb pâdişâh oldı. Elli beş yıl pâdişâhlık idüb niçe oğulları 
[2] vücûda geldi. Ammâ dükelisi kırılub bir oğlı varıdı, adına Filpos [3] dirlerdi. 
Ol kalmışdı. Ol dahi bir gayri avretden idi. Ammâ [4] babası bu oğlını hergiz 
sevmezdi, bir niçe def‘a öldürmeğe kasd [5] eylemişdi. Ammâ öldürmeğe bir 
sebeb bulmazıdı. Bu hâlile niçe zemân [6] geçüb âhir zahm-ı çeşm-i10 zemâne 
ol şehriyâra dahi göz diküb bâd-ı [7] ecel keştî-yi vücûdın garkâb-ı helâka virüb 
cihândan göz yumdı.

Nazm

 [8] Hal-i âlem budurur dinle iy cân
  Dâyimâ bâd-ı11 ecel eyler vezân

 [9] Dünyede ecel yeli durmaz eser
  Niçe niçe şehlerün bağrın keser

 [10] Her ne denlü eylesen tûl-i12 emel
  Târumâr ider anı ceyş-i13 ecel

 [11] Şehleri tahtından idüb sernigûn
  Gözyaşıyla yiri eyler lâlegûn

 [12] Adl u dâd issi demez bu şâhdur
  Âsumân-ı14 şer‘ içinde mâhdur

 [13] Yâ dimez bu sîmten dilber-durur
  Sözi şeker lebleri gevher-durur

[11a] [1] Koyayın dünyâda sağ olsun dimez
  Ömr-i çağın yürisün sürsün dimez

 [2] Şâh u derviş ü gedâ her ne ki var
  Cümlesini âkıbet bu yir yutar

10 Ms. çişm-i.
11 Ms. bâd-î.
12 Ms. tûl-î.
13 Ms. ciyş-i.
14 Ms. âsumân-î.
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 [3] Hay ölüm müşkil ölüm düşvâr ölüm
  Kande kaçsam önine uğrar yolum

 [4] Âkıbet seng-i ecel irer başa
  Sen gerekse devletile bin yaşa.

Nesr

[5] Râvî kavlince çünkim pâdişâh öldi, oğlı Filpos Âdem [6] Peygamber târîhinün 
dört bin beş yüz sekiz yılında atası tahtına geçüb [7] pâdişâh oldı. Ol dahi bir 
niçe zemân şâh olub kırk [8] iki yıl hükm ü hükûmet sürdükden sonra, bir oğlı 
vücûda geldi. [9] Adına = = = dirler idi. Günlerde bir gün Filipos dahi hasta 
olub [10] vefât itdi. 

Andan Âdem Peygâmber târîhinün dört bin beş yüz [11] elli yılında oğlı tahta geçüb 
pâdişâh oldı. Ol dahi on üç [12] yıl pâdişâhlık sürüb andan mevt şarâbın nûş 
eyleyüb [13] cihândan göz yumdı.

Anun dahi bir oğlı vardı. Adına = = = [11b] [1] dirleridi. Babası ölicek, oğlı = 
= = Âdem Peygâmber târîhinün [2] dört bin beş yüz altmış üç yılında tahta geçüb 
pâdişâh oldı. [3] Çünkim Amintas cihânun îş ü nûşına ve bûs-ı âğûşına aldanub 
[4] on dokuz yıl gafletile pâdişâhlık eyledi. Âhir sâkî-yi dehr ana dahi [5] ecel 
câmını sunub vücûdın adem eyledi.

Velî bir oğlı kaldı. [6] Adına İskender dirlerdi. Gendi dünyâdan sefer idicek, İs-
kender [7] atası yirine15 pâdişâh oldı. Âdem Peygâmber târîhinün dört bin [8] beş yüz 
yetmiş iki yılında ol dahi otuz sekiz yıl adl üzre [9] pâdişâhlık idüb âhir ol dahi 
dâr-ı bekâya rıhlet itdi.

Sonına [10] oğlı kalmamağın, Mora beğzâdelerinden girü bu pâdişâh neslinden 
[11] bir beğzâde16 varıdı. Adına = = = dirlerdi. Âdem Peygamber [12] târîhinün dört 
bin altı yüz on yılında tahta geçüb pâdişâh [13] oldı. Zîrâ ol pâdişâhun oğlı 
yok idi, ammâ kızı [12a] [1] varıdı. = = = pâdişâhun kızınun oğlı idi. Çünki 
[2] saltanat serîrine geçdi, ol dahi otuz sekiz yıl pâdişâhlık [3] sürüb ve Arnavud 
vilâyetinün kıralınun kızını alub andan üç [4] oğlı vücûda geldi. Birinün adı 
İskender ve birinün adı Pertikas, [5] cümleden küçüğinün adı Filpos idi, ki İskender-i 
Rumî’nün17 [6] babasıdur.

15 Ms. yirne.
16 Ms. bigzâde.
17 Ms. İskender-i Rûmi’nün.
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Çünkim = = = bunca zemân devlet tahtında karâr eyledi, [7] bir gün ol dahi 
Zal-i devrândan ecel tabancasın yiyüb ka‘r-ı [8] zemîni18 mekân itdi. Çünkim 
Amitnam öldi, ulu oğlı [9] İskender Âdem Peygâmber târîhinün dört bin altı yüz yigir-
mi [10] sekizinde tahta geçüb pâdişâh oldı. Zîrâ babası sağluğında [11] büyük oğlı 
İskender’e pâdişâhlığın bildürüb andan oğlı [12] Filpos’a Teba şehrinün eminliğüni 
ve subaşıluğın19 virmiş idi.

Çünki [13] babaları öldükde İskender pâdişâh oldı, kardeşini Teba şehrinde [12b] 
[1] eminlüğinde mukarrer eyledi. Gendi dahi Korunt hisârında, ki = = = [2] dîvân 
eyleyüb, anda azîm asker cem‘ eyledi, = = = beğleri [3] üzerine sefer eyledi.

Ol vilâyet beğleri dahi anun geleceğin [4] bilüb anlar dahi asker cem‘ idüb hâzır 
olmışlardı. Günlerde [5] bir gün İskender asker ile memleketleri içine girüb ve 
iki cânibün [6] karavulları birbiriyle buluşub ve iki cânibden niçe adam kırılub 
birbirinden [7] ayrıldılar. Andan ol gice iki asker birbirine20 mukâbil konub iki 
cânibden [8] karavullar muhkem bekleyüb: “İrte ceng-i sultânîdür” deyü iki 
asker- [9] den münâdîler nidâ iderdi tâ subh olınca.

Çün sabâh oldı, [10] iki askerden tabl u nakâreler çalınub dersû21 at arkasına 
[11] gelüb meydân yirine geldiler. Şöyleki atlar ayağından toz havâya ağub [12] 
iki askeri kapladı, tozdan ak at kara at fark olmaz oldı. Nâgâh [13] zemândan 
sonra bâd-ı sarsar çıkub iki askerün üzerinden [13a] [1] tozı kaldurub andan iki 
cânibden asker halkı birbirini fark ider oldı. [2] Hemân-dem birbirinün22 cân u 
başına kasd idüb kimi tîg çeküb kimi eline [3] şebdesin alub birbirine23 depindi-
ler, at süheylinden, erenler na‘rasından gûyâ [4] meydân yüzi mahşer yiridür. Bu 
hâlile bir ceng itdiler, ki ta‘bîre kâbil [5] değül. Âkıbet Hudâ-yı bî-niyâz İskender’e 
fursat virüb düşmanı sıyub bir niçe [6] beğler kılıçdan geçüb bir niceler dahi 
kaçdılar. İskender ol kırılan [7] beğlerün ve asker halkınun ganîmet mâlların alub 
ve ol memleketi [8] harâca kesüb andan tahtına döndi.

Meğer ol arada [9] pâdişâhun Atina beğzâdelerinden bir sevgülü vezîri varıdı. [10] 
Ol vezîr ile pâdişâhun anası sevişürdi. Bu hâlle ol vezîr [11] ile bunı tedbîr itdi ki, 

18 Ms. zemîni.
19 Ms. eminlüğin ve subaşıluğın.
20 Ms. birbirne.
21 Ms. sic. (Bk. 31b/5, 41a/9).
22 Ms. birbirnün.
23 Ms. birbirne.
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oğlını öldüre, ve ol beğzâdeyi, ki [12] pâdişâhun vezîridür, tahta geçirüb pâdişâh 
eyleye. Bu hâl ile [13] bir niçe def‘a ağu kasd idüb rast getüremedi, [13b] [1] zîrâ 
pâdişâh gâyet sakınurdı. Ammâ ol vezîrden herkes hâinlik [2] anlamazdı.

Ammâ ehl-i nücûmdan ba‘zı kimse bir niçe def‘a pâdişâha [3] dimişlerdi ki: 
“Devletlü pâdişâh, Ayastas nâm kimseneden sakınasız!” [4] Meğer ol vezîrün 
adı Ayastas idi. Müneccimlerin pâdişâha [5] buncılayın ahvâl didüklerin duyub 
pâdişâha gelüb ağladı. [6] Didi kim: “Devletlü pâdişâh, benüm senün yanunda 
makbûl olduğuma [7] hased iderler. Ol sebebden böyle dirler. Eğer devletlü pâ-
dişâh [8] benden bir hâinlik gördünüzse, işde boynum, işte kılıcınuz. Ammâ [9] 
varısa, ol didükleri Ayastas devletlü pâdişâh feth eyledüği [10] = = = vilâyetinde 
kendi yirinüzde kâim-makâm koduğunuz Ayastas’dur. [11] Ve hem ol cânibden 
haber gelmişdür ki, hıyânetliğe kasdı var deyü. [12] Ammâ devletlü pâdişâha arz 
itmedüğümün sebebi buyidi kim, [13] tekrâr tecessüs içün adamlar gönderdüm, 
geldükde neyse ahvâl [14a] [1] ma‘lûm ola” didi.

Gönlünden fikri buyidi kim, ol yiğide [2] bir zarar yetişdirüb helâk ide. Zîrâ an-
dan gâyet korkardı. [3] Ol arada bir iki gün geçüb tekrâr vezîr pâdişâha arz- [4] 
eyledi kim, zikr olan = = = beği24 âsî oldı. Hemân [5] pâdişâh buyurdı kim: “Tez 
kapuma getürün!” Ol sâ‘atde adamlar gidüb [6] ol yiğide ahvâli ma‘lûm itdiler. 
Ol bî-günâh dahi pâdişâh [7] emri üzre âsitâneye gelmeğe azm kıldı.

Ammâ bu yanadan [8] vezîr ol beğün geleceğin bilüb korkdı, şâyed ki ol biğ25 [9] 
pâdişâhile bulışub doğru çıka. Ol sebebden bu tedbîri fikr idüb [10] pâdişâha 
varub didi kim: “Devletlü pâdişâh, size layık değüldür ki, [11] anun gibi hâini 
gendünüze buluşdurasın. Hemân geldikde pâdişâhile [12] buluşmadın işin bitür-
mek gerekdür.”

Pâdişâh vezîrün sözine [13] uyub ol bî-çâreyi geldükde gendüyile buluşdurma-
yub [14b] [1] ol bî-günâhı helâk eyledi.

Andan sonra vezîr dahi gendüye mensûb [2] bir nice kimsenelere pâdişâh kapu-
sında ağalık ve beğlik virdi, tâ ki [3] vakt-i hâcetde gendüye arka olalar.

Meğer ol vezîrün [4] bir gâyet ile latîf  bahçesi varıdı. Bir niçe def‘a pâdişâh [5] 
ol bahçeye varmış idi. Yine vezîr pâdişâhun anasıyla tedbîr [6] eylediler ki, pâ-
dişâhı yine bahçeye da‘vet idüb ol arada fursat [7] bula. Ammâ bu mâbeynlerde 

24 Ms. bigi.
25 Ms. big.
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pâdişâh tahta giçeliden26 yedi yıl geçmişdi. [8] Günlerde bir gün vezîr pâdişâhun 
anasınun ittifâkıyla pâdişâhı [9] bahçesinde ziyâfet idüb anda pâdişâha fursat 
bulub pâdişâhı [10] öldürdi. Bu cânibden pâdişâhun anası ol Pertika adlu oğlına 
[11] dahi ol gice fursat bulub helâk itdi.

Çünkim ol [12] acûze-i dehr hevâ-yı nefse tâbi‘ olub ma‘şûk-ı ışkına gendi nûr-ı 
[13] dîdelerini helâk itdi, andan vezîr tahta geçüb pâdişâh oldı. [15a] [1] Pes ana 
mensûb olan ağalar ve bir niçe beğler ana mu‘âvenet eylediler. [2] Andan ol 
acûze düğün idüb vezîre helâlliğe vardı.

[3] Ammâ Filpos’a mukayyed olmazlardı. Sebeb buydı kim, Teba şehrinün [4] 
emîni olub kat‘â pâdişâhlığa meyli yoğidi.

Çünkim [5] vezîr tahta geçüb gendi velî-ni‘metine dünyâ saltanatı içün [6] hıyâ-
net itdi ve Atana beğleriyle bir olub kasd eylemiş idi ki, [7] ol memleketleri ve 
taht-nişînlüği Atina beğlerine döndüre. [8] Bu tedbîrleri memleket beğleri ve 
a‘yânları duyub Atina beğleriyle [9] adâvet idüb, el altından bir yire cem‘ olub 
ol zemânun [10] uluların ve müneccimlerin cem‘ idüb anlardan iş sonın teftîş 
eylediler. [11] Ve bu serencâmun âhiri neye encâm ola deyicek, anlar dahi hikmet 
[12] bahrına dalub niçe ma‘ârif  dürrine kâdir olub didiler kim: [13] “Bu memle-
ketün taht-nişînlüğinün çâresi Amintam pâdişâhun [15b] [1] zürriyetinden olur, 
yâhûd Amintam pâdişâhun gendi oğlı tahta giçe27 [2] ki, fursat ve nusret anun 
elinde ola. Şöyleki bunlar olmaya, taht- [3] nişînlik mukarrer elinüzden çıkar.” 
Çünkim memleket beğleri müneccimlerden [4] bu haberleri işitdiler, bildiler ki, 
pâdişâhzâde Filpos, ki Teba şehrinün [5] emînidür, andan gayrdan çâre yokdur. 
Ve bir nice beğler dahi Filpos’un [6] akıllığın ve merdâneliğin meth eylediler. 
Hemân-dem ol arada cümle [7] beğler tahta geçen beğzâdeyi öldürmeğe ahd u 
peymân idüb girü [8] pâdişâh katına vardılar. Bir gün pâdişâha fursat bulub [9] 
üç yıl pâdişâhlık sürmiş iken helâk itdiler.

Nazm

 [10] İtdüğini kişi bulur hayr u şer
  Budurur sözüm sana iy mu‘teber

26 Ms. gicelüden.
27 Ms. gice.
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 [11] İtdiğüni sanma kalur yanuna
  Her ne ise yine irerr cânuna

 [12] Şer idersen sonını gözle n’olur
  Sâye gibi yoluna bir gün gelür

 [13] Şerre niyet itdünise iy kişi
  Hayra cehd et terk idüben ol işi.

[16a] [1] Nesr

Andan Filpos’ı Âdem Peygâmber târîhinün dört bin [2] altı yüz kırkıncı yılında tahta 
geçirüb pâdişâh dikdiler.

Çün [3] devlet Filpos’a yüz tutub pâdişâh oldı, etrâfda olan [4] düşmenlerine mü-
dâra idüb cümlesiyle barışdı. Andan intikâm [5] almak içün Atina beğleri üzre 
sefer eyledi. Anlar dahi Filpos [6] pâdişâhun üzerlerine geleceğinden haber alub 
anlar dahi asker [7] hâzır idüb mukâbele oldılar. Ammâ pâdişâh gâyet âkil [8] ve 
dânâ, ehl-i tedbîr kimsene olmağın, ol cengde Atina beğlerin [9] sıyub mecrûh 
eyledi, ve niçe yarar beğleri ol cengde [10] dutub sonra gerü âzâd eyledi.

Andan = = = vilâyeti [11] üzre varub anun dahi beğleri asker cem‘ idüb [12] 
mukâbele gelüb azîm ceng eylediler. Âhir anlar dahi münhezim [13] oldılar. Ve 
bir niçe bin yararlarından kılıçdan geçirüb andan ol [16b] [1] vilâyetün pây-
taht hisârı – adı Larisa – üzre varub [2] muhâsara eyledi. Bir kaç günde anı dahi 
feth eyledi.

Andan = = = [3] hisârı üzerine varub anı dahi feth eyledi. Andan götüri [4] ol 
semtlerde olan hisârları ve [5] vilâyetleri feth eyledi, ve ol vilâyetlerün halkından 
azîm asker cem‘ idüb Atina ve Selenik [6] ve gayri darbıyla feth eyledüği beğlerün 
mâlların alub devlet-ile [7] Korunt tahtına geldi.

Andan tedbîr eyledi ki, çünki Hak Te‘âlâ [8] bu kadar nusret ve fursat virdi, bir 
ma‘mûre-i mu‘azzam bünyâd eyleye. [9] Bu fikr ile ol zemânun müneccimlerin 
yanına da‘vet idüb [10] didi kim: “Bir hisâr yapmak murâd idinürin. Ammâ den, 
ne makûle makâmda [11] yapalum ve kankı günde ibtidâ idelüm?” deyü suâl 
eyledi.

Müneccimler dahi [12] ilm deryâsına dalub ol ovada bir dağ üzre, kim şimdi 
[13] Filbe şehridür, pâytaht içün ol hisârun bünyâd eylemesin mahal [17a] [1] 
görüb pâdişâha arz eylediler. Pâdişâh dahi ol yiri mahal [2] ve münâsib görüb 
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ve andan her cânibe sefer eylemesine âsân görüb [3] ve müneccimleri cem‘ idüb 
bir mübârek sâ‘at gözleyeler, bünyâd urmağiçün. [4] Müneccimler dahi günler-
de bir gün Âdem Peygamber târîhinün dört [5] bin altı yüz elli üçinde bir mübârek 
sâ‘at bulub ol hisârun [6] bünyâdın urmağiçün temel yirin hufr itdiler.

Bunlar temel yirin kazarken, [7] bir at başı bulundı. Hemân-dem ol mahalde 
pâdişâh gendinün [8] iç sarâyınun bünyâdın urmasın emr eyledi. Vezîrler ve 
memleket beğleri [9] pâdişâhun bu tedbîrinden mütehayyir olub âhir pâdişâha 
didiler ki: [10] “Devletlü pâdişâh, ol at başınun beşâreti ne ola?”

Pâdişâh [11] dahi cevâb virüb didi kim: “Ol başun beşâreti oldur kim [12] bu 
hisârun sebebiyle adum tâ kıyâmete dek anıla, ve bu şehir dâimâ yedi iklîm 
pâdişâhlarınun eli altında ola. Şöylekim binâ olınan hisâr [17b] [1] yıkılursa 
dahi, etrâfı ma‘mûr şehr ola.” Bu şâdîliğile az zemânda [2] ol şehre burc u bârû 
çevirüb gendinün adı Filpos olmağıla, [3] adını ol hisâra tebdîl idüb Filip kodılar. 
Şimdi Türkî’de [4] Filibe dinilür.

Andan = = = pâdişâhına elçi-yile yarar pişkeşler [5] gönderdi, ol pâdişâhun kı-
zını gendüye helâllığa diledi. [6] Zîrâ ol pâdişâhun iki hûb cemîle kızları varıdı. 
Birinün [7] adı Toroades, ve birinün adı Olimpiya idi. Ammâ Toroades [8] nâm kızını 
Epiro vilâyetinün pâdişâhına helâlliğe virmiş idi. [9] Çünkim Filpos pâdişâh = = 
= pâdişâhından kız taleb [10] eyledi, ol dahi Filpos pâdişâhun devletini ve izzetini 
görüb [11] sözin makbûl dutub kızı Olimpiya’yı helâllığa virdi [12] ki, İskender-i Rumî 
andan vücûda geldi.

Andan bir sebebden [13] Ariyya pâdişâhıyla, ki hâtûnınun kız karındaşı eridür, 
adâvet [18a] [1] bağlayub üzerine asker çekdi. Ol dahi Filipos pâdişâhun [2] 
öninden firâr eyledi. Andan Filpos dahi Epiro vilâyetinün [3] pây-taht hisârı 
üzre varub muhâsara eyledi. Ol hisârı [4] bir kaç gün döğerken, nâgâh bir gün 
hisârdan bir ok [5] gelüb Filpos pâdişâhun sağ gözine dokınub çıkardı. [6] Bir niçe 
günden sonra hisâr kavmi dahi zebûn28 olub [7] amân dilediler. Filpos pâdişâh 
dahi sağ gözin çıkarduklarına [8] kîn eylemeyüb anlara cümle amân virdi.

Andan = = = vilâyetine [9] varub ol semtlerde olan beğleri feth eyledi. Andan = 
= = [10] semtine varub ol beğleri dahi feth eyledi, ve ol yirün [11] pâytaht hisârını 
yir-ile berâber yıkdı. Andan = = = [12] beğlerinün = = = ellerinden alub hayli 
mâl u hazîne cem‘ eyledi. [13] Andan = = = semtine varub ol vilâyet beğleriyle 

28 Ms. zebûn.
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dahi [18b] [1] hayli ceng ü cidâl eyleyüb âhir cümlesini kılıçdan geçirüb ol vilâ-
yeti [2] dahi feth eyledi. Andan Tatar vilâyeti üzre varub anları dahi [3] gendiye 
müsahhar eyledi, ve ol semtlerde olan götüri memleketleri [4] kılıç darbıyla ve 
akıl kuvvetiyle gendiye mûti‘ itdi.

Andan = = = şehri [5] üzerine varub, ki şimdi İstanbul dinilür, = = = [6] = = = 
pâdişâhı idi. Âdem Peygamber [7] târîhinün dört bin beş yüz kırk ikisinde bünyâd 
urmışdur. [8] Ammâ ol zemânda şimdiki denlü değül idi. Pâdişâh-ı âlem- [9] 
penâh, ya‘nî hazret-i sultân Süleymân şâhun sarâyı yiriydi. Ammâ [10] burc u 
bârûsı gâyet ile muhkem idi. Bir sebeble hisâr halkı ol [11] pâdişâha âsî oldılar. 
Ol dahi ol hisârı yedi yıl mikdârı [12] muhâsara eyledi. Ol arada hisârı almadın 
dünyâdan gitdi. [13] Bir nice yüz yıldan sonra Kostantin nâm pâdişâh gelüb şim-
diki [19a] [1] hisârun bârûsını binâ eyledi.

Filpos pâdişâh ol pâdişâhun [2] neslinden olmağıla, kînin komayub üzerine va-
rub muhâsara [3] eyledi. Bir niçe gün hisârı döğüb andan bir mikdâr yarar [4] 
asker halkıyla bekledüb gendi dahi Ker = = = vilâyetine [5] varub niçe hisârları 
feth eyledi. Ol arada şehr-i Kostantaniye [6] dahi zebûn olub Filpos pâdişâha mutî‘ 
oldılar, ve çok [7] mâl u hazîne virdiler. Anlardan alduğı mâl u hazîneyile Kavala 
[8] yanında Dırama livâsında olan Filibe’yi Âdem Peygamber târîhinün [9] dört bin 
altı yüz elli beş yılında binâ urmışdur, tâ ki Kostantaniye [10] şehrini feth eyledüği 
anunıla anıla.

Andan devlet-ile kalkub [11] Astar suyından geçüb, ki ol su Macar vilâyetinden 
Erdel [12] serhaddinde Tuna’ya akar, Sid(d)iya vilâyetine vardı. Ol [13] memleket 
beğleri askerlerin cem‘ idüb Filpos pâdişâha [19b] [1] mukâbil oldılar. Andan 
azîm ceng eylediler. Âhir Filpos pâdişâh [2] anları feth idüb ve ol memleketden 
avret ve oğlan yigirmi [3] bin yesîr alub ve bundan gayri hayvânâtdan gâyet 
doyum [4] oldılar. Ammâ altundan ve gümişden inen nesne ellerine girmedi. 
Bundan [5] sonra pâdişâh ol memleketi yakub yıkub harâb eyledükde [6] girü 
tahtunı özleyüb döndi.

Andan = = = vilâyeti [7] içinden uğrayub ol vilâyet beğleri Filipos’un doyum-
lığından [8] pây istediler. Didiler ki: “Mudâm sen bize pây virmedin geçersin, 
[9] yâ29 bize pây vir, yâ yol virmezüz” deyicek, pâdişâh dahi gazaba [10] gelüb 
hemân darbî geçmeğe kasd eyledi. Ol vilâyet halkı [11] dahi asker cem‘ idüb 
pâdişâha mukâbil oldılar. Gâyetle azîm [12] ceng itdiler. Ammâ Filpos pâdişâh 

29 Ms. ye (y.h.).
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düşmenin hor görüb [13] gendüye mağrûr olmağıla, ekser askerin düşman kılıç-
dan [20a] [1] geçirüb ve altındağı atını öldirüb gendiyi dahi yaralamışlar idi. [2] 
Ve Sid(d)iya vilâyetinden alduğı mâlun çoğını alıkomışlardı.

[3] Filpos pâdişâh gendünün mecrûhluğın belürtmeyüb yine [4] şâd u hurrem 
tahtına vardı. Meger Sid(d)iya vilâyetinde pâdişâh [5] yaralı olmağıla, Rum vilâ-
yetinde “pâdişâh helâk [6] oldı” deyü mesâvî oldı. Ol arada Atina beğleri [7] Acem 
pâdişâhına ümidlenüb30 Selenik beğleriyle bile âsî [8] olmışlardı. Pâdişâh tahtın-
da otururken, bu haberleri [9] işidüb hemân-dem girü asker cem‘ idüb anlarun 
[10] üzerine hurûc eyledi. Anlar dahi pâdişâhun üzerlerine [11] geleceğinden 
haber alıcak, hemân asker cem‘ idüb mukâbele [12] oldılar. Ol arada azîm ceng 
itdiler. Ol cengde [13] Filpos gâyet zebûn olub nâçâr anlarla barışıklık [20b] [1] 
eyledi. Atina beğleri dahi şâd u hurrem oldılar. Filpos pâdişâhun [2] gendülere 
dost oldığından ziyâde hazz itdiler. Zîrâ [3] “asker ile girü üzerimüze gele” deyü 
korkarlardı. Ol sebebden [4] anlar dahi yarar pişkeşler hâzır idüb yarar elçilerle 
Filpos [5] pâdişâha gönderdiler, ve rişte-i muvâsalatı muhkem bend itdiler.

Andan [6] Filpos Korunt nâm pâyitaht hisârına vardı. Andan Rum [7] beğlerine 
nâmeler perâkende eyledi ki, her hisârun ve her memleketün [8] beğlerinün 
elçileri ol yire cem‘ olub her bir pâdişâha mikdârınca [9] asker salına, andan 
Acem pâdişâhı Dârâb Şâh üzerine [10] sefer eyleye.

Çünkim bu tedbîri eylediler, bir gün [11] dîvân-ı âlî idüb otururlardı, haber geldi 
kim: “Cemî‘ elçiler [12] geldi” didiler. Filpos dahi her birin mikdârınca ağırlayub 
[13] andan yirlü yirüne gönderüb asker cem‘ itmesin emr eyledi. [21a] [1] Elçiler 
dahi girü yirlü yirüne varub beğlerine pâdişâhın [2] emrin arz itdiler. Anlar dahi 
emr-i pâdişâhî üzre askerlerini [3] cem‘ idüb andan defter idüb arz itdiler, gördi-
ler ki, [4] iki yüz bin yaya ve on beş bin atlu asker cem‘ [5] olmış, emr-i pâdişâhîye 
muntazır olub dururlar. Meğer [6] ol arada Filpos dahi Acem pâdişâhınun üzerine 
[7] varmasın mukarrer eylemiş idi.

Ol arada evlenüb bir âhar [8] pâdişâhun kızın alub andan sonra Acem pâdişâ-
hınun [9] üzerine varsa gerek idi. Zîrâ İskender’ün anasını terk [10] eylemiş idi 
ve İskender içün dimişdi kim: “Bu oğlan [11] benden değüldür.” Ve hem İskender 
ol zemânlarda vücûda gelmişdi. [12] Ammâ Filbos İskender’i hergiz sevmezdi, 
ve dâimâ beğlerine [13] söylerdi kim: “Zinhâr ben ölürsem, bunı yirüme tahta 
geçirmen! [21b] [1] Eğer bundan gayri oğlum dahi olmazsa, aranuzdan [2] bir 

30 Ms. ümîzlenüb.
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sultânlığa mahal beğzâdeyi yirüme pâdişâh dikesiz, [3] tâ bu benüm tahtuma 
geçüb yirüme pâdişâh olmasın!” didi. [4] Ammâ sen gel, gör bu yana takdîru’l-
lâhı ki tedbîri takdîr bozar.

Nazm

 [5] Sen gör imdi Tanrınun takdîrini
  Niçe kişinün bozar tedbîrini

 [6] Her ne denlü kim kişi tedbîr ider
  Dâimâ takdîr anı tagyîr ider

 [7] Kankı iş olmaya takdîr-i31 İlâh
  Ol işe tedbîr olur gâyet günâh

 [8] Anmayub takdîr-i Hakkı Filpos
  Beğlerine didi: “İy cem‘-i ulus

 [9] Sonuma İskender’i şâh eylemen
  Saltanatdan anı âgâh eylemen

 [10] Ol benüm oğlum değüldür bilinüz
  Ana göre fikr ü tedbîr edinüz!”

 [11] Âkıbet takdîr-i Hakkı gör iy cân
  Tahta şâh oldı Sikender bî-gümân.

Nesr

[12] Biz geldük bu yanadan, İskender’ün anası dahi [13] cümle beğler arasında didi 
kim: “Oğlum İskender pâdişâhdan [22a] [1] değüldür. Zîrâ bir gice yatub uyur-
ken, beni bir ağır nesne basdı. [2] Kaçan uyanageldüm, kan tere batmış idüm. 
Ol arada sahîh bilürem [3] ki, andan hâmile kaldum ve oğlum İskender orada 
hâsıl oldı”. [4]

İllâ babası gâyet rencîde-hâtır32 olub ve nice fikirlere varub âhir [5] ol harâretile 
kasd itdi ki, İskender’i öldüre. Ammâ vezîr- [6] ler men‘ eylediler, tâ ki göreler 
devrân ne gösterür. Ammâ hatunı [7] Olimpiya’yı ol sebebden terk eyledi.

31 Ms. takdîr-î. (Bk. 21b/11: takdîr-i). 
32 Ms. rencîde-hâtır.
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İskender dahi ol zemânlarda [8] on yedi yaşına irişmişdi. Ve babasınun bu hâlin 
göricek, [9] ol dahi anasıyla başları kaydın danışub bir gün ansuzın [10] anası 
kalkub ve oğlı İskender’i bile alub Apı-kayır vilâyetine <gitdi>, [11] ki Türkî dilinde 
Arnavud vilâyetidür. Ve şimdiki hâlde Arnavud [12] memleketinde olan İskenderiye’yi 
ol İskender bünyâd eylemişdür. [13] Anasınun anda bir karındaşı vardı, anun dahi 
adı İskender [22b] [1] idi ve hem ol diyârın pâdişâhıydı. Anun yanına vardılar [2] 
ki, sonra İskender emriyle askeriyle gün batusınun vilâ- [3] yetlerine varub temâm 
Leh, Çeh ve Alaman feth oldukda, [4] götüri askeriyle Firenk vilâyetinde Firanci 
kıralun [5] hîlesiyle helâk oldı.

Çünki İskender’le anası [6] kardaşınun yanuna geldiler, dâimâ eri Filpos pâdişâh 
[7] üzerine asker çekmesine kardaşına iğvâ virirdi. Bunlar bu ted- [8] bîrdeyken, 
Filpos pâdişâh dahi bir âhar pâdişâhun [9] kızın alub düğün eylemek üzerine 
idi. Günlerde [10] bir gün “Rum pâdişâhınun düğüni vardur” deyü etrâfında [11] 
olan komşı beğlere ve pâdişâhlara nâmeler ve düğün [12] okuyıcılar gönderdi. 
Bu mâbeynde düğün temâm hâzır olmak [13] üzerineyken, İskender anasıyla bu 
haberi işidüb [23a] [1] fikir deryâsına dalub dilediler ki, çâre ideler, tâ ki [2] 
Filpos pâdişâh murâdına irmeye.

Meğer ol zemânlarda pâdişâhun [3] hizmetinde yakın bir beğzâde vardı, Vizinton 
adlu. [4] Ol dahi bir sebeble pâdişâhdan râzî olmayub gönülden [5] adâveti vardı. 
Anı İskender anası bilürdi. Hemân [6] re’y ü tedbîr anı itdiler ki, ol beğzâdeye el 
altından nice [7] mülk ü mâl adayalar, tâ ki pâdişâhı öldüre. Çünki [8] bu fikri 
kıldılar, zikr olan beğzâdeye İskender anasıyla el [9] altından bî-nihâyet mâl u 
mülk adadılar ki, n’eylerse eyleyüb [10] düğün şenlüği arasında hemân pâdişâha 
fursat [11] bulub öldüre.

Çünki İskender anasıyla ol beğzâdeye [12] bu kadar mülk ü mâl adadılar, ol be-
ğzâde dahi cihân mülk [13] ü mâlına aldanub velî-ni‘metine kasd idüb gice ve 
gündüz pâdişâhı [23b] [1] öldürmek fikrinde idi.

Bu hâl üzreyken, pâdişâhun [2] düğüni dahi oldı. Ol dem pâdişâh nazarında 
envâ‘ dürlü [3] şenlikler olduğında, pâdişâh dahi cûşa gelüb bu düğün [4] şenli-
ğiyçin ve hem alacağı33 kızun şevkiyle gendü dahi bir sûrete [5] girdi, tâ ki son 
düğün gicesinde her halkı yirlü yirinde şenliklerin [6] seyr eyleye.

Ol arada pâdişâh sûret değüşdürdiğine ol beğzâde [7] de düşünüb didi kim: 

33 Ms. alacakı.
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“Bundan eyü fursat olmaz.” Hemân-dem [8] ol dahi bir sûrete girüb pâdişâhun 
fursatın gözleyüb [9] ardına düşdi. “Giceyle olmağla adam adamı fark itmez 
deyü” ol beğzâde [10] halk arasında gezerken, fursat bulub murâdına irmedin 
pâdişâha [11] mevt şarâbın içürüb helâk eyledi.

= = = = = = [12] Çünki İskender babası, Filpos yigirmi beş yıl saltanat tâcını 
[24a] [1] geyüb pâdişâhlık devrini sürüb temâm kırk yedi yıl yaş yaşadukdan 
[2] sonra, âkıbet câm-ı ecelden ömür peymânesi pür olub mevt şerâbın [3] nûş 
eyledi.

Çün devr-i zemân Filpos pâdişâhından yüz çevirüb [4] öldükden sonra, ve 
pâdişâhun İskender’den gayri oğlı olmayub [5] ol dahi âhar memleket pâdişâhı 
yanında olmağın, inen Rum [6] pâdişâhlığınun sevdâsında değül idi. Ammâ ol 
mâbeynde etrâfda [7] komşu beğleri ve memleket beğleri ve vezîrler birbirine34 
düşüb [8] her biri Rum tahtına kasd eyledi. Ve memleket halkı birbiriyle uz değül 
[9] idiler. Etrâfda olan komşular, ki düşmânlar idi, her biri fursat [10] gözedüb 
asker cem‘ itmeğe başladılar.

Bu hâli pâdişâhdan kalan bir niçe [11] ihtiyâr vezîrleri ve beğleri görüb bildiler 
ki, bu işin sonı [12] eyüye varmaz. Ol sebebden cümle bir yire cem‘ oldılar, 
andan “Kimi tahta [13] geçirelüm?” deyü tedbîr eylediler. Âhir gördiler ki, hiç 
birisi irâdetiyle [24b] [1] pâdişâhlığa kabûl itmezler, memleket elden çıkar. 
Hemân tedbîr [2] eylediler ki, İskender’i tahta geçirüb pâdişâh dikeler. Zîrâ 
bir niçe yirlerde [3] İskender’in âdilliğini, merdâneliğini ve re’y ü tedbîrini ve 
sahâvetlüliğini [4] işitmişler idi. Ol sebebden İskender’i tahta geçürmek kasdın 
[5] eylediler. Cümle beğler dahi nâçâr düşman korkusından bu re’y ü tedbîri [6] 
ma‘kûl görüb kabûl eylediler. Andan İskender’e “Yarar beğleri tahta [7] gelsin” 
deyü ulağla gönderdiler.

Çünki İskender Rum vilâyetinün [8] ahvâlin işitdi, anasınun kardaşından mu‘â-
venet içün bir mikdâr asker [9] alub Rum vilâyetine varub. Ve hem ol zemânda 
İskender temâm [10] yigirmi beş35 yaşında idi. Ve Âdem Peygamber târîhinün dört 
bin sekiz [11] yüz altmış üç yılında devletile tahta geçüb pâdişâh oldı.

[25a] [1] Ammâ ol zemânlarda Acem diyârında bir pâdişâh vardı. Adına Dar- [2] 
yus dirlerdi, ki Türkî’de Dârâb Şâh dinilür. Kılıçda gâyet pehlevân [3] idi. Şöyleki 

34 Ms. birbirne.
35 Ms. verbum correctum.
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kılıç sebebiyle ve merdânluğıyla Arab, Acem ve Anadolu [4] vilâyetlerine tâ Bursa’ya 
varınca pâdişâh oldı. Ve cümle ol semtlerde [5] olan beğler emrine fermânber 
idiler.

Bu cânibde dahi İskender tahta [6] geçdükde, çok hisâr ve memleket beğleri, 
ki babasınun kılıcı altında zebûnlar olub [7] mutî‘ idiler. Çünki Filpos pâdişâh 
öldükde ve İskender tahta geçdükde, [8] her biri gendü zu‘mınca baş çekmeğe 
kasd eylediler. Ol sebebden bir nice beğler [9] âsî olub İskender’e inen i‘tibâr 
itmezlerdi.

Ol sebebden İskender [10] Korint nâm hisâra, ki Mora tahtı hisârıdur, ve Türkî’de 
= = = [11] hisârı dirler, ol araya gelüb âlî dîvân eyledi. Anda âsî [12] olan bir nice 
Rum beğlerinün tekurları ve elçileri İskender’e [13] gelüb izzetler idüb İskender’i 
pâdişâhlığa kabûl itdiler, [25b] [1] emrine mutî‘ ve münkâd oldılar.

Bundan sonra Âdem Peygamber târîhinün [2] = = = yılında taht u dergâhın mü-
zeyyen idüb andan asker [3] cem‘ eyledi, tâ ki babasınun âdavetinin intikâmını 
Dârâb Şâh’dan ala. [4] Zîrâ dâimâ Acem pâdişâhlarınun iğvâsıyla Rum vilâyetinde 
ceng [5] ü gavgâ eksük değül idi. Ol sebebden İskender zemânında dahi etrâf- [6] 
da olan memleket beğleri: “Acem pâdişâhınun askeri yardım ide” [7] deyü ümid-
lenüb İskender’e asi olmışlardı. İskender dahi vezîrleriyle [8] tedbîr idüb düşman 
bir iken, iki idinmek olmaz, iki dahi olıcak, [9] birin bertaraf  idinceye dek biriyle 
müdârâ itmek gerekdür.

Çünki [10] İskender etrâfda olan düşmanların hareketlerin bilicek, Acem [11] pâdişâ-
hınun üzerine varmakdan vazgeçüb bir niçe beğleriyle müdârâ [12] eyledi ve 
evvel Atina beğlerine pençe urdı.

Zîrâ İskender tahta [13] geçdükde, Atina ve Selenik ve ol semtde olan be-nâm hisâr-
larun [26a] [1] beğleri İskender’den yüz çevirüb âsî olmışlardı, ve ittifâk birle [2] 
İskender’i aradan götürmek maslahatıyçün Dârâb Şâh’a [3] Domosteneş nam bir 
yarar beği el altından elçiliğe gönderüb yardım [4] istemişlerdi. Ve ol ümîd36 
üzre ol yardıma katlanub İskender önünde [5] hisârlarınun burc u bârûlarını 
berkitdiler.

Ammâ İskender dahi bunların [6] ol tedbîrlerine vâkıf  olub ol sebebden Atina 
beğleri üzerine [7] hurûc eyledi. Feth-i bâb idüb andan etrâfda olan âsî olan [8] 
düşmanları dahi feth eyledi ve nicelerün hisârların ellerinden [9] alub gendülerin 

36 Ms. ümîz.
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kanlarıyla zemîni surh reng eyledi. Bir niçeler dahi [10] İskender’ün bu heybetini 
görüb boyunlarına kefen takub gelüb [11] mütâba‘at iderlerdi.

Ammâ ol aradan Atina beğlerinün bir niçe [12] yararları mâllarıyla denize girüb 
Dârâb Şâh’a sığınub kaçmışlardı. [13] Râvîler şöyle rivâyet kılurlar ki, İskender’ün 
Dârâb Şâh’la [26b] [1] adâvet idüb cenglerinün sebebi ekser bundan oldı ki,37 
kaçan Atina’ [2] nun yarar beğleri mâlların alub Dârâb Şâh’a kaçduklarında, 
İskender [3] dahi varub Dârâb Şâh’a bir mektûb inşâ idüb bir yarâr adamla gön-
derdi.

[4] Çünki İskender’ün elçisi mektûbla Dârâb Şâh’a vardukda, [5] İskender’ün mek-
tûbın öpüb başına koyub andan şâhın eline sundı. [6] Çünki Dârâb Şâh İskender 
mektûbın alub mefhûmına nazar [7] kıldı, gördi yazılmış ki: Evvel Allâh adı, 
andan dimiş ki: “Ben, ki [8] İskender’em, Allah’un inâyetiyle Rum pâdişâhı ve 
sâhib-kırân-ı [9] zemân oldum. Sen, ki Arab u Acem melikisin, imdi mektûbum 
sana [10] vardukda, ma‘lûm ola ki, Atina’da olan kullarumdan bir niçesi âsî [11] 
olub mâlların alub varub senün yanuna sığınmışlar. İmdi bu emrümle [12] sana 
gönderdüğüm kuluma cümlesin kayd ü bend idüb teslîm idüb [13] âsitâneme 
gönderesin. Bir ân ve bir sâ‘at tehîr itmeyesin. Ve hem [27a] [1] sen dahi sâ-
hib-kırânlık da‘vâsından el çeküb sâhib-kırân-ı zemân [2] ve pâdişâh-ı heft-iklîm 
beni bilesin. Zîrâ ki bir kında iki kılıç durmaz [3] ve bir devirde38 iki sâhib-kırân 
sığmaz” deyüb mektûbı temâm itmiş.

Dârâb [4] Şâh çünkim mektûb mefhûmını temâm gûş-ı hûş itdi, be-gâyet hışma [5] 
gelüb kakıdı. Kasd itdi ki, İskender’den gelen adama hakâret [6] eyleye.

Ammâ vezîrleri komayub didiler ki: “Devletlü pâdişâh, elçiye [7] kadîmî âdet 
budur ki, zevâl olmaz. Ve hem ağızdan size nâ-ma‘kûl cevâblar [8] söylemedi. 
Her ne varsa ancak hemân mektûb haberidür. Ol bir kul kişidür, [9] anun elin-
den ne gelür?”

Pâdişâh dahi vezîrlerinün re’y ü tedbîrlerin [10] ve fikr ü firâsetlerin beğenüb an-
dan elçiye cevâbnâme yazub ve eline [11] virüb icâzet virüb İskender’e gönderdi.

Çünki Dârâb [12] Şâh’un mektûbı İskender’e gelüb vâsıl oldukda, mefhûmına na-
zar [13] idüb bildi ki, Acem meliki dahi yâd elden tabanca yimemişdür, gendü 
[27b] [1] pençesin demürden sanur, ve zûr-ı bâzû hemân gendüde var anlar, ve 

37 Ms. k.y.
38 Ms. devrde.
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gendü- [2] den gayri sâhib-kırân yok mülâhazasın eyler, ve hem gendüye ta‘n-
âmîz [3] bir niçe sözler söylemiş. İskender dahi ol harâretile hâzır cem‘ eyledüği 

[4] askerini kaleme aldı. Gördi kim, otuz iki bin piyâde ve biş bin [5] beş yüz atlu 
cem‘ olmış, ammâ ki ser-cümlesi yarar yiğitlerdür.

Ol arada [6] bu leşkere yüz seksen pâre gemi tahmîn eyleyüb cümlesin hâzır 
itdürüb [7] ve askerle ol gemilere girüb Anadolı yakasına geçmek tedbîrindey-
ken, [8] ol babası alduğı hâtûnı ve ana mensûb olan hısımlarıyla öldürdi. [9] Ve 
gendü hısımlarından dahi şunların kim dimâğlarında saltanat sevdâsı vardı, 

[10] cümlesin kılıçdan geçürdi ve mutî‘ olanlarını cümle ol sefere bile alub. [11] 
Ve memleketleri zabt eylemek içün gendünün bir yarar hısımı vardı, [12] adına 
Antipatir dirlerdi, anı gendü yirinde kâim-makâm nasb eyleyüb [13] ve niçe yir-
lere dahi memleket beklemek içün adamlar koyub gendü dahi askerile [28a] 

[1] bir mübârek günde ve bir sa‘âdetlü sâ‘atde gemilere girüb andan düşman [2] 
serhaddinün toprağın gözleyüb Anadolı cânibine revân oldı. [3] Ammâ götüri 
gemilerinün reîslerine emr eyledi kim, gemiler karaya geldüklerinde, [4] hergiz 
kimseneyi karaya çıkartmayalar. Reîsler dahi emr-i pâdişâhî üzre yasak [5] gö-
zedüb dahi demürlerin bırakdılar. Andan İskender emr idüb gendü [6] gemisin 
karaya yakın çeküb ol dem iskele kurdılar. Hemân İskender [7] cebe ve cevşen 
geyüb pür-yarağ olub kılıcın hamâil kılub şâbdesin [8] eline alub evvel gendü 
mübârek kademin karaya basub taşra çıkdı.

Çün [9] İskender Anadolu yakasına Dârâb Şâh vilâyetlerinün serhaddine [10] sa‘â-
detle kadem basdukda, yüzin göğe dutub Hakk Te‘âlâ’ya münâcat [11] eyledi, 
tâ ki gün doğusında olan vilâyetler âsânlığla gendüye [12] müsahhar ola. Ve an-
dan sonra halkı karaya çıkarub yasağ itdi kim, [13] aslâ ri‘âyâyı incitmeyeler ve 
memleketlerini harâba virmeyeler. Didi kim: “Benüm [28b] [1] murâdum bu 
memleketleri harâba virmek değüldür, zabt eylemek murâdumdur. [2] Ri‘âyâ-
suz memleketi n’eyleyeyin? Hem anlarun ne suçları vardur? Hemân [3] benüm 
aksâ-yı murâdum oldur ki, Dârâb Şâh’la buluşub ceng idem, [4] görevüz ki, Hak 
Te‘âlâ sâhib-kırânlığı ve yedi iklîm pâdişâhlığını kime [5] nasîb eylemişdür?”

Ve İskender gönlinde dâim du‘â-yı hâcât iderdi. Cümle [6] asker halkı dahi ol 
du‘âyı gönüllerinden zikr idüb feth ü zafer diler- [7] lerdi. Ve her biri ceng gü-
ninde nâmûs içün çalışub İskender öninde [8] cân u baş virmekde idiler. Ve cümle 
asker halkı Acem pâdişâhınun [9] ganîmet mâlınun hayranlarıdılar. “Kaçan bize 

M E T i n 69

www.tuba.gov.tr



Dârâb Şâh’la mukâtele nasîb [10] ola ki?” deyü bu fikr ü firâsetle aç kurt koyuna39 
girür gibi, ol [11] memleketlere girdiler.

Ammâ bu cânibde Acem pâdişâhına: “İskender senün [12] kasdına asker cem‘ idüb 
ve Anadolı cânibine geçmek içün gemilere [13] hâzır ve müheyyâ eylemişdür” 
deyü serhad beğleri Dârâb Şâh’a arz [29a] [1] eylemişlerdi. Dârâb Şâh dahi ser-
had beğlerine haber göndermişdi kim: [2] “İskender’den tarafa göz kulağ tutasız!”

Günlerde bir gün serhad [3] beğleri İskender cânibine câsûslar gönderdiler, tâ ki 
İskender tedbîrinden [4] haber alub Dârâb Şâh’a arz eyleyeler. Ol câsûslar İskender 
cânibine [5] vardukda, gördi ki, asker ve gemiler hâzır olmışdur, ancak hemân 
[6] bir mübârek gün ve kutlu sâ‘at gözleyüb dururlar ki, gemilere girüb [7] Anadolı 
vilâyetine geçeler. Câsûslar bu hâli görüb ve İskender’ün cümle [8] re’y ü tedbî-
rinden haber alub ol aradan taban götürüb serhad beğlerine [9] gelüb hikâyeti 
haber kıldılar. Beğler dahi ol câsûsları, Dârâb [10] Şâh’a gönderüb ahvâli i‘lâm 
itdiler, tâ ki düşman bâbında [11] ne emr nâzil olur ki, asker cem‘ idüb düşmanı 
ol cânibe [12] koyuvirmeyeler.

Çünki casuslar Dârâb Şâh’a gelüb İskender haberin [13] virdiler, ol dahi bu haberi 
işidüb vezîrleriyle danışık idüb [29b] [1] re’y ü tedbîr istedi. Vezîrler dahi pâ-
dişâha didiler ki: “Devletlü pâdişâh, [2] tedbîr odur ki, serhad beğlerine emr 
gönderevüz, tâ ki askerlerin cem‘ [3] idüb ve İskender gemisi çıkacak yirleri bek-
leyeler ve karaya çıkartmayalar!” [4]

Ammâ Dârâb Şâh gendü mâl u hazînesi çokluğına ve askeri bî-hadlığına [5] da-
yanub gendüye magrûr olmış idi ve dirdi ki: “Bu kadar az askerle [6] düşman 
n’eylese gerek?” dir idi.

Vezîrler dahi dirlerdi kim: “Devletlü pâdişâh, [7] düşman karınca denlü dahi 
olursa, tehî görmemek gerekdür.”

Ammâ [8] Dârâb Şâh asla vezîrlerinün nasîhatlerin kabûl eylemeyüb cihânda [9] 
gendüden gayri kimseneyi pâdişâh anlamazdı. Vezîrlerine didi ki: “Varısa [10] 
İskender gendü kanına susamışdur. Erlik oldur kim, düşman tâ memlekete [11] 
girince mukayyed olmayavuz. Ammâ gemilerinden ayrılub askeriyle kuruya 
[12] basdukda, deryâ-misâl askerle ortaya alavuz, cümlesini kılıçdan geçirüb [13] 
İskender’ün nâmını cihândan götürevüz, helak idevüz.”

39 Ms. koyna.
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Hemân ol [30a] [1] tedbîrile cümle memleket beğlerine: “Ale’t-ta‘cil askeri-
nüzle kapuma gelesiz!” [2] deyü hükümler gönderüb ve serhad beğlerine dahi: 
“Cümle yarağ u yatınuzla [3] ve size mutî‘ olan askerinüzle hâzır olasız ve düş-
man geldüği [4] vaktin memlekete girmesine mâni‘ olmayub yol viresiz!” deyü 
emrler gönderdi.

[5] Çünki ol emrler serhad beğlerine vusûl buldukda, anlar dahi emr-i pâdişâhî 
[6] üzre mukayyed olmadılar.

Ol arada İskender dahi gemilerle ol cânibe [7] yitişüb andan askerle karaya çıkub 
sancakların çözüb ve alemlerin [8] bulayub: “Benden gayri sâhib-kırân kimdür, 
ve pâdişâh-ı heft-iklîm ne kişidür?” [9] deyüb revân oldı. Yolda bir niçe hisârlara 
uğrayub muhâsara [10] eyleyüb kimini feth eyleyüb ve kimini feth itmekteyidi.

Ol mâbeynde Dârâb [11] Şâh dahi askerin cem‘ eylemişdi. Ol demde haber yi-
tişdi ki: “Devletlü [12] pâdişâh, ne durursın? İşde İskender bir niçe yarar hisârları 
muhâsara [13] idüb kimin feth eyledi. Lâyık mıdur ki, senün sağlığunda memle-
ket [30b] [1] ri‘âyâları düşman ayağı altında pâyimâl olalar?”

Ol arada şâh hemân [2] cûşa gelüb az zemânda Arab u Acem ve Tatar askerinden 
altı kez yüz bin [3] asker cem‘ eyledi ve ol azîm askerle Adrestes ovasına gelüb [4] 
kondı.

Ol eyyâmlarda dahi İskender’ün Dârâb Şâh kapusında yarar [5] câsûsı vardı. Ol 
câsûs dahi Dârâb Şâh’la bile Adrestes [6] ovasına gelüb temâm asker kondukda, 
her tedbîrden haber alub andan [7] durmayub taban götürüb az zemânda İs-
kender katına gelüb didi kim: [8] “Yâ İskender, hisâr cengini kogıl! Şimdiki hâlde 
Dârâb Şâh’la meydân [9] cengine hâzır ol ki, deryâ-misâl askerle senün kasduna 
geliyürür” [10] deyü her ahvâlinden haber virdi.

İskender dahi fikir deryâsına gark oluben [11] vezîrlerine nazar saldı, tâ ki düşman 
tedbîrini eyleyeler. Nâgehân ol dem [12] içinde İskender’e gâibden bir şahıs gelüb 
didi ki: “Yâ İskender, tedbîr ol- [13] dur ki, hisâr cengini ve memleket almağı ko-
yasın, varub Dârâb [31a] [1] Şâh’la mukâbil olub ceng idüb gendüne müsahhar 
idesin. Andan [2] sonra bu hisârlarun cümlesi senündür. Zîrâ baş gidicek, ayak [3] 
pâyidâr olmaz. İmdi yâ İskender, bunun gibi ulu düşman var iken akıl [4] değüldür 
ki, askerün halkını hisârlar üzerinde kırdurasın. Ammâ yâ Sikender, [5] üşenme, 
Hak Te‘âlâ niçe bunun gibi düşmanlarun fethini sana müyesser eyledi.”

[6] İskender ol şahısdan bu haberleri işidüb gam ve gussadan âzâd [7] olub ferâ-
hiyet buldı. Hemân sâ‘at ol şahıs dahi gâib oldı. [8] İskender yüzin yire sürüb 
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münâcât eyledi. Andan atına süvâr olub [9] alay alay mevc mevc askeriyle Dârâb 
Şâh’a mukâbil gitdi. Günlerde [10] bir gün İskender devletile Dârâb Şâh’un askerine 
irdi ve mukâbil [11] kondı.

İrte subh olub gün nûrıyla âlem münevver oldı, tabl u nakâre- [12] ler çalınub 
surna vü nefîrler ecel ırın ırladılar. İki cânibden asker at [13] arkasına gelüb 
andan sancaklar çözüb birbirine40 mukâbil oldılar.

Ol dem [31b] [1] Acem askeri İskender askerine nazar idüb gördiler ki, az asker 
[2] ammâ öz asker. Şöylekim tob olub bir yire gelüb demürden kal‘aya benze- [3] 
mişler. Ammâ Acem askerinün binine ancak İskender askerinün bir adamı düşer. 
[4] Bu yanadan İskender leşkeri dahi Dârâb Şâh askerine bakub gördiler ki, [5] bir 
azîm askerdür, her biri altun u gümişe gark olub dersû41 atlara [6] süvar olub 
“Benem” deyü göğüs germişler, şöyleki yedi iklîm askeri dahi [7] olursa, yüz 
döndürmeyüb kılıç uralar. Ammâ bu yana İskender dahi [8] süvâr olub askeri 
arasında yüriyüb askerine istimâlet virüb [9] didi ki: “İy asker kavmi, Acem hal-
kının zînetine bakman, kişide hemân [10] erlik gerekdür. Cihânda eyü ad koyub 
gidenler dünyâda ölmez, diridür.

= = = [11] İmdi iy asker kavmi, şöyle çalışun ki, bu müsâfirhâneden merdâneliğ-
le [12] gidesiz, tâ nâmınuz erlikle cihân tevârîhlerinde okına.” İskender [32a] [1] 
bu cevâblardayiken ol tarafdan Acem leşkeri İskender leşkeri [2] üzerine “yağma” 
deyü at saldılar. Birden İskender42 askeri dahi hücûm idüb [3] mukâbil olub azîm 
kıtâl eylediler. Şöyleki gün yukaru kalkdukça, ceng [4] germ-â-germ olub sabâh-
dan tâ öğle zemânına dek ceng olub [5] âhir Hak - sübhânehû ve te‘âlâ - İskender 
leşkerine feth-i bâb virüb Acem leşkeri [6] mecrûh olub firâr eylediler. İskender’ün 
re’y ü tedbîriyle ve askerinün [7] merdânelüğiyle Acem leşkerinün çok yarar 
adamları tebâh olub [8] toprağa düşdiler. Ve ammâ İskender askerinden dükeli 
yayadan [9] dokuz kişi ve atludan yüz yigirmi kişi helâk oldı. Ol arada Acem [10] 
pâdişâhınun ganîmet mâlını alub şükr-i Yezdân kıldılar.

Ve sonra bir niçe [11] yarar hisârların muhâsara idüb feth eyledi. Ve ol kal‘alarda 
yarar [12] adamlar koyub gendüsi mâ-bâkî askeriyle Gürci vilâyetine vardı.

[13] Anı dahi feth iderken, Dârâb Şâh mecrûh Bağdad’a vardı. Andan [32b] [1] 

40 Ms. birbirne.
41 Ms. sic. (Bk. 12b/10, 41a/9).
42 Ms. verbum correctum?
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girü etrâf  komşu beğlere nâmeler perâkende eyledi. Az zemânda üç [2] yüz bin 
yaya ve yüz bin atlu cem‘ eyledi. İskender gendüden alub [3] zabt itdüği hisârları 
yine muhâsara idüb bir nicesini feth idüb içinde [4] olanları kılıçdan geçürdi. 
Bundan gayri dahi Rum vilâyetine Atina’ya ve [5] bir nice ol semtlerde olan 
şehirlerün beğlerine haber gönderdi, sahîh [6] bileler ki, İskender götüri aske-
riyle nâ-bedîd olub nâm u nişânı [7] belürsüz oldı. Hemân fursat demidür, zikr 
olunan bir nice Rum [8] hisârlarınun beğleri bu iğvâyla İskender’e âsî olub Dârâb 
Şâh’a [9] mutî‘ olmışlardı.

Ol hâlde İskender’e feryâdcılar gelüb didiler ki: [10] “Yâ İskender, Acem pâdişâhın-
dan alduğın hisârları yine Dârâb [11] Şâh almak üzredür, ve bir niçesin almışdur. 
Ve anda olan yarar adamların [12] bir niçesin kılıçdan geçürmişdür. Ve Rum’da 
olan yarar hisârlarınuz [13] Dârâb Şâh iğvâsıyla sizleri ‘helâk oldı’ deyü hâin olub 
[33a] [1] Dârâb Şâh’a fursat fermânber oldılar.”

Ol dem İskender’e vezîrler didiler ki: “Dev- [2] letlü pâdişâh, lâyık olan oldur ki, 
bu memleketlerin sevdâsından el [3] çeküb Dârâb Şâh’ı bir yana itmeyince, âhar 
vilâyetlere el urmayasız!”

[4] İskender dahi bu re’y ü tedbîri münâsib görüb hemân-dem ol vilâ- [5] yetlerden 
el çekdi ve askeriyle Dârâb Şâh üzerine ılgâr idüb [6] gitdi. Ol dem girü iki asker 
birbirine buluşub azîm ceng eylediler. [7] Ol cengde dahi Hak Te‘âlâ İskender’e 
lutf  u inâyet müyesser idüb [8] Dârâb Şâh’a fursat bulub sancaklarını yıkub tekrâr 
askerini [9] târumâr eyledi. Ol cengde Dârâb Şâh askerinden yaya altmış [10] bir 
bin ve atludan on bin kişi toprağa düşdi, ve on dört [11] bin yarar adamları ve 
hısımları dutulub ol dutsaklar arasında [12] Dârâb Şâh’un anası ve hâtûnı ve bir 
kız kardaşı ve iki kızı dutulmış [13] idi. Bundan gayri bî-hisâb mâl ve hazîne 
almış idi.

Bu dutsakları [33b] [1] İskender’e arz eylediler. Ol arada İskender buyurdı ki, anlar 
içün [2] gendünün bir otâğını kuralar. Andan bu beş dutsağı ol otağa koyub ve 
ü- [3] zerlerine yarar hâdimler kodı, tâ kimse bunları incitmeye. Bundan sonra 
İskender [4] kalkub gönül alçaklığın idüb tesellî virmek içün anlarun ayağına, 
otâklarına [5] vardı. Anlar dahi İskender’i göricek, gâyet korkub İskender’ün [6] 
ayağına düşüb ağladılar.

İskender bunlarun ağlamağını göricek, [7] bunlara tesellî virüb didi kim: “Kork-
man! Efendinüz dahi sağdur, inşâallâh [8] bir dahi buluşuruz.” Ve bunlara niçe 
in‘âmlar eyledi.
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Ve bundan sonra gendü [9] askerinde yoklama eyleyüb ölenleri hisâb eylediler. 
Gördiler ki, Rum [10] askerinde yüz otuz yaya ve atludan yüz elli kişi düşdi. [11] İs-
kender dahi anlara du‘â idüb Dârâb Şâh’ın hazînesin [12] cem‘ idüb hisâb eylediler. 
Yüz on bir bin kantâr altun ve elli üç [13] bin kantar gümiş alındı. İskender dahi ol 
mâlı görüb Dârâb [34a] [1] Şâh’un hazînesine tahsîn eyledi, ve yüzin yire sürüb 
fursat ve nusret [2] viren Allâh’a delim şükürler kıldı.

Andan sonra şâhâne ziyâfetler idüb [3] yanında olan vezîrlere ve beğlere hil‘at-
ler geydürüb envâ‘ dürlü43 [4] in‘âmlar eyledi.

Andan sonra alınan hazîneyi asker halkına üleşdürdi. [5] Dir idi kim: “Hazîne 
altun ve gümüş değüldür, illâ ki askerdür.” Ve ba‘dehû Dârâb [6] Şâh’un hâtûnı 
gâyet güzel olmağıla, ol şenlikde İskender anunla [7] cem‘ olub İskender’den hâmile 
oldı. Bir oğlı vücûda gelüb [8] İskender anun adını Herkulos kodı.

Bundan sonra İskender [9] devletile kalkub mâ-bâkî gün doğusında olan acâyib 
ve garâyib [10] vilâyetleri feth eyledi. Andan Mısır semtinde olan vilâyetleri tâ 
Hind [11] vilâyetine varınca feth eyledi.

Mâ-bâkî dahi ol diyârda olan vilâyet [12] beğleri İskender’ün bu heybetlerin işidüb 
her birinün gönline havf  [13] ve hirâs dolub İskender’ün kılıcına tâkat getüreme-
yeceklerin bildiler. Ol [34b] [1] ecilden niçeler taht u tâcların koyub memle-
ketlerinden firâr eylediler, [2] ve niçeler boyunlarına resen takub İskender’e mutî‘ 
olub emrine fermân- [3] ber oldılar.

Anun gibilere İskender dahi envâ‘ dürlü izzetler eyleyüb [4] ve her birine mik-
dârınca hil‘atler geydürüb in‘âmlar ihsânlar idüb [5] yirlü yirinde mukarrer 
iderdi. Şol şartla ki, dükeli yedi iklîm [6] pâdişâhı gendüyi bileler. Ve andan 
gayri her birinün yarar oğulların [7] ve yarar hısımların hizmetine alub götüri 
gün doğusınun Hint vilâyetinün [8] tâ Mekke’ye gelince beğleri cümle tâbi‘ olmış-
lardı. Anlarun üzerlerine bir ednâ [9] kulını, ki Rum’da bostancı oğlanıydı, adı 
Abartenus idi, [10] sultân dikdi, tâ ki cümle ol vilâyetün beğleri anun eli [11] altında 
fermânber olalar. Ve dahi cümle âlem İskender’ün in‘âmını ve mürüvvetini [12] ve 
sahâvetini, ve merdâneliğini ve doğrulığını söylerlerdi.

Bundan sonra [13] İskender Rodos adasını feth eyledi. Andan ol cânibe [35a] [1] 
vardı, ki şimdi İskenderiye dinilür. Ol aralarda ol zemânlarda bir mu‘azzam [2] 

43 Ms. d.r.l.v.+elif.
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câmi‘ vardı. Anda ol zemânun bir niçe dîn uluları, ihtiyârları vardı, [3] ve azîz-
leri olurdı.

İskender dahi ol cânibe varmağa gâyet murâd [4] idinmiş idi, tâ ki anda var-
dukda, ol azîzleri ziyâret44 idüb ve bir niçe [5] gizli esrârdan suâl eyleye, ve 
dahi hakîkat kimden hâsıl olduğını bile. [6] Bu kasdla İskender ol cânibe gitmiş 
idi. Anda geldükde ve dîn ulularıyla [7] buluşdukda, nice müşkilleri vardı ki, 
andan ötürü gönlinde gamı vardı. [8] Anlardan sorub müşkilleri hall olub cümle 
gamları zâil oldı.

Andan sonra [9] İskender ol azîzlere remz ile suâl idüb didi kim: “Babamı öldü-
reni [10] bana öldürmek var mıdur?” Ol dîn uluları ana cevâb virüb didiler ki: 
[11] “Yâ Sikender, senün babanı kimse öldürmemişdür, öldürmeğe dahi kimse [12] 
kâdir değüldür.”

Bundan İskender’e beşâret olunmış idi ki, Filpos [13] pâdişâh babası olmaduğını, 
illâ kudretullâhdan yaradılmışdur.

Bundan [35b] [1] İskender ferâhiyet bulub orada ol dîn ulusı İskender’e du‘â 
eyledi. [2] Ve andan İskender’e bir hatemle mühür virüb didi ki: “Yâ İskender, 
gönlünden gavgâ [3] ve teşvîşi gider ki, sâhib-kırânlık ve yedi iklîm pâdişâhlığı 
senindür.”

[4] Çünki İskender’e ol makâmda bu denlü gizli esrârlar ayân oldukda, ol [5] dahi 
ol makâmda ve ol dîn ulusınun hürmetine burc u bârûyla bir hisâr [6] bünyâd 
eylemesine emr eyledi. Bu sebeble emr-i pâdişâh üzre Âdem Peygamber [7] târîhi-
nün dört bin sekiz yüz yetmiş bir yılında İskenderiye hisârına [8] bünyâd uruldı, ve 
on yedi günde temâm olub çevre bârûsı [9] altı bin adım oldı.

İskender ol semtlerdeyken, Dârâb Şâh [10] mecrûh sıngın45 Bağdad’a geldi. Melâmet 
ve rüsvây bunca askeri [11] kırılmış, ve bunca mâl u hazînesi alınmış idi. Andan 
etrâf  komşu beğlere [12] “tazarru‘la mu‘âvenet içün yardıma asker göndereler” 
deyü nâmeler gönderdi. [13] Kimi asker virdi, ve kimi gendü askeriyle Dârâb 
Şâh’a geldi, [36a] [1] kimi dahi fikr idüb didi kim: “Şimdiye değin İskender ile ne 
başarabildük ki, şimden [2] sonra bunca yarar asker halkı kırıldukda başarsak 
gerek.” Ve İskender [3] korkusından dahi yardıma asker virmezlerdi.

Bu asker cem‘iyetinde [4] iken, beğler vezîrler şâha didiler ki: “Devletlü pâdişâh, 

44 Ms. ziyâret.
45 Ms. sınkın.
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evvelden düşmeni [5] hor görmemek gerek idi. Şimdiki hâlde, çünki üzerimüze 
düşman [6] bu kadar fursat ve nusret buldı, ve hem bizüm asker halkınun dahi 
yürekleri [7] sıngın46 olubdur, erzânî olan oldur ki, zemânını gözedevüz, tâ ki 
bize [8] yüz tutınca düşmanıla müdâra itmek gerekdür.”

Şâh dahi bu re’y ü tedbîri [9] münâsib görüb andan İskender’e yarar elçi gönderdi 
ve didi ki: “Ya Sikender, [10] dutsaklarunı koyuvir, her ne denlü mâl istersenüz, 
anlardan ötüri size [11] vireyim.”

İskender dahi elçiye cevâb virüb didi kim: “Bana mâl u hazîne [12] gerekmez. 
Benüm mâlum ve hazînem yarar askerüm halkıdur. Anlar benümle olıcak, [13] 
mâl u hazîneye benüm ihtiyâcum yokdur. Ammâ şöyleki sâhib-kırânlık [36b] 
[1] sevdâsından geçüb dükeli cihân pâdişâhını beni bilüb ve gendüsi benden [2] 
ednâ idüğin fark idüb suçını dilerse, dutsaklarını girü vireyim. [3] Şöyleki ihtiyâr 
itmezse, vaktine hâzır olsun!” deyü cevâb virdi. Andan [4] elçiye hüsn-i icâzet 
virüb gönderdi.

Pes elçü bu haberlerle girü Dârâb [5] Şâh’a gelüb her ne ki anlara İskender dimişdi, 
anlara arz eyledüklerinde, [6] Dârâb Şâh dahi bildi ki, iş eyülüğile bitmez. Ol dahi 
kuru gayret [7] kovub yayadan dört yüz elli bin ve atludan yüz bin asker [8] cem‘ 
eyledi.

Ol mâbeynde Dârâb Şâh’a haber geldi idi ki, [9] hâtûnı İskender’den hâmile olub 
ve bir erkek oğlancuğı47 vücûda [10] gelüb İskender anun adını Herkulos kodı. Dârâb 
Şâh bu haber- [11] leri işitdükde, cümle endâmları lerzân olub gam bahrına gark 
[12] olub diledi ki, gendüsini ağulaya.

İllâ vezîrleri nasîhatler idüb [13] didiler ki: “Devletlü pâdişâh, gendüni düşmene 
gülünç eyleme! İmdi size [37a] [1] evlâsı budur ki, İskender’e elçi gönderüb ba-
rışavuz, tâ ki zemân [2] bize yüz tutınca. Çünki fursat bizüm ola, ol zemânda, 
intikâmımuzı [3] alavuz” didiler.

Dârâb Şâh dahi nâçâr ol haberlerle aklı perâkende [4] olub İskender’e girü elçi 
gönderüb didi ki: “Yâ İskender, bu bugünlik [5] yarınlık ömür içün, ve bu bî-
bekâ pâdişâhlık ve saltanat içün niçe bir [6] ceng ü cidâl idüb adam kırdura-
vuz. Bu cihân saltanatı hemân [7] bir dest-i mâle benzer.48 Çünki memleket 

46 Ms. sınkın.
47 Ms. ogluncuğı.
48 Ms. benzer.
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murâdınuzdur, hüsn-i rızâyla [8] yarı zabt eyledüğüm memleketlerümi size 
vireyim, ve dahi sizlerde [9] dutsağ olan bir kızumı helâlliğe vireyim, ve mâ-bâkî 
sizlerde olan [10] dutsaklarumdan ötürü otuz bin kantar altun vireyim, tek beni 
dostluğa [11] kabûl idüb ve dutsaklarumı koyuviresiz.”

İskender dahi elçiye cevâb [12] virüb didi kim: “Ben Dârâb Şâh’ın cümle dileğini 
kabûl kıldum. Şol [13] şartla, ki bana tâbi‘ olub ve gendüni benden ednâ bilüb ve 
benüm elüm [37b] [1] altında olub ve dükeli sâhib-kırân ve pâdişâh beni bilüb 
andan boynuna [2] kefen takub gelüb benden suçını dileyüb bana baş indürsün. 
Ben dahi [3] ana zabt eyledüği memleketleri yine vireyim. Zîrâ ki iki yirden 
güneş doğmaz, [4] dünyâya dahi iki sâhib-kırân ve pâdişâh sığmaz. Bugün fikr 
idüb benden suçın [5] dilesün, yâhûd irte cenge hâzır olsun!”

Çünki elçi girü İskender [6] cevâbıyla Dârâb Şâh’a vusul buldukda, ve temâm İs-
kender’ün haberin [7] virdükde, Dârâb Şâh dahi sahîh bildi ki, kılıçdan artuğa çâre 
yokdur. [8] Ol dahi dostlıkdan ve amân ümîdinden ümîdi kat‘ idüb irte cenge [9] 
askerin hâzır eyledi.

Çünkim subh olub güneş Kâf kullesinden [10] baş götürüb nûr-ı Yezdânîyle âlem 
münevver oldı, ol iki leşker [11] cûşa gelüb birbirine karşı49 saflar alaylar bağla-
yub cenge dur- [12] dılar.

Ammâ ol gün İskender’e gâyet gamından uyku galebe idüb uyuyu- [13] kalmışdı. 
Meğer İskender’ün bir vezîr-i â‘zamı vardı. Adına === dirlerdi. [38a] [1] Gördi 
ki, iki cânibden asker cenge hâzır olmışlar, ammâ İskender [2] otağında uykuya 
varmış. Hemân-dem vezîr pâdişâh otağına gelüb [3] içerü girince, İskender dahi 
uyanageldi.

Vezîr baş koyub didi ki: [4] “Pâdişâh, şimdiye dek ki, düşmâna mukâbil oldunuz, 
hergiz böyle [5] uykuya varmadunuz. Şimdi bu gün ceng üzerinde uykuya var-
dı- [6] ğunuzun alâmeti ne ola?”

İskender dahi didi ki: “Gâyet gussa ve [7] teşvîşile uykuya varmışıdum. Ammâ 
hâb âleminde gördüm ki, Acem askeri [8] münhezim ve mecrûh olub kılıcum 
zahmından iki şak oldılar. Andan [9] ferâhiyet buldum” deyüb hemân-dem ceng 
silâhın geyüb Hakk’a münâcât [10] idüb yüz yire sürdi. Andan atına süvâr olub 
askerinün dört [11] cânibine yüriyüb halka istimâlet virüb çenge kındururdı.

49 Ms. k.r.ş.v.+elif.
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Va Dârâb [12] Şâh dahi her tarafdan leşkerini çûş u hurûşa getürürdi. Pes ol iki [13] 
deryâ gibi leşker birbirine50 kılıçlar çeküb cân u başa kasd idüb bir ceng-i azîm 
[38b] [1] itdiler kim, sahra adam kanıyla mâlamâl oldı. Ol gün sabâhdan [2] tâ 
ikindi zemânına dek döğüşdiler. Âhir Dârâb leşkeri İskender [3] askerinün kılıcına 
tâkat getüremeyüb münhezim olub kaçdılar, yüz suyın [4] yire saçdılar.

Ammâ Dârâb Şâh diledi kim, ol cengde gendüyi öldüre. İllâ [5] yanında olan bir 
niçe yarar hısımları didiler kim: “Devletlü şâh ne var, bir dahi [6] asker cem‘ 
idelüm, gelüb dârun alalum” deyüb kaçurdılar. Ammâ bildiler ki, [7] artuk gen-
dülerde leşkere mukâbil olmağa tâkat kalmadı. Ol sebebden [8] fikirleri buydı ki, 
şâhı bir cânibe alub gideler, andan başın kesüb [9] İskender’e getüreler ki, İskender 
yanında ri‘âyet bulalar. Bu aradan [10] Dârâb Şâh’ı bir niçe menzil yir kaçurub 
pes orada başını kesüb [11] İskender’e getürdiler, tâ ki ol sebeble İskender yanında 
izzet bulalar.

[39a] [1] Ammâ çünkim İskender gendü hükminün beşinci yılında bunca azîm 
cengler [2] eyledükde, Hak Te‘âlâ’dan fursat ve nusret bulub ol cengler sebebiy-
le [3] sâhib-kırânlık bulub ve Arab u Acem ve götüri gün doğusı vilâyetlerine [4] 
pâdişâh oldı. Bundan sonra dahi Hint vilâyetinde, ve ol gün doğusı [5] semtinde 
olan sâhib-i saltanat beğleri İskender’ün heybetin ve salâbetin [6] işidüb İsken-
der kılıcına tâkat getüremeyeceklerin bildiler. Ol ecilden [7] her biri İskender’ün 
merdânelüğinden korkub kefen boyunlarına takub [8] amân istemeğe ve tâbi‘ 
olmağa gelürlerdi.

Andan İskender = = = [9] hisârına varub anda Dârâb Şâh’ın doksan bin kantar 
altunın [10] buldı. Ol arada İskender’ün izz ü huzûrına başın Dârâb Şâh’ın [11] ge-
türdiler. Hemân İskender getürenlere gazab idüb gendüyle [12] buluşdurmayub 
habs emr eyledi. Didi ki: “Gendü velî-ni‘metine hâinlik [13] eden kimseneler 
bana ya51 gayriye ne assı eyler?”

Pes hemân İskender askeriyle [39b] [1] Acem vilâyetinün tahtgâhı = = = = anı 
orada [2] ceng ü harble aldı. Ol hisârda dahi kırk bir bin kantar altun [3] ve üç 
bin üç yüz kantar gümüş buldı, ki ol dahi Acem pâdişâ- [4] hınun hazînesi idi ve 
ol hisârda sekiz yüz yarar Rum dutsakları [5] buldı.

Ammâ İskender ol hisâra dahi varmadan, yolda bir göl içinde [6] Dârâb Şâh’un 

50 Ms. birbirne.
51 Ms. ye (y.h.).
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gövdesin buldı. Gördi ki, hısımları gövdesini [7] rîze rîze itmişlerdür. İskender 
dahi bu fânî dünyayı fikr idüb [8] bu beyti52 okuyub çok ağladı. Zemân kişiden 
yüz çevüricek, hısımları ve [9] dostları düşman olurlarmış bildi. = = = = = = 

[10] Andan İskender emr eyledi: Dârâb Şâh’ı şâhlar tertîbince gömdiler. [11] Gendü 
devletle gelüb Bağdâd serîrinde şâd u hurrem olub oturdı. [40a] [1] Nâgâh ol 
arada gün batusınun cânibinden bir niçe feryâdcılar [2] gelüb “İskender anasınun 
karındaşı, ki anun dahi adı İskender- [3] dür, götüri askeriyle Fireng vilâyetlerinde 
helâk oldı deyü”.

[4] Çünkim İskender bu haberi işitdi, melûl olub temâm üç gün [5] mâtem tutdı. 
Zîrâ kim İskender Dârâb Şâh’ı bir def‘aca mecrûh [6] idüb gendüsi Kürd ve Gürci 
vilâyetleri üzerine vardukda, [7] anasınun karındaşı İskender’i dahi kırk bir bin 
leşkeriyle gün batusında [8] olan sâhib-saltanat beğleri feth eylemek içün gön-
dermiş idi. [9] Çünkim İskender ol gelen şikâyetçilerden bu haberleri işitdi, [10] 
anlara suâl itdi kim: “Ne vechile ya53 siz halâs oldunuz?”

[11] Didiler ki: || Devletlü pâdişâh, kaçankim sizden İskender’e ol pâdişâhlar üze-
rine hurûc eylemeğe [12] emr olındı, İskender dahi eyyâm-ı devletünüzde asker 
kaldurub [13] evvel Tatar’ı, Leh, Çeh ve Alaman’ı feth eyledi. Andan Fireng vilâyet-
lerine [14] varduğumuzda, bir nice Fireng beğleri ve mâlikleri gelüb itâ‘at [40b] 
[1] eylediler. Andan varub Poloya’yı feth eyledük. Ammâ ol Fireng vilâyetinün [2] 
kıralı, ki şimdi Firanci vilâyeti dinilür, İskender’e tâbi‘ olub ve anunla [3] kardaş 
olub nice dostlıklar gösterdi.

Ammâ el altından mâ-bâkî [4] Fireng ve Nemçe beğleriyle bir olub adamlar gön-
derdi ki: “Ben İskender’le bir oldum [5] ve kardaş oldum. Her ahvâli bana inanur. 
Siz dahi hâzır olun, ben dahi anı [6] bir yola çekeyem ki, ana fursat bulub cümle 
askeriyle helâk idevüz” [7] deyü. Bu ittifâk üzre İskender’e fursat bulub, bir gün 
anı cümle askeriyle [8] helâk eylediler.

Her zemân İskender’e vezîrleri nasîhat idüb dirlerdi kim: [9] “Devletlü pâdişâh:

  Meğer düşmenden emîn olma sakın
 [10] Eylemesün sana ansuzdan kemîn!”

deyüb, her nice kim söylediler, çâre olmadı, [11] tâ ki başına gelmeyince inanma-
dı. Âkıbet âlûde-i hûn-ı hâk oldı. ||

52 Bk. 39b/9: lacuna.
53 Ms. ye (y.h.).
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[41a] [1] Çünkim İskender bu haberleri aldı, gâyet melûl olub Fireng vilâyetine 
[2] İskender’ün gövdesinden ötürü adam gönderdi. Fireng beğleri dahi İskender [3] 
korkusundan virdiler. Andan İskender ol gövdeyi şâhâne yudurub [4] Tire’de defn 
itdiler.

Ve İskender ahd itdi ki: “Fireng beğlerine İskender’ün [5] kanını komayam” deyüb 
hemân emr itdi, gün batusı vilâyetleri üzerine [6] hurûc eylemesine. Cümle asker 
halkıyla gereği gibi tedârükde oldı ve ol [7] harâretile Acem pâdişâhından alduğı 
mâl u hazîneyi asker halkına ü- [8] leşdürdi. Andan asker dahi Rum libâsından 
çıkub Acem libâsına [9] girdiler. Şöyleki dersû54 cebe vü cevşenlerin cümle altun 
ve gümüşden idüb [10] atların ve gendülerin altun altına gark eylediler. Şöyleki 
en ednâ sipâha altun [11] ve gümüş şöhretinden bakmağa gözler kamaşurdı.

Çünkim leşker cemî‘ yat [12] u yarakların temâm eylediler, bu aralıkda bir gün 
İskender âlî dîvân eyleyüb [13] temâm pâdişâhlık resmince tahtın tezyîn idüb 
başına saltanat [41b] [1] tâcın geyüb serîre geçüb oturdı. Ve sağ u sol altun ve 
gümüş kür- [2] sîler üzre vezîrler ve pâdişâhlar ve şol ri‘ayete lâyık olan pâ- [3] 
dişâhzâdeler oturub ni‘met-i şehinşâhî çekilüb hon yindi, şükrî [4] dindi. 

Andan İskender baş götürüb sağ u sol vezîrlerine nazar [5] salub eyitdi ki: “İy 
vezîrler ve iy beğler, bize tahtgâha kâbil [6] bir şehr olsa, tâ anı tahtgâh idinüb 
andan sonra etrâfda olan memleketlere [7] el karub İskender’ün intikâmını al-
mağiçün Leh, Çeh, Nemçe ve Fireng vilâyetlerin [8] feth eylemeğe âsân olaydı” deyü 
suâl eyledükde, cümle ümerâ-i devlet [9] baş aşağa salub hayret bahrına gark 
oluben bir kimsene cevâb virmeyüb [10] kaldılar.

Bundan İskender’e hayli gam ârız olub bir niçe zemân fikirle [11] pür-melâl olub 
dururken, nâgehân anı gördiler kim, gâibden bir şahıs [12] peydâ olub İskender 
huzûrına gelüb eyitdi kim:

“İy server, bilmiş olasın kim, [13] memâlik-i Pannoniya’nun bir tahtgâhı vardur. 
Size gâyet ile mahal ve münâsib, [42a] [1] ve muktezânuz üzre cemî‘ vilâyetlere 
el karub feth itmeğe andan [2] gayri mahal ve lâyık taht olmaz. İmdi iy server, 
hâtırundan gussayı ve [3] kalbünden şübheyi gider ki, ol memleket sana nasîb 
olur. Andan sonra [4] yedi iklîm dahi senün hükmüne müsahhar olacakdur” 
deyü haber virdi.

[5] Pes İskender’ün bu keyfiyet ahvâlinden gönli ferâhiyet ve şâdîlik bulub [6] cemî‘ 

54 Ms. sic. (Bk. 12b/10, 31b/5).
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gussası gönli milkinden zâil olub ve diledi ki, bu haberleri [7] ve beşâretleri viren 
şahısdan ahvâl-i âlemden bazı gizlü esrâr ve bir niçe [8] ahvâl suâl eyleyeydi. Ol 
şahıs fi’l-hâl gâib oldı ||| deyüb [9] Kattar Han hâmûş oldı.

Hunor kavmi çünkim [10] Kattar Han’dan İskender’ün bu vasfı haberin aldukların-
da, İskender’ün [11] sâhib-kırânluğını ve merdânelüğini bilüb cümle tahsîn eyle-
diler. Ol dem [12] Hunor kavmi ve asker halkı bildi ki, Unguruz vilâyeti gibi eyü 
vilâyet [13] olmaz. Cemî‘ halk ferâhiyet bulub ol cânibe sefer eylemeğe tedârük 
[42b] [1] eylediler.

Bundan sonra Kattar Han dahi Hunor beğlerinün ulularıyla bir gün [2] oturub îş 
ü nûş iderlerdi. Ol esnâda taht-ı Sıkambiriye ahvâlinden [3] cevâb feth itmişlerdi. 
Beğlerden ba‘zısı baş kaldurub eyitdiler ki: “Yâ Kattar, [4] acaba taht-ı Sıkambir-
ye’yi ne asıl milletten, ve kankı sâhib-saltanat ibtidâdan [5] bünyâd eylemişdür 
ki, ol asıl ulu tahtgâh söylenür” cevâb eyledüklerinde, [6] Kattar-ı Serdâr dahi 
beğlere nazar kılub taht-ı Sıkambriye’yi ibtidâ-i târîhden [7] ve kankı nesilden, ve 
nenün gibi kimsene bünyâd eyledüğinün hikâyetine âgaz [8] eyleyüb eyitdi ki:

|| Zemân-ı evvelde deryâ kenârında Toroya dimekle meşhûr [9] bir mu‘azzam 
kal‘a varıdı. Sonra Eleyna nâm bir hâtûn sebebiyle üzerine bir ulu düşmen 
düşüb [10] ol kal‘ayı yıkub harâb eyleyüb ol cengde tûğ peydâ oldı, ki şimdiki 
[11] seferlerde götürilür. Ve ol kal‘anun andan evvel bir pâdişâhı vardı. Adına 
Paradis [12] dirler idi. Bu Paradis’ün bir oğlı vardı. Adına Firenko dirlerdi. [13] Atası 
Paradis tahtında mukarrer iken, Firenko bir mikdâr asker ile vilâyet-i [43a] [1] 
Pannoniya’ya azm eylemişdi. Ve ol vilâyeti gâyet ile hoş görüb [2] yiye içe câbecâ 
ol diyârları gezüb teferrüc iderken, menzîli [3] günlerde bir gün nehr-i Duna 
kenârında Sıkan demekle ma‘rûf  bir dağ [4] eteğine irişüb ol mekân-ı müşerrefe 
nazar kılub gördi kim, gâyet ile [5] latîf, mürgizâr, şöyleki envâ‘ çiçeklerle her 
tarafı donanmış ve gûnâgûn [6] şükûfelerle cevânibi müzeyyen olub mürgân-ı 
hoş-elhânlar terennüm eylerlerdi.

[7] Beyt

  Cüst ü cû idüb akar ab-ı revânlar bâğ bâğ
  Îşiçün kurmış çiçekler sahn-ı gülşende otâğ.
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Nesr

[8] Her cânibi enva‘ dürlü mîveyle memlû ve her taraf  elvân esmârile meşhûn, 
[9] âb u hevâsı latîf, her taraf  kişt-zâr, ni‘meti ve itmeği vâfir. Şöylekim [10] her 
cihetle ganî vilâyetdür.

Hemân ol diyâr-ı cennet-girdârı beğenüb [11] emr eyledi: Ol Sıkan dağı eteğinde 
bir mu‘azzam kal‘a binâ eyleye. Pes [12] bir mübârek sâ‘atde burc u bârû çeküb 
bir niçe rûzgâr çalışdılar. Âhir [13] temâm oldı. Ammâ gâyetile ganî ve ni‘meti 
vâfir olduğı ecilden, ol [43b] [1] vilâyete Pannoniya dirlerdi, ki Latin dilince ’it-
mekli’ dimek olur.

[2] Pes çünkim Firenko55 ol şehri Sıkan dağı eteğinde temâm eyledi, [3] ol dağun 
adı Sıkan olduğı ecilden, münâsib görüb ol [4] şehre Sıkambirye deyü ad virdi. Ve 
şehr-i Sıkambirye kemâkân müretteb temâm [5] oldukdan sonra, Firenko tahta 
geçüb vilâyet halkı dahi ana tâbi‘ olub [6] hükm ü hükûmet idüb zemândan 
sonra İskender dahi anasınun kardeşi [7] İskender helâk olduğı ecilden, üzerine 
varub feth eylemesini [8] gönlinde nakş itmişdi.

Pes bir gün İskender emr eyledi ki, leşker cem‘ [9] ola. Az zemânda bî-hisâb leşker 
cem‘ idüb bir mübârek demde [10] Pan(n)oniya vilâyeti üzerine azîmet kılub revâ-
ne olundı gitmeğe. Ammâ [11] ol tarafda taht-ı Sıkambirye’de Firenko dahi oturub 
îş ü nûşında- [12] yiken, gün doğusı cânibinden bir şahıs gelüb “ta‘cîl pâdişâha 
buluşub [13] diyecek haberim var” diyecek, Firenko’nun huzûruna getürdiler.

O şahıs eyitdi: [44a] [1] “Devletlü kıral, bilmiş olasın kim, gün doğusı tarafında 
İskender Acem [2] pâdişâhını feth idüb ve götüri ol cânibde olan memleketleri [3] 
alub beğlerin gendüye tâbi‘ kılmışdur. Ve anasınun kardeşi İskender [4] Fireng 
vilâyetinde helâk olduğın işidüb Arab u Acem, ve dahi feth [5] eyledüği mahlûktan 
bî-had bî-kıyâs askeriyle üzerüne [6] geliyürür. Gâfil olma!” deyü haber viricek, 
Firenko56 gâyet vehme düşdi. [7] Zîrâ ol zemânlarda, ki İskender gün doğusında 
olan vilâyetleri [8] feth idicek, Rum serhaddı konşuları dahi dâimâ göz kulağ 
urub: [9] “Acaba bize gelür mi ola?” dirlerdi.

Ammâ kırala bu haberler geldükde, ol [10] haber virenün sözine i‘timâd itmeyüb 
fi’l-hâl ol cânibe tecessüs [11] içün câsûslar salub ol câsûslar dahi sürüb İskender 
[12] askerine mülâkât oldılar, ve anun azîmetin ve hikâyetin bildiler. [13] Derhâl 

55 Ms. f.r.k.v.+elif.
56 Ms. f.r.k.v.+elif.

82 T E R C Ü M Â N  M A H M Û D ’ U N  TÂ R Î H - I  U N G U R U S  A D L I  K R O N I Ğ I

www.tuba.gov.tr



dönüb Firenko’nun huzûrına irüb İskender’ün kemâl-i mertebe [44b] [1] heybetin 
ve salâbetin vasf  itdiler.

Firenko’nun tâkatı tak olub bildi ki, [2] Dârâb Şâh gibi pehlevân-ı cihân İskender’le 
başa varamayıcak, gendü ne [3] kadar mukâbil olub başa varabile. Hemân-dem 
başı yarağın görüb [4] cemî‘ hazâinin bir araya cem‘ idüb taht-ı Sıkambirye ve 
Pan(n)oniya vilâyetinün [5] sevdâsın dimâğından çıkarub bir gayri sâye idinecek 
vilâyet fikr [6] eyleyüb bir mübârek dem ve sa‘âdetlü sâ‘at gözleyüb tahtgâhınun 
[7] terkin urub gün batusı cânibine bir âhar memlekete gidüb kona göçe [8] bir 
gün vilâyet-i Firanciye’ye irişüb ol vilâyeti hâlî bulub zabt eyledi. [9] Ve fi’l-hâl 
emr eyledi ki, bir kâbil münâsib ve müferreh yirde bir ulu şehir [10] binâ eyleye. 
Ve ol şehre münâsib bir mevzi‘ bulub bir dilküşâ, havâsı hûb [11] mahalde ihyâ 
idüb temâm eyledi.

Ammâ atasınun adı Paradis olmağın, [12] ve anun ismi hürmetine ve âlemde 
adı sanı anılmağıçün, ol binâ eyledüği [13] şehrün adına Parir57 deyü ad virdi 
ki ol devrândan bu zemâna gelince [45a] [1] şehr-i Parir58 Firanciye vilâyetinün 
pâyitahtı şehridür. Ve gendünün [2] ismi Firenko olduğı sebebden ol memleketün 
adına Firanciye deyü ad virdi.

[3] Ez-in-cânib bizüm hikâyetimüz İskender’e geldi. Râviyân-ı ahbâr [4] şöyle 
rivâyet iderler ki, günlerde bir gün İskender anasınun karındaşınun [5] intikâ-
mın almağa, ve gün batusında olan vilâyetleri gendüye müsahhar [6] eylemek 
kasdıyçün, ol azîm askerle yüriyüb Pannoniya vilâyetinün [7] serhaddine kadem 
basdılar. Ve andan kona göçe yiye içe menzil be-menzil [8] yüriyüb Sıkambiriye’ye 
kadem basub şâd u hurrem tahtına geçüb oturdı. [9] Ve etrâfda olan konşu 
beğler dahi başları korkusından cümle [10] gelüb İskender’e baş indürürlerdi.

Çün ol kış İskender [11] anda işret idüb bir gün emr eyledi: “Sefer yarağı görile” 
deyü,59 cümle [12] asker tâyifesi emr mûcibince her biri hâzır ve müheyyâ olub 
cebe [13] ve cevşenlerin sâz u seleblerin cümle hâzır idüb altuna ve gümişe gark 
[45b] [1] olmışlardı.

Çünki fasl-ı bahâr irişdi, âlemi dürlü nakşla reng eyledi, [2] hemân-dem İskender 
yine cûş u hurûş idüb bir mübârek vaktde taht-ı [3] Sıkambir(i)ye’yi oğur dutub 

57 Ms. sic. (Recte: Pariz).
58 Ms. sic. (Recte: Pariz).
59 Ms. d.y.v.+elif.
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bir mübârek sa‘âdetlü sâ‘atde sancakların [4] açub bî-had ve bî-kıyâs âhenpûş 
askerle Piç cânibine azm [5] eyleyüb revân oldı, tâ ki anı feth idüb götüri Leh, 
Çeh ve Alaman [6] zebûn olub andan Fireng vilâyetleri üzerine hurûc eyleye. ||

Bu [7] yanadan Kattar hanun hikâyetine geldük. Râvî kavlince bu tarâfdan Kat-
tar-ı [8] Serdâr beğlerine eyitdi ki: “Çünki İskender gibi yedi iklîm60 pâdişâhı [9] 
taht-ı Sıkambirye’yi feth idüb oğur dutmışdur, imdi bize [10] dahi lâyık ve erzânî 
oldur ki, varavuz, ol memleketi alub [11] zabt idevüz, tâ ki biz dahi ol aradan bir 
niçe memleketlere el ka- [12] rub alavuz” didi.

Çünkim beğler Kattar-ı Serdârdan bu sözi [13] istimâ‘ eylediler, Kattar’un re’y ü ted-
bîrine ve hüsn-i firâsetine parmak ber-dehân [46a] [1] idüb âferînler okudılar. 
Ve ol dem ahdi şöyle eylediler ki, hemân ol [2] vilâyet adına hurûc eylediler, ve 
“Kandesin vilâyet-i Pannoniya” deyü sancakların [3] tertîb idüb ve tabl u kûsların 
döğüb Hażret-i Îsâ - aleyhi’t-tahiyyât ve’s-senâ - [4] nun üç yüz yetmiş üç yılında alay 
alay göçüb revân oldılar.

[5] Günlerde bir gün kona göçe, yiye içe Tatar vilâyeti sınurına gelüb ve ol [6] 
vilâyetlere el karub hayli zarar ve güzend eylediler. Ve Tatar vilâyeti kavmine [7] 
ürkü düşüb hanun üzerine feryâda varub dâd istediler. Tatar [8] han dahi anlar 
cânibine göz urub gördi kim, gûnagûn galebe [9] olmakda, ve memleket Tatar’ı 
birbirine karıldılar.

Fi’l-hâl han dahi [10] asker-i Tatar’ı cem‘ eyleyüb karşu vardı. İki cânibden saf- 
[11] ârây kılub cenge bünyâd eylediler. Ol gün seherden beyne‘s-salâteyne [12] 
varıncaya dek âşıkâne bir aceb ceng eylediler. Âkıbet kavm-i Kattar-ı Serdâr [13] 
fursat bulub Tatar han askeri mağlûb olub Tatar kavminden [46b] [1] çok asker 
kılıçdan geçüb tebâh oldılar. Han mâ-bâkî askeriyle [2] girîzân olub kaçdı.

Çünkim Tatar Han’ın feth eylediler, bir müddet âsâyiş [3] kılub anda dinlendiler. 
Andan sonra ol aradan dahi göçüb [4] Kara Bogdan ve İflah vilâyetlerin alub feth 
eylediler. Andan sonra ol [5] vilâyetlerde cebelistân arasında peyâpey üç ay 
mikdârı ârâm kıldılar.

[6] Üç ay temâm oldukdan sonra, bir gün Hunor kavmi ansuzın süvâr [7] olub 
Erdel vilâyetinün üzerine deryâ-yı ahzarânlayın akdılar, [8] ve Erdel kavmine 
mecâl virmeyüb darb-ı dest Erdel’i dahi alub [9] zabt eylediler. Ve vilâyet-i mez-
bûreyi câbecâ gezüb gördiler ki, her bir [10] köşesi cennet bûstânlarından ve 

60 Ms. verbum correctum.
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behişt gülistânlarından nişân virür, [11] her tarafdan âb-ı revânlar cüst ü cû idüb 
akmakda, serv-i bülendler her [12] köşede reftârda, ol havâlî dolu şükûfe, ve 
ol sahra pür-mîve. [13] Şöyleki her tarafdan diraht-ı sâye-güsterler arz-ı nakş-ı 
bûkalemûn eylemişler.

[47a] [1] Beyt

  Safâdan salınur serviyle şimşâd
  İder kumrı ve bülbül âh u feryâd

 [2] Süzülmiş nergesün çeşm-i61 siyâhı
  İder gülzâra mestâne nigâhı.

Nesr

[3] Bir sahrâ-yı behişt-âsâr-ı revza-girdârdur ki, takrîrine zebân [4] kâdir de-
ğüldür. Ve ol diyârda ol kadar altun ve gümüş ma‘denleri [5] vardur ki, gayri 
vilâyetlerde olmak müyesser değüldür, ne görilmiş ne işidilmişdür. [6] Bî-ihtiyâr 
Erdel’i beğenüb hükm ü hükûmet eylediler.

Ammâ fikr [7] eylediler ki, ol altun gümüş ma‘denlerinün sebebiyle hazâin tahsîl 
[8] olınur. Hemân-dem kavm-i Hunor nehr-i Tisa dimekle meşhûr su [9] kenâ-
rında vatan dutub hazîne cem‘ eylemeğe meşgûl oldılar. Çünkim [10] kavm-i 
Hunor Erdel vilâyetinde Tisa suyı kenârında oturub [11] hükm iderlerdi, ammâ 
dâimâ Tisa’yı geçüb Pan(n)oniya vilâyetine [12] akın idüb niçe dürlü hasâret ve 
hakâret iderler idi, ve girü [13] dönüb nehr-i mezbûreyi62 geçüb karâr iderlerdi. 
Bu vechile [47b] [1] niçe kerre vilâyet-i Pannoniya üzerine geçüb akın salub ol 
memlekete hayli [2] zarar ve ziyân eylemişlerdi.

Âkıbet evvel Acem pâdişâhıyla Rum’a varub ol cânibe [3] akın sebebiyle ol yirde 
mütemekkin kalan Hunor kavminün nesli Tisa’yı geçüb gelen Hunor [4] kavmiyle 
bir oldılar.

Ammâ ol devirde memâlik-i Pan(n)oniya’nun bir kıralı [5] vardı. Adına Metrinus 
dirlerdi. Ve leşkeri halkı dahi envâ‘ dürlü [6] milletlerle karışmış idi. Ve Nemçe 
vilâyetinün pâyitahtı Piç’ün bir kıralı vardı. [7] Adına Tetrikus dirler idi. Ol kıral-
lar muhibbâne ve dostâne zindegânî [8] iderlerdi. 

61 Ms. çişm-i.
62 Ms. mezbûreyi.
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Çünkim Hunor kavmi vilâyet-i Erdel’den ikide birde Pan(n)oniya [9] üzerine akın 
idüb gâret ve hasâret kılduklarından Kıral Metrinus [10] ziyâde63 rencîde ve mü-
teşekkî-hâtır olmışdı, ve “Âkıbet üzerime gelürler” deyü64 [11] kalbine muhkem 
vehme düşmiş idi, ve “Bunun sonı nice olacakdur” deyü [12] gâyetle tefekkür 
bahrına dalmış idi. Âkıbetü’l-emr hâtırına bu re’y [13] nâzil oldı ki, Bic kıralına 
mu‘âvenet içün mektûb göndere. Bu fikri [48a] [1] gendüye vâcib ve erzânî 
görüb Pic kıralına mektûb inşâ [2] idüb ve yarar adamlarıyla gönderdi.

Çünkim mektûb [3] Tetrikus Kırala varıcak, mefhûmuna nazar kılub eyitmiş ki:

“İşte [4] bilmiş olasın kim, Ciddiya memleketinden kavm-i Hunor, ki anlar dahi [5] 
Tatar’dur, hurûc eyleyüb andan vilâyet-i Erdel’e irince uğrayu- [6] geldüği vilâ-
yetleri alub gâret ve hasâret eylediler. Andan sonra [7] vilâyet-i Erdel’e üşüb alub 
anı dahi zabt eylediler. Ve bir niçe def‘a [8] benüm memleketüme dahi leşker 
gönderüb vilâyete hayli hasâret ve bana [9] dahi be-gâyet hakâretler kıldılar. 
Şimdiki hâlde yarağı ta‘yîn üzerime [10] olmış. İmdi ma‘lûmun olsun ki, bugün 
bana ise, yarın [11] sanadur. Eyle olsa dostlık ve yârlık demi bize şimdiki [12] 
hâldedür, lutf  idesin, bana mu‘âvenet içün gelüb kadem rencîde [13] kılasın, 
veyâhud asker gönderesin” dimiş, ve sözin temâm [48b] [1] itmiş. 

Tetrikus çünkim işbu habere muttali‘ oldı, ve iltimâsın [2] kabûl kılub fi’l-hâl emr 
itdi.

Beyt

  Aluben yazıcılar ele hâme
 [3] Yazıldı beğlere bir nice nâme.

Nesr

Pes etrâf-ı âleme nâmeler perâkende kılub [4] Nemçe, Firanciye kavminden sehel 
zemânda bî-hisâb leşker cem‘ eyledi, [5] yat u yarağın cümle hâzır ve müheyyâ 
eyledi.

Ez-in-cânib bizüm hikâyetimüz [6] Kattar Han’un kırallarla cengi zikrindedür.

Ammâ râviyân şöyle rivâyet [7] iderler kim, Kattar-ı Serdâr Ciddiya vilâyetinden 
bi’l-kasd “Vilâyet-i [8] Pan(n)oniya” deyü hareket itmişler idi. Ve gelüb vilâyet-i 

63 Ms.ziyâde.
64 Ms. d.y.v.+elif.
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Erdel’de karâr [9] kılub, ol aradan vilâyet-i Pannoniya’yı temâm gereği gibi te-
cessüs [10] itdürüb ve her ahvâl keyfiyetine muttali‘ olmışlardı. Ve niçe def‘a [11] 
nehr-i Tisa’yı geçüb akın salub hayli zarar ve güzend eylediler idi.

[12] Bir gün Kattar-ı Serdâr dîvân eyleyüb taht-ı Sıkambirye üzerine sefer [13] emr 
eyledi. Ve mübâlağa asker cem‘ eyleyüb: “Kandesin Sıkambirye?” [49a] [1] deyü 
revân oldı. Bu yanadan Pec kıralı, ki mu‘âvenet içün bî- [2] hisâb asker cem‘ 
eylemişdi, ve Bic’den göçüb kona göçe Sıkambiriye [3] mahalline karîb geldükde, 
Metrinus Kıral’a haber olub ol dahi şâd u [4] hurrem yarar beğleriyle karşu varub 
istikbâl kıldı. Ve ol [5] dahi Pan(n)oniya vilâyetinün azîm askerin cem‘ eylemişdi.

Ol aradan [6] kalkub Sıkambiriye üzerine kondılar. Metrinus Kıral dahi üç gün ve [7] 
üç gice azîm ziyâfet idüb andan bir araya gelüb [8] meşveret eylediler.

Ammâ bu cânibden Kattar-ı Serdâr Hunor kavmi ile [9] memâlik-i Pan(n)oniya 
içine duhûl eyleyüb ba‘zı yirlerin urub gâret [10] eyledi. Ve fikri buydı ki, nehr-i 
Tuna yalısında Tolna dimek ile [11] meşhûr şehr üzerinde nehr-i mezbûreyi ubûr 
eyleye. Ol tedbîr [12] ile azmi Tolina üzerine idi. Ve Ungurus kavminün dahi [13] fer-
yâdcıları kıralun yanına varub ahvâlden şikâyet itmişlerdi. [49b] [1] Kıral dahi 
hemân-dem Hunor kavmine tecessüs içün derhâl câsûslar [2] salub câsûslar dahi 
varub Kattar-ı Serdârın hâl-i keyfiyetin ve ne cânibe [3] yüz dutub varacağından 
muttali‘ oldukları sâ‘at fi’l-hâl dönüb [4] ta‘cîl ile kıralun hizmetine varub cemî‘ 
ahvâli, ve Tolna üzerinden [5] geçmeğini arz eylediler.

Çünkim düşmanun ahvâline muttali‘ oldılar, [6] anlar dahi meşveret idüb didi-
ler ki, varub Tolina öninde [7] oturub kavm-i Hunor ile mukâbele idüb ma‘reke 
kılalar. [8] Ve ol tefekkür ile hâzır ve müheyyâ olub ve geçüb Tolna üzerine [9] 
revâne oldılar.

Ammâ Kattar Hanun dahi câsûsları asker-i küffâra [10] salınmış idi. Ammâ kırallar 
dahi ol azîm asker-i hâksâr [11] ile Tolna-âbâd’a irişdiler, ve nehr-i Tuna kenârında 
bir mergûb çayır [12] çemenlü sahrâyı beğenüb ve dârü’l-harbe mahal65 görüb 
ustubur- [13] ların bağlayub düşmenden bî-bâk ve bî-pervâ anda karâr eylediler, 
[50a] [1] ve îş ü işrete meşgûl oldılar.

Ol aradan Kattar’un dahi câsû- [2] sları gelüb Tolun-âbâd’da bî-pervâ olub karâr 
itdüklerini haber virdi. [3] Ol arada Kattar-ı Serdâr dahi günden güne konub 
göçmekde. Günlerde [4] bir gün nehr-i Duna’nun Tisa cânibinden ol mahalle 

65 Ms. mahall.
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gelüb ve küffâr [5] askerine Duna’nun bir yanında kondı. Ve ol iki deryâ-misâl 
asker [6] içinde: “Hâzır olasız!” deyü nidâ eylediler.

İllâ ki Kattar’ı nehr-i Duna’yı [7] giçeceğinden66 gâfiller idi. Çünkim şeb vakti irüb 
âlem ağyârdan [8] hâlî olıcak, Kattar-ı Serdâr karâr itmeyüb Hunor kavminün beğ-
lerin [9] katına okıdı, ve anlara emr eyledi ki, süvâr olalar. Derhâl kavm-i [10] Hunor 
birgezden süvâr olub âlem harekâtdan hâlî iken, [11] fi’l-hâl Tatar-misâl nehr-i67 
Duna’yı geçüb ve düşmen gâfil iken, askeri [12] iki bölüb düşmene mukâbil saf-ârây 
kılub alaylar bağlanub [13] ve bir bölüğin seçüb emr eyledi ki, ol kırallar askerini 
[50b] [1] basub şebhûn kılalar. Hemân-dem kırallar askerine mecâl virmeyüb [2] 
üzerlerine taraf  taraf  hücûm eylediler ve çok kimseyi kılıçdan geçürdiler.

[3] Ammâ ki leşker-i melâ‘în ol şebhûndan ürküb cümle ayağ üzre [4] gelüb ve 
düşmeni fark eylemeyüb ol iki kıralun leşkeri birbirine68 karılub [5] ve birbirin 
dahi anlamayub tâ ahşamdan sabâh olıncaya dek bir acâyib [6] mukâtele ey-
lediler ki, ahvâlleri fenâya yüz dutmış idi. Ammâ [7] bu gavgâdan ol kırallar 
muhkem vehme düşüb ve “Ne hâl ola ki?” [8] deyü kulak urub hayret bahrına 
dalmışlar idi. Bu hâl üzre tâ [9] sabâha değin ceng eylediler.

Ale’s-sabâh olub göz gözi göricek, [10] bakdılar gördiler, bir yanadan düşmen 
askeri şebihûn eylemiş, ve çok leşker [11] hâka yeksân69 olmış. Ve bu tarâfdan 
asker-i hâkisâr gendülerin [12] fark eyleyüb gördiler ki, ortada düşmen yok. 
Hemân birbirin [13] kırmışlar. Şöyleki hisâba ve vasfa gelmez. Sabâh olıcak, 
birbirinden [51a] [1] tefrika olub ol şebihûn iden leşkere hamle eylediler.

Ammâ ol [2] kırallar bu musîbeti göricek, ziyâde mecrûh ve müteşekkî olub ve 
nazar [3] idüb gördiler ki, Kattar-ı Serdâr dahi kat ender kat alayların [4] saf-ârâ 
kılmış. Dahı ziyâde mahzûn olub ıztırâba giriftâr oldılar, [5] ve alaylar bağlamak 
ikdâmında olub saf  düzdiler.

Çünkim âfitâb kulle-i [6] feleke dikildi, ve düşmen düşmenı seçdi, kırallar dahi 
gazaba gelüb: [7] “Ol şebhûn kılan leşkeri koman!” deyü işâret eylediler. Ve 
ol [8] kavm-i Hunor ahşamdan süvâr olub ceng itmeğle tâkatleri kalmayub [9] 
bî-mecâl olmışlardı. Çünkim asker-i melâ‘în hamle kıldılar, Kattar [10] askeri girü 
bir dest ikdâm idüb muhkem ceng eylediler. Ammâ [11] küffâr askeri galebe 

66 Ms. giçeceğinden.
67 Ms. şehr-i.
68 Ms. birbirne.
69 Ms. yiksân.
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idüb asker-i Kattar’ı girüye sürüb üzerine [12] iletdiler, ve ol mahalde çok yarar 
tâifesini kırub kimin mecrûh eylediler.

[13] Bu tarafdan Kattar çünkim ol hâli gördi, hemân-dem işâret [51b] [1] eyledi. 
Fi’l-hâl Kattar kolından dahi kavm-i Hunor azm-i meydân idüb, [2] merdânevar 
hamle kıldılar. Vardukça ceng ü âşûb germ olub [3] tarafeynden yüridiler. Ol 
iki deryâ-misâl asker birbirine70 âmîhte o- [4] lub birbirin fark idemez olub bir 
ceng-i azîm oldı kim, vasf  olmaz.

Nazm

 [5] Karışub ol iki leşker itdi ceng
  Yeg erenler kükreşür hemçûn peleng

 [6] At ayağından ağub göğe gubâr
  İtdiler ol yirde muhkem kâr u zâr

 [7] Cenge bunlar itdiler şol resme heng
  Kandan oldı dağ u sahrâ lale-reng.

[8] Nesr

Ol gün ahşama denlü ceng olub akşam iricek, iki tarafdan [9] tabl-ı âsâyiş urub 
birbirinden ayrılub kondılar. Ammâ ol iki [10] asker gâyet zebûn ve bî-mecâl 
olmışlardı. Ol gice iki cânibden [11] emr eylediler, zahımluları bağlayub ölenleri 
ağlayub ve tarafeynden [12] kırılanları hisâb idüb kaleme aldılar. Panon(n)iya ve 
Nemçe askerinden [13] iki yüz on bin kişi, ve kavm-i Kattar’dan dahi yüz yigirmi 
beş bin kişi [52a] [1] kılıçdan geçmiş. Ol gice cânibeynden âsâyiş eylediler.

Çünkim ale’s-sabah [2] olub, âfitab-ı cihân-tâb âlemi nûrânî ve münevver kı-
lıcak, ol iki leşkerde tablu[3] u kûsunı evc-i âsumâna peyveste olub at arkasına 
geldiler, [4] ve birbirine71 karşu saf  bağlayub alaylar tertîb eylediler ve meydân 
için [5] ceng ile müzeyyen eylediler. Ve meydân yüzi germâgerm iken, bölük [6] 
bölük azm-ı meydân eylediler, ve acâyib cengler eylediler, ve sahrâ-yı âlemi 
[7] sürh reng eylediler. Tâ ol zemâna dek72 kıtâl eylediler ki, gün zevâle73 [8] 
tenezzül kılmışdı.

70 Ms. birbirne.
71 Ms. birbirne.
72 Ms. verbum correctum.
73 Ms. zevâle.
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Çünkim bu üslûb üzre ceng oldı, hemân-dem [9] Kattar-ı Serdâr işâret eyledi ve 
yürüdi. Kırallar göricek, tarafeynden [10] birgezden yüriyüb hamle kıldılar. Ol 
iki leşker birbirine74 karışub [11] ve ulu kiçi fark idemez oldılar. 

Ve ahşam dahi irmişdi. Ol hâl [12] içinde kavm-i Hunor düşmâna âşıkâne girüb 
bir ceng itdiler kim, vasfa [13] gelmez. Âkıbetü’l-emr Hak Te‘âlâ fursat virüb 
kırallarun kalbgâhına irüb [52b] [1] âlemlerin ve sancakların akdardılar, ve ol 
ceng içinde Sıkambiriye kıralı [2] Metrinus’a uğradılar, fursat bulub mecâl virme-
yüb helâk kıldılar.

Ve ol mahalde [3] bir ceng-i azîm eylediler ki, asker-i küffârun ekseri kılıçdan 
geçüb [4] helâk oldı. Küffâr leşkeri bu hâli göricek, cümle târımâr o- [5] lub kaç-
dılar. Ve hem gice irişmişidi. Pic kıralı Tetrikus fursat bulub [6] bir mikdâr adam 
ile ol şeb-i târda halâs olub kaçdı.

Nazm

 [7] Binüben Tetrikus atun yeğine
  Kaçar bakmayub ardına önine

 [8] Elinden kurtarub düşmenlerün cân
  Geçerdi dağ u sahrâ vü beyâbân.

Nesr

[9] Ammâ bu yanadan Kattar Han dahi şükr-i Yezdân idüb ol [10] ganîmet mâlı 
hayme vü hargâhı alub şâd oldı, ve zahımluları [11] tîmâr idüb ol gün ölenle-
ri hisâb idüb Hunor kavminden [12] kırk yedi bin kişi toprağa düşmiş gördiler. 
Hemân-dem ol [13] aradan Sıkambiriye üzerine azm idüb günlerde bir gün [53a] 
[1] varub Sıkambirye tahtına geçüb şâd u hurrem îş ü işrete meşgûl [2] oldı.

Düşmen ragmına yiyüb içüb hoş geçüb bir niçe zemândan [3] sonra zemâne 
Kattar’dan yüz çevirüb bir gün ecel yasduğına baş [4] kodı. Bu hâlde iken, 
gendünün öleceğin bilüb emr eyledi, hazîne- [5] sin açub cümlesin bahşîş idüb 
âlemde bir hoş ad kodı. Andan [6] birkaç gün dahi hasta olub sonra vefât eyle-
yüb cihândan göz yumdı.

74 Ms. birbirne.
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Nazm

 [7] Bir iki gün kime kim devlet vire çarh-ı dûn
  Âkıbet câm-ı ecelden eyler anı sernigûn

 [8] Er odur kim lezzet-i dünyâya mağrur olmaya
  Bu fenâ gülzârınun îşine mesrûr olmaya

[9] Nesr

Çünkim Kattar-ı Serdâr vefât eyledi, kulları ve beğleri cümle mâtem [10] dutub 
karalar geydiler, ve nâzik75 bedenin gülâbile yuyub lahd-i zemîne [11] indür-
diler. Ammâ bu yanadan taht-ı Sıkambirye hâlî kalıcak, Kattar’un [12] beğleri ve 
yarar adamları bir yire cem‘ olub eyitdiler: “İşbu vilâyet [13] gayretiyçün bunca 
zemândan berü envâ‘ zahmetler ve dürlü meşakkatler [53b] [1] çeküb Allah 
inâyetiyle fursat bulub ve zemâne dahi el virüb [2] alub zabt eylemişken, hâlimüz 
işbu menzile vardı. İmdi şimdiki hâlde [3] bize lâzım olan budur ki, bir yarar 
nâmdâr kimseneyi cân u dil ile [4] ihtiyâr kılub ve tahta geçirüb beğleyevüz, 
memleket elden gidüb [5] yele virmeyevüz” deyü meşveret eylediler, ve “Nenün 
gibi kimseneyi ihtiyâr [6] kılalum?” deyü endişe bahrına dalub tefekkür kıldılar.

Der-beyân-ı dâstân-ı [7] pâdişâh şoden-i Atilus kıral.

Râvîler şöyle rivâyet iderler kim, [8] meğer aralarında Hunor neslinden iki karın-
daşlar vardı. Birine Atilus [9] ve birine76 Buda dirlerdi. Atilus eyü huylu, sâhib-şe-
câ‘at ve ehl-i [10] firâset, âkil u dânâ kimsene idi. Ve anı kırallığa be-gâyet mahal 
görmişlerdi. [11] Ve Atilus’ı tahta geçürmek tedbîrinde bezl-i cehd eylediler. 
Âkıbetü’ [12] l-emr cümle beğler ve sâir a‘yânlar bir araya cem‘ olub dîvân eyle-
diler, [13] Atilus’ı saltanata lâyık görüb fi’l-cümle tâbi‘ olub itâ‘at gösterüb [54a] 
[1] taht u tâcı ana erzânî görüb Hazret-i Îsâ târîhinün üç [2] yüz seksen yedinci 
yılında Atilus’un başına tâç urdılar, ve saltanat [3] tahtına ağdırub kıral eylediler.

Çünkim Atilus ibtidâ kıral oldı, [4] hoş re’yle ve adâlet ile hükm ü hükûmet 
iderken, bir gün seyr-i sülûk [5] içün süvâr olub nehr-i Duna kenârında tefer-
rüc kılurken, nehr-i mezbûre [6] yalusında bir yüksek mekâna irüb ol aradan 
âleme ve etrâfa [7] nazar salub ol yiri be-gâyet şîrîn görüb beğendi, ve gördi 
ki, [8] nazargâha mahal mekândur, ve etrâf-ı çâr rükni dahi latîf  müferreh [9] 

75 Ms. nâzük.
76 Ms. birne.
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ve rûşen köşelerdür. Hemân-dem kalbinden geçdi ki, ol yirde tahta [10] mahal 
bir âlî mekân ihyâ eyleye. Ammâ gendü kıral oldukdan sonra, [11] kardeşi Bu-
da’yı vilâyet-i Erdel’e ban nasb eyleyüb ve nehr-i Tisa’yı [12] ana serhad kılmış 
idi. Ve ol makâma gönlinden geçdüği gibi [13] emr eyledi, cemî‘ bennâların ve 
sâir levâzımın hâzır ve müheyyâ görüb [54b] [1] hemân bir mübârek sâ‘at 
gözlerler idi.

Bir gün Hazret-i Îsâ’nun [2] dünyâya geldüğinden sonra üç yüz doksan doku-
zıncı târîhinde [3] bir mübârek sâ‘at şerefinde ol makâmı bünyâd kıldılar. Niçe 
müddet zahmet çeküb [4] temâm oldukdan sonra, kadîmî tahtgâhın tebdîl idüb 
gelüb ol şehri [5] tahtgâh idindi. Ve gendünün ismi Atilus olduğı sebebden, [6] ol 
ihyâ eyledüği makâma Atil deyü ad virdi, ki şimdiki Budin [7] tahtıdur.

Çünkim Kıral-ı Atilus bu kadar şöhret ve şevket dutdı, [8] diledi ki, memâlik-i 
Nemçe ve Firanciye üzerlerine sefer eyleye. Dâimâ bu endîşede [9] idi.

Ve bundan evvel dimişdük ki, memâlik-i Pannoniya ve Bic kıralları Tolna- [10] 
âbâd’da Kattar-ı Serdâr’la ceng eyleyüb ve ol mukâtelede Pannoniye [11] kıralı helâk 
olub Pic kıralı bir mikdâr kimsene ile kaçub girü [12] taht-ı mukarrerine varub ve 
nice zemândan sonra beğler ile bir vechile [13] uz olmayub anlardan rencîde ve 
müteşekkî olub, ve hem muttali‘ olmışdı kim, [55a] [1] Atilus’un mukarrer seferi 
vardur. Ol sebeblerden Bic kıralı dahi Kıral-ı [2] Atilus’a gelüb dost oldılar. Ammâ 
murâdı bu idi ki, ol uz olma- [3] duğı beğlerden intikâm ala. İllâ ki tefekküri 
buydı ki, gendünün [4] başı altından olduğı şâyi‘ olmayaydı.

Çünkim Kıral-ı Atilus sefer [5] yarağın kıldı, ve Bic kıralı ile müşâvere kılıcak, 
eyitdi ki: “Devletlü kıral [6] vâcib oldur ki, evvelâ Sulvın üzerine varub ol diyâ-
rı feth eyleyesin.” [7] Bazı yârân-ı memâlik “Nemçe üzerine varmak âsândur” 
deyü cevâb virdiler. [8] Ammâ Kıral-ı Atilus anun cevâbın redd itmeyüb kabûl 
kılub seferi tahkîk [9] ve mukarrer eyledi. Diledi ki, vilâyet-i Erdel’de ban olan 
karındaşı [10] Buda’yı seferden döninceye değin yirine kâim-makâm eyleye. Ve 
“Benüm azîm [11] seferüm vardur, ale’t-ta‘cîl gelesin!” diye hemân fi’l-hâl bir 
mektûb yazub [12] bir yarar adamla gönderdi. Çün mektûb vâsıl oldı, ahvâle 
vâkıf  [13] oldı, yarağın görüb yola girdi. Ve etrâfda eli altında olan [55b] [1] 
beğlerine dahi adam gönderdi kim: “Muhkem seferüm vardur, yarağınuz ile 
olub [2] hizmetüme gelesiz” deyü.

Bu emr mûcibince bölük bölük Sikambirye üzerine bî- [3] hisâb asker-i hâksâr 
cem‘ olub ve ol gümrâh askeri hisâb [4] idüb kaleme aldılar. Gördiler ki, bürüme 
demürlü süvârdan üç yüz on [5] bir bin ve piyâdeden yüz otuz bin, cem‘an dört 
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yüz kırk bir bin [6] leşker cem‘ olmış. Pes Kıral-ı Atilus ol mahalde kardeşi Buda’yı 
yirine [7] kâim-makâm nasb eyleyüb Hazret-i Îsâ’nun dört yüz ikinci yılında Sul-
vın [8] diyârı üzerine varub gendüye müsahhar kılub zabt eyledi. Ve anda [9] kıral 
karâr eylemeyüb dönüb memâlik-i Nemçe üzerine vardı.

Ammâkim [10] râviyân-ı ahbâr ve nâkilân-ı esrâr şöyle rivâyet iderler kim, ka-
çankim Kıral-ı [11] Atilus Nemçe vilâyeti üzerine hurûc eyledükde, bir menâzilde 
dîvân [12] eyleyüb ve serâperdesinde olan taht u kasrını tezyîn idüb başına [13] 
saltanat tâcın urınub serîre geçüb oturdı, sağ u sol altun [56a] [1] ve gümüş ve 
pulad kürsîler üzerinde Ungurus tekurları ve dilâverleri, [2] ve mîr ü mihterleri 
geçüb oturdılar, ve kimisi el kavşurub ayağ üzre [3] hizmete durdılar. Ve sâbıkâ 
Nemçe kıralı olan Tetrikus dahi Atilus [4] Kıral’ın sağ tarafında geçüb oturmışdı. Ve 
ol mahalde müşâvereye [5] meşgûl olmışlardı.

Atilus Kıral Tetrikus Kıral’a suâl itdi kim: “İşte [6] azmumuz Nemçe vilâyetleridür. 
Ammâ ki bize lâzımdur, çünkim bunlarunla adâvet [7] hâsıl eyledük, ve memle-
ketlerine el karduk, imdi ibtidâdan kankı bilâd [8] u nâhiyesine77 varub feth ide-
lüm ki, anda bize delim fâide hâsıl ola, [9] ve dahi adımuz ve sanımuz vilâyetler 
içinde çavlanub cümle beğler [10] bizden heybet alalar. Ve andan gayri bir nef‘i 
dahi bu ola kim, sâir [11] memleketlerün feth ü fütûhı anun sebebi ile âsân ola” 
didükde, [12] Tetrikus Kıral cevâb virüb didi kim:

||| “Devletlü kıral, eğer dilersen [13] kim, nâmun ve salâbetün cümle magârib 
ve maşârik içinde çavlana, [56b] [1] ve heybet ü salâbetün cümle vilâyetleri 
kaplaya, gerekdür ki,78 evvel kal‘a-i Bic [2] üzerine varub ihâta kılasın ve alub 
zabteyleyesin. Zîrâ kim [3] ol götüri vilâyet-i hâkiyânun taht-ı serîridür ve hem 
miftâhıdur. [4] Şöyleki anı feth idüb zabt eyleyesin, gayri vilâyetler nâçâr mü-
sahhar [5] ve münkâd olurlar. Ale’l-husûs kim evvel zemânda nitekim İskender 
[6] pâdişâh taht-ı Sıkambirye’den çıkub askeriyle79 dâire-i âlemi devr [7] eyleye”.

Ol sebebden evvel devletile Budin tahtından kalkub [8] Pic üzerine üşüb feth 
eyledi. Ve anun bir vezîri vardı. [9] Adına Persevüz dirlerdi, ki sonra Cezîre-i Sakız’ı 
ol ma‘mûr idüb [10] bir kal‘a bünyâd eyledi. Ve ömür-dîde âkil u dânâ kimsene 
idi. Anı [11] Pic içinde alıkoyub ve asker halkından şunlar, ki pîrdür ve ihtiyârdur, 
[12] anun yanında koyub andan sonra gendüsi mâ-bâkî dilîr ü dilâver- [13] leriyle 

77 Ms. nâhiyesine.
78 Ms. k.y.
79 Ms. askeriyle.
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çıkub gün batusı cânibine revân oldı, tâ ki Fireng [57a] [1] beğlerinden ve Firanci 
kıralından İskender’ün intikâmın ala.

Ammâ İskender [2] çünkim Pic’i feth eyledi, ve bu fetih haberi vilâyet be-vilâyet [3] 
serâser âleme yayıldı, her bir memleket kırallarınun ve beğle-rinün [4] kulaklarına 
iricek, bu ma‘nâdan gam u gussa vü endîşeye müstağrak [5] olub her biri bir dürlü 
tedârüke meşgûl olub kimisi boynına kefen [6] takub ve kılıcın dehenine alub 
İskender’e karşu gelüb itâ‘at [7] kıldı. Ve kimisi tâc u tahtı bırakub terkini urdı. Ve 
ba‘zıları dahi [8] ittifâk bir idüb ve galebe leşker cem‘ idüb bi’l-ittifâk İskender’e [9] 
karşı varub kıtâl ü cidâl eylediler. Anlarun gibileri dahi necât [10] bulmayub niçesi 
başdan ve niçesi mülk ü mâlından cüdâ düşüb [11] âlûde-i hûn u hâk oldılar. |||

Nazm

 [12] Feth idüb Piç’i Sikender ol zemân
  Kırdı a‘dâyı ne kim var bî-amân

 [13] Münteşir olub cihâna işbu hâl
  Düşdi beğler arasına kîl ü kâl

[57b] [1] Her birisi vehm idüb oldı hazîn
  Korhusından cümlesi kıldı enîn

 [2] Gark olub gam bahrına her bir kıral
  Didiler kim nece ola âhir bu hâl

 [3] Her biri ol demde bir re’y eyledi
  Kimi eyü kimi bed re’y eyledi

 [4] Kimisi cem‘ itdi mâlın her ne var
  Şeh Sikender önine kıldı nisâr

 [5] Takuban boynına kimisi kefen
  Kimisi alub kılıcın der dehen

 [6] Her yanadan cem‘ olub beğler iy cân
  İstediler şeh Sikender’den amân

 [7] Ba‘zısı cem‘ edüben asker iy yâr
  İtdiler İskender ile kâr u zâr

 [8] Bulmayub anlar dahi feth ü zafer
  Her birinün yirleri oldı sakar
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 [9] Şeh Sikender oluben bu fethe şâd
  Didi sana bin şükür Rabbü’l-ibâd

 [10] Kim bana Pic’i müyesser eyledün
  Âlem içre beni server eyledün

 [11] Dinledün bu kaziyeyi çünkim ayân
  Lîki maksûdum benüm budur hemân

 [12] Âfitâb-ı80 devlet ü îmân u dîn
  Hazret-i sultân Süleyman-ı zemîn

 [13] Ana dahi lâyık olmışdur şehâ81

  Kim varub Pic üstine ide gazâ

[58a] [1] Ehl-i şirkden ol diyârı pâk ide
  Yıkuban deyrini cümle hâk ide

 [2] Okına ban ola ibâdet amu
  Hep kiliseler ola mescid kamu

 [3] Fâ‘ilâtun fâ‘ilâtun fâ‘ilât
  Zî82 Resûlün ravzasına es-salât.

[4] Nesr

||| Pes imdi eyle olsa devletlü kıral, İskender ol tahtı [5] evvel feth eyledüği se-
bebden, heybeti cümle âlemi ihâta eylemişdi, [6] ve ad u sanı rû-yı zemînde 
ezher mine’ş-şems âşikâre olmış [7] idi. Ve bu ma‘nâdan cemî‘ âlem beğlerinün 
ve serverlerinün cânına [8] korku ve endâmına lerzân düşmişidi. Bu sebeb ile 
niçe vilâyetleri [9] âsân vechile feth eyledi.

İmdi devletlü kıral, sizlere dahi vâcib [10] olan oldur ki,83 hemân Bic üzerine 
üşüb feth idesiz. [11] Şöyle ki cümle vilâyet-i küffârda adunuz çavlanub dahi 
cemî‘ bilâd [12] hâkimleri sizden üşenüb gayri vilâyetlere âsân vechile [13] fursat 
bulasız ||| 

deyü nasîhat itdükde, işbu kelimâtlardan Atilus [58b] [1] ferâhiyet bulub fi’l-hâl 

80 Ms. âfitâb-î.
81 Ms. sic. Recte: sezâ?
82 Ms. dî.
83 Ms. k.y.
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emr eyledi ki, Kıral-ı Tetrikus’a hil‘at-ı [2] hâs geydürdiler, ve hazîne84 açub delim 
la‘l u cevâhir virüb ve altun [3] âletlü at virüb ol gice meclis-i hâs kurub yiyüb 
içdiler, [4] subh-ı sâdık olıncaya85 dek hoş geçdiler.

Çünkim sabâh oldı, âfitâb [5] kulle-i Kaf’dan baş açub nûr-ı yezdânîyle âlemi 
münevver eyledi, Atilus [6] Tetrikus’a suâl idüb eyitdi ki: “Acabâ bu kal‘a-i Pic’ün 
evvelâ bünyâdını [7] kim eyledi, ve ne sebebden olmışdur, ve ne asıl kimse ihdâs 
eylemişdür” [8] deyü suâl eyledükde, Tetrikus kıral eyitdi ki:

||| Zemân-ı evvelde Nemçe [9] ve Fireng ve Rim ve Çeh ve dahi gayri niçe vilâ-
yetlerün kıralları [10] ve yarar beğleri ve dilâverleri bir araya cem‘ olub dilediler 
ki, [11] bi’l-ittifâk bir yir bulalar, varub anda bir ma‘mûre-i mu‘azzam yapalar, 
şöyleki [12] cümle ol vilâyetlerün kilidi ve Nemçe vilâyetlerinün pâyitahtı ola.

[13] Çünkim bu müşâvereyi kıldılar: “Ammâ ol vilâyeti nerede binâ itsek ki?”86 
deyü [59a] [1] fikir deryâsına gavvâs-ı aklı saldılar. Meğer ol cem‘iyetde Rim 
beğlerinden [2] bir pîr vardı, ömür-dîde ve rûzgâr-keşîde. Adına Viyennus dirler-
di. [3] Ol diyâr selâtînleri arasında yarar ve hayli meşhûr ve mu‘teber kimsene 
[4] idi. Baş kaldurub dile gelüb eyitdi: “Devletlü kırallar ve beğler, eğer [5] benüm 
sözüm makbûl olursa, bir sözüm var, hazretünüze arz [6] ideyin” didi. Cümlesi 
“Buyur” deyüb cişm ü gûş oldılar.

Eyitdi ki: “Nemçe [7] ve Çeh ve Pannoniya iklîmleri serhadleri mâbeyninde nehr-i 
Duna kenârında [8] bir yir vardur ki rû-yı zemînde andan latîf  ve kâbil yir olmaz. 
Şöyle- [9] ki ol ma‘mûre-i mu‘azzamı anda bünyâd edesiz. Be-gâyet hûb olur ve 
cemî‘ [10] vilâyetlere kilîd olmağa be-gâyet ma‘kûldür. Ve hem zemân-ı sâbıkda 
Nemçe [11] vilâyeti hâkimleri Pannoniya kıralı kasdına leşker-i bî-şümâr cem‘ idüb. 
[12] Ol zemânda Pannoniya’nun hâkimleri Rûmî’ler idi. Anlar dahi [13] haber alub 
leşker cem‘ idüb ol mevzi‘de gelüb mukâbele idüb [59b] [1] azîm ceng itmişler-
dür. Ve ol mevzi‘-i mübârekde Nemçe askeri fursat [2] bulub ve Rûmî’ler mağlûb 
olub ol aradan göçüb taht-ı Pannoniya üzerine [3] varub feth idüb niçe zemân ve 
niçe devrân zabt eylemişlerdür. [4] Eyle olsa size lâyık ve murâdınuza münâsib 
olan oldur ki,87 oğur [5] dutub ol arada bir azîm kal‘a bünyâd kılasın, ve ol 
kal‘ayı tahtgâh [6] idinesin. Şöyleki devletünüz pâyidâr ve bahtunuz ber-karâr 

84 Ms. hazîne.
85 Ms. olunhaya.
86 Ms. k.y.
87 Ms. k.y.
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ola” deyicek, ol cem‘iyet [7] uluları ve beğleri el ağıza koyub, cemî‘si bunun 
sözine tahsîn [8] idüb cevâbını kabûl kıldılar, ve tedbîrine âferîn kıldılar.

Bâdehû rûzigâr [9] görmiş ulu beğlerden ve ba‘zı Rim beğlerinden ve ol yirün 
ahvâlini [10] vasf  iden Viyyanus’ı bile koşub gönderdiler, tâ ki ol mevzi‘i ma‘mûr 
[11] ideler. Çünkim ol araya irdiler, gördiler ve temâşâ eylediler, şöyleki88 [12] inen 
zîbâ ve latîf  yirdür. Hemân cemî‘ lâzım olan kal‘a mühimmâtın [13] hâzır idüb 
ve cemî‘ mühendisleri cem‘ idüb bir mübârek demde binâ urub [60a] [1] niçe 
gün zahmet çekdiler. Âhir mürûr-ı rûzgârla kal‘a temâm olub [2] yapan beğün 
adı Viyannus olmağla, ol kal‘a bünyâd oldukda, [3] adını tebdîl idüb Latin dili 
ibâretince ol hisârun dahi adını [4] Viyyena komışlardur ki kal‘a-i Piç’dür. |||

Çünkim kıral-ı Atilus Tetrikus’dan [5] bu cevâbı dinledi, hemân-dem Pic üzerine 
göçüb muhâsara idüb [6] zemân-ı kalîlde feth eyledi. Ve ol iklîmde çok kıtâl eyle-
yüb ve niçe [7] memleketleri zebûn kılub emrlerine mutî‘ kıldılar. Çünkim Nemçe 
[8] vilâyetleri feth oldı, andan sonra Firanciye vilâyeti üzerine hurûc [9] eylediler.

Meğer ol zemânlarda vilâyet-i Firanciye’nün bir kıralı vardı. [10] Adına === 
dirlerdi. Atilus kıral üzerine varıcak, [11] memâlikin bırakub firâr eyledi.

Pes Atilus ol memleketleri [12] darb-ı tîğiyle feth eyleyüb zabt itdükden sonra, 
kasd itdi ki, Fireng [13] vilâyeti üzerine vara. Ol esnâda Pic kıralı Tetrikus eyitdi ki: 
[60b] [1] “Eğer, devletlü kıral, Frenk vilâyetine varmak murâd idersen, evvelâ 
şehr-i [2] Marçilya’yı varub feth eylemek gerekdür kim, sâir vilâyete el karasın. 
[3] Zîrâ kim Fireng vilâyetinün yarar hisârıdur” deyüb şehr-i Marçilya’nun [4] bir 
mertebede vasf-ı hâlin şerh eyledi ki, Atilus kıral acebe kaldı. [5] Eyitdi ki: “Aceb 
ol vilâyeti kimler bünyâd eylemişdür, ve ne asıl kimse binâ eylemesine [6] sebeb 
olmışdur, den, bildüğünüz gibi söylen işidelüm” didi.

Der-beyân-ı [7] hikâyet-i şehr-i Marçilya

Tetrikus kıral dahi revân ayağ üzre [8] durub eyitdi kim:

||| Zemân-ı evvelde diyâr-ı Rum’un hâkimleri ittifâkla [9] dilediler ki, Firanciye 
memleketi hudûdında kıraldan bir kal‘alık yir dilek [10] eyleyüb bir kal‘a bünyâd 
ideler. Şöyleki ol şehr sevâhil-i deryâda [11] olub Rum’dan varan tâcirler deryâ-
dan vardukda, anda rahat [12] olalar. Ammâ gönüllerinden garazları buydı ki, 
olaki zemân gendülere [13] yüz tuta, ol aradan Firanciye vilâyetine kasd kılalar. 

88 Ms. verbum correctum.
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Çünkim bu endîşeyi [61a] [1] kıldılar, dilediler ki, ol diyâra ba‘zı yarar kimsene-
ler göndereler, ve anlara [2] be-nâm bennâlar koşalar, tâ ki varub ol diyârı gezüb 
bir münâsib yir bulalar, [3] ba‘dehû gelüb haber vireler, andan sonra Firanciye 
kıralına dileknâme [4] göndereler.

Meğer ol zemânda diyâr-ı Rum’da iki müstakîm ve maslahat- [5] güzâr yarar 
beğzâdeler vardı. Birine Peryanus ve birine Furbiyus [6] dirlerdi. Bu iki beğzâdeye 
bennâlık ilminde kâmil kimseneler koşub Firanciye [7] vilâyetine gönderdiler. 
Anlar dahi varub vilâyet-i mezbûreyi sercümle [8] geşt eylediler. Âkıbet gezerek, 
Rodan dimekle meşhûr nehr üzerine [9] gelüb leb-i deryâya karîb bir mekân 
bulub teferrüc eylediler, ve âb [10] u hevâsın dahi tecribe idüb gördiler ki, ziyâde 
latîf  yirdür. Hemân [11] ol mevzi‘i be-gâyet beğenüb girü [12] Rum vilâyetine avdet 
idüb Rum beğlerine ol yirün vasf-ı hikâyetin ve latîf  havâsın, ve ne- [13] nün gibi 
mevzi‘ idüğin kemâl mertebede şerh eylediler.

Ammâki ol devirde [61b] [1] vilâyet-i Firanciye’nün bir kıralı vardı. Adına Se-
nanus dirlerdi. Çünkim ol [2] beğler Firanciye diyârına ol emrün sevâbını yirine 
getürdiler, Rum hâkimleri [3] dahi yarar pişkeşler düzüb ve kıral Senanus’a dilek-
nâme inşâ eylediler, [4] ve ol varan beğleri ve cemî‘ bennâları hâzır kıldılar, ve 
gemiye girüb rû-yı [5] deryâdan Firanciye kıralına saldılar. Günlerde bir gün Rum 
elçisi dahi [6] Firanciye kıralı huzûrına varub murâdâtlarını arza kıldılar.

Ammâ meğer ol mahalde [7] Firanciye kıralınun düğüni vardı. Etrâfda olan kon-
şu beğleri [8] ve vilâyet halkını kapusına cem‘ eylemişdi. Gendü kızını ere virse 
gereğidi. [9] Ol zemânda89 âyîn u erkânları bunun üzerineydi kim, ol vilâyetün 
[10] kıralları kızlarını ere virmelü olsalar, kemâkân düğün iderlerdi. [11] Ammâ 
virecek eri ta‘yîn itmezlerdi. Düğün temâm olıcak, bir büyük [12] meydânun 
orta yirinde bir altun cevherî kürsî korlardı. Etrâfda olan [13] yarar beğler ol 
meydâna gelürlerdi, tâ ki her kişi gendünün tâli‘in [62a] [1] sınardı. Ve ol is-
kemli ol yire kondukda, ere virilecek kızı dahi [2] envâ‘ dürlü izzetle gerdeğe 
alıgider gibi ol iskemlinün üzerine [3] getürüb oturdurlardı. Andan sonra kızun 
eline suyla bir dolu [4] câm virürlerdi. Her kime kim ihtiyâr iderse, elindeki dolu 
câmı ana [5] sunardı. Ol kızı ana virürlerdi.

Bu yanadan Rum elçisi kim ol [6] düğün günlerinde pişkeşlerin kırala çekdükde, 
ol elçiyi izzetle [7] kondurub; ziyâfet idüb andan kıral âdetleri üzerine elçüyi 
[8] düğüne da‘vet eyledi. Ol dahi gelüb oturub kemâkân meclis [9] germ olub 

89 Ms. zemânda.
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niçe dürlü şenlükler yemeler içmeler olub düğün, ki90 temâm [10] oldı, âyînleri 
üzerine kızı hezâr dürlü izz ü nâzla tavus-ı [11] cennet gibi servivâr salını salını 
getirüb ol iskemli üzerine [12] oturdılar. Gûyiyâ91 ol nâzenîn kürsî-yi gerdûn üzre 
mihr-i rahşândur, [13] veyâhud meh-i çârdeh-sâledür, kim kulel-i cibâlden arz-ı 
cemâl eylemişdür.

Nazm

[62b] [1] Kürsî üzre oturub çün âfitâb
  Alnı nûrı âleme virürdi tâb

 [2] Kaşı reşkinden hilâl olmışdı ay
  Görmek isterdi yüzin yohsul u bay

 [3] Sâhire sihr öğredürdi gözleri
  Mürdeye cânlar virürdi sözleri

 [4] Her kaçan ol mâh-rû itse hirâm
  Ravzadan tûbî iderdi hoş kıyâm

 [5] Çünki ol şeker-leb ü sîmin-izâr
  Kürsî üzre oturub itdi karâr.

Nesr

[6] Râvî kavlince andan sonra eline dolu suyla bir câm-ı zerrîn [7] virdiler. Şöyle 
ki her kimi erliğe kabûl iderse, ol câmı ana suna. Bu [8] hâlde meğer elçi dahi ol 
cem‘iyetde oturub teferrüc iderdi, [9] kız dahi ol meclisde olan beğzâdeleri göz 
terâzûsına urub [10] denerken, nâgâh gözi elçiye rast gelüb gendüye erliğe [11] 
lâyık görüb hemân-dem fursatı fevt eylemeyüb elindeki92 câm-ı zerrîni [12] bin 
nâz u şîveyle Rumîler’den Piryanus’a sundı.

Nazm

 [13] Sundı Piryanus’a çünki dolu câm
  İzz ü nâzıla işitgil iy hümâm

90 Ms. k.y.
91 Ms. gûyiyâ.
92 Ms. … k.y.
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[63a] [1] Bin tavazzu‘la alub câmı hemân
  Ol işe gâyetde oldı şâdımân93

 [2] Râyegân girdi eline çün kadeh
  Oldı Piryanus gâyetle ferâh

 [3] Dinle imdi nece dinildi haber
  Ol ulu cem‘iyet içinde meğer

 [4] Varıdı hâzır nice ibn-i kıral
  Her biri eylerdi ümmîd-i94 visâl

 [5] Göricek bu hâli mahzûn oldılar
  Ol kızın ışkıyla mecnûn oldılar

 [6] Kime kim olmaya devlet ger nasîb
  Ol anunçün çeke95 çok zahmet garîb

 [7] Ger nasîbün ola zulmetde dahi
  Âkıbet bulur seni ol iy ahî.

Nesr

[8] Râvî kavlince çünkim devrân Piryanus’a el virdi, derhâl kızı [9] âdet-i kadîme-
leri mûcibince Piryanus’a akd u nikâh eylediler. Andan sonra [10] dileklerin dahi 
kabûl idüb ol şehri sevâhil-i deryâya karîb [11] nehr-i Duna üzerinde Marçilya 
şehrini binâ eylediler.

İmdi devletlü kıral, [12] münâsib budur kim, şehr-i96 Marçilya’yı varub feth idesin. 
Andan [13] sâir vilâyetlere el karasın. Zîrâ Rum beğleri ol şehri binâ eylemeğin, 
[63b] [1] çok fâide görüb ve kuvvet bulmışlardur ||| didi.

Çünkim Atilus bu cevâbı [2] işitdi, hemân-dem askerini cem‘ idüb şehr-i Marçilya 
üzerine varub [3] feth eyledi. Çünkim Marçilya feth oldı, Atilus andan sonra kasd 
eyledi kim, [4] nehr-i = = = geçüb tâ Fireng vilâyetine vara.

Meğer ol zemânda anda [5] bir ulu kûhistan içinde bir ömür-dîde dîn ulusı vardı 
kim niçe zemândı kim, [6] ademî-zâdeye karışmayub, ol kûhistan içinde ibâdet 

93 Ms. sic.
94 Ms. sic. ümmid-î.
95 Ms. çike.
96 Ms. şehr-î.
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idüb Hakka [7] tazarru‘ ve niyâz iderdi. Ol dîn ulusın kırala bildürdiler. Kıral [8] 
dahi diledi ki, ol dîn ulusıyla mülâkât olub müsâhebet eyleye. [9] Revân bir kaç 
yarar haslarıyla kalkub ol dîn ulusınun [10] nazarına varub icâzetle içeri girdiler. 
Atilus nazar kılub gördi kim, [11] bir pîr-i rûzgar-dîde, şöyle ki mürûr-ı ömürle 
gâyet nâtüvân olub [12] fenâya yakın varmış. İzzet ile selâm virdiler. Pîr dahi 
aleyk alub [13] yir gösterdi. Geçüb oturdılar.

Ba‘dehû kıralun dâimâ murâdı buydı kim: [64a] [1] “Acaba ben de İskender gibi 
dünyayı gezüb ve âlemde anun gibi iştihâr bulmak [2] müyesser olur mı?” - deyü 
endîşe iderdi. Eyle olsa bu husûsı [3] ol pîr-i rûşen-zamîrden remzile suâl eyledi. 
Ol nîk-re’y [4] dahi cevâb virüb didi kim:

Nazm

  Didi ol pîr ana kim “Yâ Atilus
 [5] Olmağ istersen eğer şâh-ı97 ulus

  Ol yüce Tangrı, ki cümle âlemi
 [6] Yoğiken var itdi bunca âdemi

  Vahş u tayr u cinn ü ins ü her ne var
 [7] Anun emriyle tutarlar karâr

  Oldurur ol pâdişâh-ı bî-zevâl
 [8] Kim bulunmaz arasan ana misâl

  Anun emrini98 tutagör dâimâ
 [9] Halk içinde tâ ki yüzün ağ ola.”

Nesr

Râvî kavlince ol pîr [10] eydür: “İy Atilus, ol pâdişâh-ı bî-zevâl, ki şimdiki hâlde 
nusret [11] kılıcını senün elüne virmişdür, sen fikr eyleme ki, bu alduğun vilâ-
yetler [12] gendü leşkerün çoklığıyladur. Belki Hak Te‘âlâ senün hünerünle [13] 
âlem halkına gendü ululığın ve azametin bildürmedür, tâ halk-ı âlem bileler 
ki, [64b] [1] bir avuç toprakdan hilkat eyledüği şahsa ne asıl kudret ve kemâl 
virmişdür. [2] İmdi yâ Atilus sana nasîhatüm budur kim, devletine garre olub 
[3] gayrlar gibi Hâliküne âsî olma, gör kim, bu hikmetler kudretler [4] cümle 

97 Ms. şâh-î.
98 Ms. emrini.
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anundur. Anun emri olmayınca, bir zerrenin dahi hareket [5] itmeğe mecâli 
yokdur. Eyle olsa yâ Atilus, sen seni fikr eyle, [6] ve sonra ne olacağun san, bu fânî 
saltanatı gururıla yele virme, [7] gendüne mağrûr olub âsî olma. Zîrâ şimdiki 
hâlde bu ni‘meti [8] kim Hakk Te‘âlâ sana virmişdür, şükrin dâimâ dilden gi-
dermeye- [9] sin ki, Hudâ-yı bî-niyâz dâimâ fursatun ve nusretün dahi ziyâde [10] 
eyleye ve her neye kim el uzadursan elün irecekdür, ve sana [11] ömrün oldukça 
kimse azîm olmayısardur” deyü niçe dürlü nasîhat [12] eyledi.

Çünkim ol dîn ulusından kıral-ı Atilus işbu99 [13] nasîhatleri işitdi, gönlinden ol 
yüce dergâha delim [65a] [1] şükürler kıldı ve ol pîre bî-had in‘âmlar ve ihsân-
lar eyledi. [2] Lâkin ol pir-i fânî kabûl itmeyüb didi kim: “İy pâdişâh, hemân 
[3] senden murâdum budur kim, beni yine makâmımda koyub incitmeyesin. 
Benüm [4] andan gayri yanunda murâdum yoktur” didi.

Nazm

 [5] Didi ol pîr anda: “İy şâh-ı cihân
  Bundan artuk yokdurur maksûd hemân

 [6] Gendü hâlümde beni sen koyasın
  Varıban işine meşgûl olasın

 [7] Mâlile ni‘met gerekmez hîç bana
  Budurur sözüm benüm önden sona

 [8] Mâlile birdür benüm yanumda taş
  Virsün iy şeh sana Hak uzun yaş

 [9] Vardurur nushum sana lîkin iy şâh
  Dinle sözümi benüm eyle nigâh

 [10] Adl u dâdı dâimâ san‘at idin
  Olasın tâ kim cihânda kâmbîn

 [11] Şükr-i Hakkı koma dilden bir nefes
  Cismüni cân-ı mürg kıldukça kafes

 [12] Düşmenün keydine mağrûr olma hiç
  Eylegil andan hazer100 ger ir ü geç.”

99 Ms. elif.ş.b.v.+elif.
100 Ms. hazer.
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[13] Nesr

Râvî kavlince kıral-ı Atilus gördi kim, ol pîr-i zaîfün [65b] [1] müstelezzât-ı 
dünyâ dimâğından çıkub hevâ-yı âhiret süveydâ-yı dilinde [2] peydâ olmış. Ol 
demde ol dîndâra icâzet virüb gendü [3] yine hâline meşgûl olub gâyet şâd u 
handân oldı.

[4] Ol mâbeynde Firanciye kıralı kaçmış idi. Ammâ Marçilya feth- [5] olmağla çâr 
u nâçâr ol dahi gelüb kıral-ı Atilus’un ayağına [6] düşüb günâhın diledi. Eyitdi 
ki: “Devletlü kıral, çünkim sana [7] bu kadar memleketlerün fethi müyesser oldı, 
muhakkak bildüm ki, sen [8] yıldırım kamçılusın” deyüb itâ‘at eyledi. Ammâ bu 
söz asker [9] içine düşüb Atilus’un adını Yıldırım Kamçılu deyü meşhûr [10] eylediler. 
Fi’l-cümle ol vilâyetler halkınun dilinde Yıldırım Kamçılu [11] dimekle ma‘rûf  oldı. 
Ammâ râvîler şöyle rivâyet [12] iderler kim, kıral-ı Atilus Firanciye kıralınun günâ-
hın afv eylemişdi [13] ve dilerdi ki, memleketin yine mukarrer kıla. Bu vechile 
kıral-ı Atilus’un [66a] [1] yanında makbûl ve mukarreb olmışdı.

Âkıbet kıral-ı Senanus hîleye [2] meşgûl olub bi’l-cümle Fireng vilâyeti hâkimlerine 
ve Rim Papa’ya el [3] altından haber salub eyitmişdi kim: “İşte ben kıral-ı Atilus 
ile [4] dâimâ müdâra eylemekteyem. İmdi buna zafer olursa, şimdi olur. [5] Eyle 
olsa eğer fursat murâdınuz ise, ben yanında müdâradayken, [6] ale’t-ta‘cîl leş-
ker cem‘ idüb üzerine gelesiz. Şöyleki [7] aradan götürüb cihândan şerrini def‘ 
eyleyelüm. Ammâ şöyleki [8] fursat müyesser olmazsa, sizünle bir olmak hod 
mukarrerdür” deyü, Fireng [9] ve Rim askerin vesveseyle izlâl eyleyüb ve kalaba 
Fireng [10] ve Rim askerin cem‘ idüb kıral-ı Atilus’un üzerine [11] yüridiler.

Ez-in-cânib101 çünkim Fireng beğleri Rim Papa ile ittifâk [12] birle azîm askerler 
cem‘ idüb ve Atilus kıralun üzerine [13] yürüdüklerinde, Atilus dahi haberdâr 
olub def‘ içün Firanci [66b] [1] kıral ile danışık idüb tedbîr eylerdi. Zîrâ ki Fireng 
vilâyetlerinün [2] ahvâllerin ol yeğ bilürdi.

Ammâ Tetrikus kıral Atilus’a nasîhat [3] idüb dirdi kim: “Devletlü kıral, kılıç 
korkusından tâbi‘ olub [4] dost olan düşmândan hayır gelmez, dâimâ fursat 
gözlemededür. [5] Size lâyık olan budur kim, bunun gibi dostdan hazer102 kıla-
sız” [6] dirdi.

101 Ms. ezincânib.
102 Ms. hazer.
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Nazm

  Meğer düşmandan hazer103 kıl dâimâ
 [7] Tâ ki ömrün olmaya sonra hebâ

  Düşmanı sen sanma sana yâr olur
 [8] Fursatın bulsa yine ağyâr olur

  Düşmana uyub yaman iş işleme
 [9] Sonra peşîmân104 olub elin dişleme.

Nesr

Râvî kavlince kıral-ı Atilus [10] dahi âkil ve dânâ kimseydi, ve dâimâ Tetrikus 
söziyle fikret [11] bahrına dalub Firanci kıralından hazer kılurdı. Ol arada Fireng 
[12] askerleri Atilus kırala mukâbil olduklarında, Firanciye kıralı [13] diledi ki, Atilus 
kırala bir hîle geçe. Ammâ kıral her husûsla hâzır [67a] [1] olmağla gördi ki, 
hergiz çâre bulmaz, ve “Duyulam”105 deyü dahi fehm [2] ider. Hemân bir dürlü 
hîle dahi düzüb Atilus Kıral’a didi kim: [3] “Devletlü kıral, icâzet virün, bana 
mutî‘ olan askerüm [4] halkıyla kalkub düşmanun ardın alayım, tâ ki sizlere 
ma‘lûm [5] ola, bendenüz doğrulığıyla yolunuzda ne vechile çalışuram.”

Bu hîle- [6] yle Firanciye vilâyetlerinün nâmdâr ve yarar beğlerinden çok [7] kim-
seneleri ve niçe bî-hisâb memleketleri gibi gendüsine tâbi‘ idüb [8] kaçub varub 
Fireng askerine mülâkât oldı. Atilus [9] kıral ile mukâbele olub ma‘reke kıldılar. 
Ammâ kıral-ı Atilus dahi [10] bî-pervâ anlardan gam yimeyüb âşıkâne bir ceng 
eyledi kim, gözler [11] görmiş değül.

Nazm

  Karışub ol iki leşker ol zemân
 [12] Birbirine eylediler kasd-ı cân

  Yiğ erenler kükreşüb çûn şîr ü ner
 [13] Gösterürdi her biri lu‘b u hüner

  Na‘ralardur çağırılur hûy u hây
[67b] [1] Zahmı olanlar ağlaşurdı vây vây

103 Ms. hazer.
104 Ms. peşmân.
105 Ms. sic. Recte: dutulam?
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  Üç gün üç gice bu resme oldı ceng
 [2] Oldı bu yir yüzi kandan lâle-reng.

Nesr

Râvî kavlince çünkim üç gün [3] üç gice anda mütevâtir ceng ü kıtâl eylediler, 
âkıbet kıral-ı Atilus [4] fursat bulub Fireng ve Rim askeri kılıçdan geçüb tarafey-
nden [5] yüz seksen bin asker kırılub ve Firanciye kıralı Senanus tekrâr [6] arada 
adâvet eyledüği ecilden, kıral-ı Atilus dahi gazaba [7] gelüb mâ-bâkî memâlik-i 
Firanciye üzerine varub alub darb-ı [8] dest feth eyledi, ve askeri kavmin temâm 
ganî kılmış idi.

Ammâ [9] ol cengde şîkeste olan Fireng ve Rim beğleri dilediler ki, [10] tekrâr asker 
cem‘ idüb kıral-ı Atilus’un üzerine gelüb [11] dârgîr ideler. Hemân leşker cem‘ 
eylemeğe meşgûl oldılar. Bu [12] mâcerâdan kıral-ı Atilus dahi haberdâr olub 
temâm leşkerin [13] ganî eylemiş idi, ve Nemçe ve Firanciye vilâyetlerinün yarar ve 
nâmdâr [68a] [1] beğlerinden çok kimseneleri ve niçe bî-hisâb memleketleri 
gendüsine tâbi‘ idüb [2] müsahhar idüb ve ol vilâyetler futûhında çok zemân 
cehd idüb [3] hayli ay u yıl fasılların geçürmiş idi.

Çünkim Fireng ve Rim beğleri [4] tekrâr leşker cem‘ itmeğe mübâşeret kılmışlar-
dı, ammâ kıral-ı Atilus [5] memâlik-i Firanciye’yi gâret idüb harâb idicek, hemân-
dem ol [6] aradan yine taht-ı mukarrerine döndi.

Nazm

 [7] Atilus tahtına yine ol zemân
  Dönüben oldı revân yine iy cân

 [8] Çünki feth itdi Firanci ilini
  Dönüben tutdı yine ol yolunı

 [9] Bunlar uş gelmekde dinle bu yana
  Nice olur ahvâl diyem bir bir sana.

Nesr

[10] Ammâ râviyân-ı ahbâr ve nâkilân-ı esrâr şöyle nakl eylemişdür. Kaçankim 
[11] Kıral-ı Atilus kardeşi Buda’yı yirine kâim-makâm nasb idüb sefer [12] eyledi, 
hayli eğlendüği sebebden, ol bî-akl şöyle fikr eyledi kim: [13] “Şimden sonra 
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Kıral-ı Atilus’un bu vilâyetlere gelmesi işi olmamışdur. Eğer [68b] [1] gelmeli 
olaydı, ol zemândan berü gelürdi” deyü gönlinde hevâ-yı [2] saltanat kopdı, ve 
diledi ki, vilâyeti gendiye döndere, ve taht-ı [3] Sıkambirye’nün, ki Eski Budin’dür, 
adların dönderüb gendünün [4] adı Buda olmağla, ol iki tahtun dahi adların 
Buda komış idi ki, [5] bu güne değin Eski hem Yeni Buda dirler.

Nazm

 [6] Âlemün hâli acebdür dâimâ
  Cânıla dinle sözüm iy hûb-likâ

 [7] Bir iki gün ömür içün bir kişi
  Niçe bin yıl fikirdür her dem işi

 [8] Mâl-ı dünyâ cehdin eyler kimisi
  Saltanat sevdâsın eyler kimisi

 [9] Saltanat sevdâsını gör iy başa
  Bakdurur mı kardaşı hiç kardaşa

 [10] Oğlını atasına düşmân ider
  Uydurub nefse işin isyân ider

 [11] Böyledür bu çarh-ı dûnun cünbüşi
  Dâimâ kiçrevliğedür gerdişi

 [12] Gafleti ko aça gör bir dem gözün
 [13] Ağ ola her yirde tâ kim bu yüzün.

[69a] [1] Nesr

Ammâ bir kavilde şöyle rivâyet olunur kim, ol eyyâmda Kostantaniye’nün [2] bir 
pâdişâhı vardı. Adına Segizmunduz dirlerdi. Ve Buda anunla [3] dostdı. Ve bu 
hıyâneti dahi anun nifâkıyla itmiş idi.

Ez-in-cânib106 [4] çünkim kıral-ı Atilus dönüb gendü diyârına kadem basdı, ba‘zı 
[5] Atilus’a müte‘allik kimseneler sırren Buda’nun ahvâlin kırala arz idüb [6] bil-
dürdiler idi. Ve kıralun geldüğinden Buda dahi âgâh oldı, [7] ve eyledüği fikirden 
peşîmân yidi. Ammâ kıral dahi muştıcıları etrâf-ı [8] âleme salub perâkende 

106 Ms. ezincânib.
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eylemişdi. Ve bu taraftan Buda dahi nâçâr [9] olub kasd kıldı kim, asker cem‘ 
eyleye, ve kardaşıyla ceng itmeğe [10] karşu vara. Ammâ gördi ki, memleket 
halkından gendiye yardım ider [11] kimse yok. Şöyleki cümle memleket halkı kı-
ralun korkusından kan [12] kaşanurlar. Ol sebebden nâçâr kırala istikbâle karşu 
varub [13] bir menzilde mülâkât olub görişüb andan kona göçe bir gün [69b] [1] 
şehre irüb tahtına geçdi.

İllâ ki karındaşı Buda’yı tahtına ve başına [2] kasd eyledüği ecilden, be-gâyet 
mahzûn olmışdı. Ve iki tahtun [3] dahi adlarını gendi adına dönderdi ki, gâyet 
güç gelmiş idi. [4] Bu sebebden bir gün Buda’yı huzûrına da‘vet kıldı. Hemân 
geldiği [5] sâ‘at mecâl virmeyüb emr eyledi, boynın urdılar, ve cesedin nehr-i 
[6] Duna’ya saldılar. Ve sonra memleketde gâyet yasak eyledi kim, şimden [7] 
girü yine bu iki tahtı eski adıyla diyeler. Ammâ kıral ne kadar yasak [8] itdi ise, 
memleket halkı emrin dutmayub tâ bu güne değin [9] yeni ve hem eski tahta 
Buda dirler.

Ammâ bu ma‘nâdan Kostantaniye pâdişâhı [10] Segizmunduz,107 Fireng ve Rim beğ-
leri tekrâr leşker cem‘ idüb [11] üzerine gelmek kasd itdükleri sebebden, kıral-ı 
Atilus anlara girü [12] kîn dutmışdı. Ammâ vilâyet-i Nemçe’yi ve Firanciye’yi feth 
idüb gelicek, temâm [13] beş yıl tahtında âsâyiş idüb karâr eyledi. Andan sonra 
diledi kim, [70a] [1] Kostantaniye meliki Segizmunduz üzerine sefer eyleye. Fi’l-hâl 
etrâf-ı [2] âleme nâmeler perâkende kılub bî-kıyâs leşker cem‘ eyleyüb bir fasl-ı 
[3] bahârda: “Kandesin Kostantaniye?” deyü azm eyledi.

Bir niçe gün yol yüriyüb [4] hayli mesâfe kat‘ itdiler. Âhir günlerde bir gün 
askerün mukaddemleri [5] kal‘a-i Çorlu civârına yetişdiler. Ammâ Segizmunduz 
dahi kıral-ı Atilus’un [6] ahvâlin ve merdâneliğin işidüb ve gendü kasdına yakın 
mesâfe geldüğinden [7] dahi haber alub âgâh olmışdı. Ammâ karşı varub ceng 
eylemeğe [8] gayret idemeyüb âkıbet kıral-ı Segizmunduz’un ıztırâbı vardukça [9] 
ziyâde olub fi’l-hâl dîvân eyleyüb vezîrleriyle meşveret idüb [10] danışık eyledi.

Anlar dahi eyitdiler: “Tedbîr budur kim karşu varub [11] devlet sınaşasız, veyâ-
hud emrine itâ‘at kılub fermânber olasız. [12] İşbu iki hâlden gayri çare yokdur” 
deyüb kıral-ı Segizmunduz [13] endîşe bahrına müstağrak sonın fikr eyledi ve 
eyitdi ki: “Hemân bize çâre [70b] [1] müdâra olur” deyü fi’l-hâl emr eyledi, 
hazîne açub envâ‘ dürlü murassa‘ [2] yâdigârlardan pişkeş düzüb ve iki yarar 
mu‘teber makbûl vezîrlerin [3] kıral-ı Atilus’a karşu saldı. Anlar dahi varub Çorlu 

107 Ms. Segizmenduvaz. Passim.
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dimekle [4] meşhûr mahalde kıral ile mülâkât oldılar, ve Kostantaniye pâdişâhı [5] 
Segizmunduz’un adamlarını ve pişkeşlerini arz eylediler.

Bu bâbda [6] kıral-ı Atilus bunlara kat‘an şâfi cevâb virmeyüb müşkillerin hall [7] 
eylemedi. Tekrâr yine arz eylediler. Atilus dahi şöyle cevâb virdi ki: [8] “Tâ kim 
Segizmunduz bana mutî‘ ve münkâd olmayınca ve emrüme itâ‘at [9] itmeyince 
dönmem yokdur” deyicek, Segizmunduz’un adamları dahi bu kaziyeyi [10] mufas-
sal yazub Segizmunduz’a bildürdiler. Ve Segizmunduz dahi bildi ki, [11] mücerred 
müdârayla iş bitmez. Nâçâr kesime hüsn-i rızâ virüb ve emre [12] itâ‘at gösterüb 
barışub ol arada dost-ı ebedî oldılar. [13] Ve Segizmunduz Kıral’ın sâhibü’l-cemâl, 
ebrû-hilâl müşkîn-hâl, [71a] [1] servi-kâmet kad-kıyâmet, şeker-leb sîmin-gab-
gab, nâzenîn bir güzel [2] kızı vardı.

Nazm

  Ana Hak virmişdi bir zîbâ-cemâl
 [3] Bedr-i tâmıdı yüzi kaşı hilâl

  Kâmeti servi kılurdı iki kat
 [4] Nergisi eylerdi şehlâ çeşmi mat

  Görinürdi gabgabı hemçûn serâb
 [5] Lebleriydi sanki yâkût-ı müdâb

  Sidre kaddın görse ger Tûbâ temâm
 [6] Ravzadan durub kılayıdı kıyâm.

Nesr

Ol kızı kıral-ı Atilus’a [7] nikâhlayub virdi. Arada temâm sulh u salâhiyet kıldılar. 
Ve kıral [8] Atilus’un Segizmunduz kızından Kaba nâm bir oğlı vücûda geldi.

[9] Çünkim dost oldılar, ma‘a’l-kıssa ol arada Segizmunduz ile [10] vedâlaşub döndi.

Ammâ Fireng ve Rim beğleri ile kadîmden [11] adâvet olduğı sebebden, ki bun-
dan yukaruda zikr olundı, [12] hemân kasd itdi kim, Fireng vilâyeti üzerine azm 
eyleye. Ve sâbıkâ [13] Nemçe kıralı olan Tetrikus kıral ile Atilus müşâvere kıldı.

[71b] [1] Tetrikus eyitdi ki: “Devletlü kıral, çünkim Fireng memleketine kasd 
kıldun, [2] lâzım budur ki, evvel Rim üzerine varasın. Ol ekâlîm-i seb‘anun [3] 
sertahtıdur. Şöyleki anun fethi sana müyesser olursa, âlemde hiçkes [4] sana 
garîm olmak mümkin değüldür” deyü cevâb viricek, kıral-ı Atilus eyitdi kim: [5] 
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“Çünkim Rim’i bu cihetle zikr kıldun, acaba ol vilâyeti ibtidâ kim ma‘mûr [6] 
eyledi, ve ne vechile ma‘mûr olmışdur, beyân eylesen, işitsek” didi.

[7] Der-beyân-ı dâsitân-ı tevârîh-i Rim ve hikâyethâ-yı o kerden

[8] Râvîler kavlince çünkim Atilus Tetrikus’dan Rim’in hikâyetini [9] istifsâr kıldı, 
ol dahi didi kim:

||| Kitâb-ı [10] Yustin’de, ki ol ekâlîm-i seb‘anun ve gelüb geçen mâzî pâdişâhla-
run [11] ve kırallarun ve ulu şehirlerün bünyâdın bilâ-noksanin ve bilâ-ziyâdetin 
tevârîhleri, [12] ol kitâbun içinde mufassal zikr olmışdur, ve anda şöyle ayân ve 
beyân [13] olunmışdur kim, bir zemânda Fireng mülkinde bir ulu pâdişâh vardı. 
[72a] [1] Ve anun iki oğulları vardı. Birine Numitor ve birine108 Amulus dirler 
idi. [2] Pes ataları dünyâdan gitdükden sonra, Amulus atası sadrına geçüb [3] 
pâdişâh oldı. Sonra karındaşı Numitor’a zehr109 virüb helâk [4] eyledi. Fe-ammâ 
Numitor’un bir kızı vardı. Re‘a dirler idi. Anı dahi [5] bir mahfî mahbushânede 
ebedî habs eyledi. Zîrâ ki ol kızdan evlâd [6] olacak olursa, korkardı ki, dedesi 
kanıyçün gendüye adû ola. [7] Ammâ kim hikmet-i Rabbânî kız ol mahbeshâ-
nede habs iken, iki kerre erkek110 [8] oğlan doğurdı. İllâ ki ol sırr-ı ilâhîye hiç 
kimsene muttali‘ olmadı.

[9] Pes kıral-ı Amulus işbu alâmetden vehme düşüb didi kim: “Bu iş [10] eyü alâyim 
değüldür” deyü ol kıza dahi zehr111 virüb helâk [11] eyledi. Ol nâre-sîdeleri emr 
kıldı ki, varub berr ü beyâbâna saldılar, [12] tâ ki helâk olalar.

Ammâ râviyân-ı tevârîh-i âdem ve hâkiyân-ı ahvâl-i [13] âlem şöyle rivâyet 
iderler kim, ol nervesîde oğlancıkları kim [72b] [1] diyâr-ı gurbete saldılar, 
meğer bir dişi112 kurd dahi113 yavrılarından cüdâ [2] düşüb yitürmiş idi, ve ol 
beyâbânda sergerdân ve âvâre gezerdi.114 [3] Bir gün ol tifl oğlancıklara rast 
gelüb anlara muhabbet idüb [4] kudret-i ilâhî ve hikmet-i nâ-mütenâhî, anları 
beslemeğe meşgûl oldı.

[5] Zemândan sonra meğer ol diyâr milkinün bir çobanı vardı. Adına [6] Favustlus 

108 Ms. birne.
109 Ms. zehr.
110 Ms. irkek.
111 Ms. zehr.
112 Ms. zişi.
113 Ms. zahı.
114 Ms. gezerdi.
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dirlerdi. Ol çoban koyunlar ile ol etrâfı seyâhat [7] idüb gezerdi.115 Nâgehân bir 
gün bir mîşeyistânlıkda ol dişi kurdun [8] yuvasında işbu oğlancuklara rast gelüb 
bunları gördi. Meğer [9] bunlarun hikâyetinden icmâlen işitmişdi. Hemân-dem 
anları göricek, [10] bunların serencâmlarından âgâh olub ve anları ol inden 
kaldırub [11] besledi. Çünkim anlar bülûğiyet mertebesine kadem basdılar, ol 
çoban [12] anlarun birine Romus ve birne116 Romulus deyü ad virdi, ve gendülerin 
[13] kaziye-i mâzîlerin min evvelihî ilâ âhirihî anlara şerh eyledi. Ve anlar dahi 
[73a] [1] ol esrâra vâkıf  olmışlardı, ve bu çoban tâifesine mûnis [2] olmışlardı.

Ammâ dâimâ kıral dahi şikârdan hâlî olmazdı, [3] ve her vakt ol çobanlara va-
rub anlardan şikâr yirin sorardı. [4] Pes bir gün oğlanlar tâife-i çoban ile ittifâk 
eylediler ki, [5] eğer kırala şikârda fursat bulurlarsa, öldüreler. İşbu ittifâkla [6] 
bir gün şikâr içün anlara uğrayub av suâl eyledi. Meğer [7] ol arada gâyet sarb117 
mîşeyistânlık vardı. Eyitdiler ki: “Bunda [8] bu mîşeyistânlık temâm şikâra kâbil 
mevzi‘dür” deyüb, ol [9] tâife-i çoban kıralı ol sa‘b mîşeliğe kılağuz olub [10] alub 
gitdiler. Çünkim kıralı anda tenhâ gördiler, derhâl üzerine hücûm [11] idüb ol 
arada mecâl virmeyüb helâk eylediler. Andan sonra [12] ol oğlanlarun vâki‘ se-
rencâmları âlem halkı arasına şâyi‘ [13] olıcak, ol memâlik kavmi anlarun birini, 
ki adına Romus dirlerdi, [73b] [1] tahta geçürdiler.

Çünkim Romus tahta geçdi bir niçe zemân yemekde [2] ve içmekde olub günlerde 
bir gün deryâ-yı fikre dalub [3] diledi ki, bir azîm ma‘mûre binâ eyleye, tâ ki anun 
sebebiyle adı kıyâmete dek [4] anıla. Ol dahi bir gün deniz kenârını teferrüc ider-
ken, bir yiri gâyet [5] beğenüb pes beğleriyle118 ol yire bir azîm şehir binâ eylemesin 
danışdı. [6] Cümle ma‘kûl gördiler. Pes Hazret-i Âdem Safiyullâh’un devrinden [7] dört 
bin dört yüz kırk üçinci yılınun târîhinde [8] Rim’e bünyâd urub ihya eylediler, ve 
Rim’i Fireng memâlikine tahtgâh [9] kılub andan etrâf-ı âleme el karub ekseriyâ 
ekâlîm-i seb‘ayı andan [10] gendülerine müsahhar kılmışlardı. Ol sebebden Rim’e 
âlemün kavmi [11] meyl eyleyüb cemî‘ vilâyet halkı mutî‘ oldılar |||

deyü Tetrikus Kıral [12] bu hikâyeti şerh idicek, fi’l-hâl kıral-ı Atilus emr eyledi ki, 
[13] Fireng ve Rim üzerine hurûc eyledi, ve ol mevzi‘den vilâyet-i [74a] [1] Herseğ’e 
yol kesüb Fireng üzerine azm eyledi.

115 Ms. gezerdi.
116 Ms. birne.
117 Ms. sarb (Bk. 73a/9, 144a/5, 146a/3, 146a/7, 151b/2, 163a/7, 166a/1, 166a/75, 200a/7).
118 Ms. begleriyle.
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Ammâ memâlik-i [2] Fireng beğleri bir araya cem‘ olub meşveret eylediler. Ati-
lus’un [3] üzerlerine geleceğin bildiler. Âkıbet bu hâli Rim Pa(pa)’ya inşâ idüb 
bildür- [4] diler, eyitdiler: “Şimdiki hâlde kıral-ı Atilus Kostantaniye meliki [5] üzeri-
ne sefer idüb varub mülk-i Kostantaniye’yi gendüye müsahhar [6] idüb ve anunla 
el bir idüb şimdi bizüm kasdımuza azîm [7] asker çeküb bugün yarın gelüb 
üzerimüze musallat olur. Ve [8] bir yıldırım kamçılu119 kimsenedür. Bir def‘a 
ma‘lûmunuzdur ki, anunla [9] mukâbele eyledük, ne fâide itdük. İmdi lutf  ide-
siz, bizüm [10] derdimüze çâre ve ilâc sizlerden olur” deyü, mektûb gönderdiler.

[11] Çünkim mektûb Rim’ün120 huzûrına irdi, mektûbun mefhûmına [12] nazar 
kılub esrâra vâkıf  oldukda, niçe zemân tefekkür bahrına da- [13] lub âkıbet 
savâb121 anı gördi kim, varub gendisi kıral-ı Atilus [74b] [1] ile mülâkât olub 
sulh u salâhiyet eyleye. Hemân fi’l-hâl [2] Rim’den çıkub kıral-ı Atilus ile bulışub 
ve nâçâr gendüsi [3] dahi kesime razı oldı. Ol veche Fireng beğleriyle kıral-ı Atilus 
[4] mâbeyninde sulh kıldı.

Çünkim Rim ve bi-külli memâlik-i Fireng Atilus’a [5] itâ‘at gösterdiler, ol mâbeyn-
de kıral-ı Atilus’un hâtûnu kim [6] Kostantaniye melikinün kızıdur, dünyâdan gitdi. 
Meğer Nemçe122 beğlerinden [7] bir ulu beğ vardı. Adına Sivatapulud dirlerdi. 
Anun bir güzel [8] kızı vardı. Kıral-ı Atilus anun kızın alub andan Aladurinus [9] 
adlu bir oğlı oldı. Ammâ râvînün kavlince kaçankim Rim [10] ve Fireng memle-
ketlerin gendüye tâbi‘ kıldı, bir mu‘azzam taht-nişîn123 [11] kal‘a vardı. Akbelya 
dimekle meşhûrdı. Ve anun dahi başka hâkimi [12] vardı. Ol aslâ kıral-ı Atilus’a 
iltifât eylememişdi.

Ol sebebden [13] kıral-ı Atilus düğün idüb ol kızı aldukdan sonra, hemân [75a] 
[1] düğüne cem‘ olan asker ile sancakların çözüb alemlerin bulayub [2] tabl u 
nakârelerin döğüb mevc mevc leşker göçüb ol kal‘a [3] üzerine azm itdiler. Gün-
lerde bir gün varub muhasara itdiler. Ol kal‘a [4] hâkimleri dahi kal‘ayı muhkem 
idüb ve âlât-ı harb ile kemâkân pür ve ma‘mûr [5] kılmışlardı. Ammâ kıral-ı 
Atilus bir niçe gün dilîrâne ve şîrâne ceng idüb [6] kal‘a-i mezbûre hâkimlerin 
zebûn eyleyüb ol mertebede ceng eylediler kim, [7] taşı taş üzerinde kalmayub 
başlarına yıkub hasârât eylediler.

119 Ms. k.m.ç.l.v.+elif.
120 Ms. sic. Recte: Rim papanun?
121 Ms. verbum correctum.
122 Ms. verbum defectum.
123 Ms. tahtınişîn.
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Ammâ [8] çünkim ol kal‘a feth oldı, ol arada bâd-ı ecel yine vezân [9] idüb Tetrikus 
Kıral’un mizâcında za‘f  peydâ olub bir niçe gün [10] hasta oldı. Âkıbet – küllü 
nefsin zâ’iḳatü’l-mevt – hükmince vefât idüb [11] âhirete intikâl eyledi. Atilus bu hâli 
görüb gâyet melûl [12] oldı. Emr eyledi: Tetrikus’ı şâhlar resmince yuyub siyâh [13] 
atlas kefen sarub lahd-i zemîne irgürüb defn eylediler.

[75b] [1] Der-beyân-ı târîh-i Venedik ve hikâyethâ-yı o.

Râviyân-ı [2] ahbâr ve nâkilân-ı esrâr şöyle rivâyet iderler kim, meğer ol [3] 
zemânda şehr-i Venedik deryâdan taşra bir menzil-i ba‘îd idi. Ve ol [4] devirde 
memâlik-i Fireng ekseriyâ Venedik beğlerinün kabz-ı bastındaydı. [5] Pes kıral-ı 
Atilus kal‘a-i Akbelya’yı feth idicek, diledi ki, ol aradan [6] Venedik üzerine vara. 
Zîrâ sebeb bu olmışdı kim, kaçan Atilus Kıral [7] bundan evvel Fireng vilâyeti üzre 
hurûc itdükde, Venedik beğleri [8] anunla gâyet dost olmışlardı, ve her cânibden 
ana haberler virürlerdi. [9] Ammâ yine yürekleri dopdolu kibr ü kîn idi. Ve el 
altından kıralun [10] çok askerin tebâh itmişlerdi. Bir iki def‘a Atilus Kıral anlarun 
[11] ahvâline vâkıf  olmışdı. Anlardan suâl eyledükde, dirlerdi: “Sizün [12] aske-
rinüzde ol fesâd eden kimseneler bizden değüldür. Ammâ bizüm [13] adumuza 
takarlar, kasd bizüm olur. Devletlü kıral, hâşâ ki biz sana hıyânetlik [76a] [1] 
kılavuz, ya bizden size bir ziyân gele” dirlerdi.

Bu halileyken bir gün [2] Venedik beğleri vâfir mâl ile Atilus’un bir yarar beğini 
dutdılar. Ammâ ol [3] beğün birkaç adamlarından kaçub Atilus Kıral’a haber vir-
diler. Kıral dahi [4] adam gönderüb ol beği anlardan taleb eyledi. İnkâr itdiler. 
Atilus [5] dahi anlarun hâinliğin bilüb mukayyed olmadı. Kasdı buydı kim, anlar 
[6] bî-haber iken üzerlerine varub muhâsara eyleye.

Ammâ Venedik beğlerinün [7] dahi câsûsları dâimâ kıral-ı Atilus’un ahvâlini teces-
süsde idiler. [8] Ve ol tarafdan Venedik beğleri dahi her cânibe göz kulak dutub: 
[9] “Acabâ Atilus üzerimüze gele mi derken nâgâh câsûslar gelüb didiler kim: [10] 
“Atilus etrâf-ı âlemi darb-ı dest” alub ba‘zısın yakub yıkub [11] ve ba‘zısın gen-
düye tâbi‘ eyledi. Ammâ şimdiki hâlde kal‘a-i Akbelya’yı dahi [12] harâb eyledi. 
Eyle olsa şimdi kasdı üzerinüze oldı. Ve ziyâde [13] ulu garîmdür” deyüb haber 
virdiler.

Ol câsûsların vasfından [76b] [1] Venedik beğlerinün cân başına sıçrayub gâyetle 
vehme düşdiler. [2] Hemân-dem zîr-i destlerinde olan müneccimlerinn da‘vet 
eylediler, ve gendülerin [3] tâli‘i nuhûsetinden anlara şikâyet idüb: “Bu derdün 
def‘ine ilâç [4] ve çâre ne olur?” deyü suâl itdiler. Müneccimler dahi ilm-i feleke 
nazar idüb [5] şöyle cevâb virdiler kim: “Tâli‘ünüz gâyetde şûm ve nahs, ammâ 
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işbu düşmenün [6] şerrinden çâre der ü dîvârı tahtadan binâ olmış bir kal‘a 
gerek. [7] Siz anun içinde olasız, andan gayriye çâre ve imkân yokdur” [8] deyü 
cevâb virdiler.

Çünkim Venedik beğleri işbu cevâbı istimâ‘ [9] eylediler, tahtadan kal‘anun fikrin-
de deng ü hayrân kaldılar. Pes müneccimlere [10] eyitdiler ki: “Ol tahtadan kal‘a, 
ki haber virdinüz, biz anun ahvâlinde [11] âciz ve fermândeyüz. Anun hakîkat-ı 
hâlinden bize haber virün” didiler.

[12] Ammâ kim bu hâlde müneccimler dahi âciz kalub endişe bahrına dalub üç 
[13] gün mühlet dilediler. Âkıbet: “Tahtadan kal‘a gemidür” deyü ihrac eylediler. 
[77a] [1] Ve beğlere eyitdiler ki: “Ol tahtadan kal‘anun delâleti gemidür. Ve 
andan [2] gayri tedârüke çâre yokdur” didiler. Hemân sefînelere tahmîl olub [3] 
“Rû-yı deryâda vatan tutavuz” didiler.

Ez-in-cânib124 bu yanadan [4] kıral-ı Atilus dahi Akbelya üzerinden kalkub Venedik 
üzerine [5] azm eyledi. Çünkim Venedik beğleri bu ahvâli gûş itdiler, [6] hemân-
dem cemî‘ mâlların ve esbâbların, oğulların ve kızların bir yire cem‘ idüb [7] 
derhâl gemilere girüb ve bâdbânlar tertîb idüb deryâya firâr [8] eylediler. Bu 
sebebden Venedik şehrini deryâ içinde ihdâs eyleyüb [9] anda tâ bu güne değin 
ber-karâr kaldılar.

Bu yanadan kıral-ı Atilus [10] Venedik ehli deryâya firâr eyledüğinden haberdâr 
olıcak, [11] ol aradan dönüb yine kona göçe tahtına geldi. Ve şöyle dâsitân [12] 
kılınur kim, ol mahalde Sivatapulu nâm Nemçe beğinün kızı, ki avretiydi, [13] ol 
eyyâmda vefât eyledi. Atilus dahi niçe müddet tahtında ber-karâr [77b] [1] olub 
oturdı. Bir gün diledi ki, deryâya sefer eyleye. Ve murâdı buydı, [2] deryâya 
varub ser-be-ser gezüb bahra müte‘allik olan vilâyetlere el [3] kara. İllâ ekser 
aksâ-i murâdı Venedik’den intikâm almak idi. Fe-ammâ niyeti [4] buydı ki, nehr-i 
Duna üzerinde donanma eyleye, andan Karadeniz’e ve Akdeniz’e [5] duhûl ide. 
Çünkim gönline [gönline] bu tedârük nâzil oldı, [6] emr eyledi ki, nehr-i Duna 
üzerinde donanma gemileri yapıla.

İllâ avreti ölicek, [7] diledi ki, tekrâr evlene. Pes sâbıkâ Pic kıralı olan Tetrikus kı-
ral, ki [8] Atilus kıral ile Fireng memleketi seferine varub ve sefer üzerinde ölmiş [9] 
idi, anun bir nâzenîn sâhib-cemâl kızı vardı. Kıral-ı Atilus ol [10] kızı alub düğün 
cem‘iyeti içün etrâfda olan vilâyet beğlerin [11] da‘vet idüb ulu da‘vet eylemişdi. 

124 Ms. ezincânib.

M E T i n 113

www.tuba.gov.tr



Ve Kostantaniye meliki kızından [12] olan oğlı Kaba, ve Nemçe beğlerinden Sivatapulu 
kızından olan [13] oğlı Aladurinus ol düğün cem‘iyetinden hâzır gelmişlerdi. Ve 
kıral-ı [78a] [1] Tetrikus’un kızın kıral-ı Atilus içün getürüb işrete ve şâdılığa [2] 
meşgûller idi.

Ammâ ol zemânlarda kıral-ı Atilus yüz yigirmi [3] dört yıl ömür ü devrânın 
geçirüb gâyet ile köhne ve pîr olmış idi. [4] Pes bir gün düğünde ol kızun şevkiyle 
ol kadar işret idüb [5] içdi kim, gendüden lâ-ya‘kıl olub bî-haber geçmiş idi. [6] 
Ve kırallık sadrında taht-nişîn olalı, yigirmi dört yıl olmışdı.

[7] Çünkim ol gice şevkinden ziyâde bî-hûş oldı, ol gice [8] gerdek gicesiydi. 
Mestlik âleminde bî-hud yaturken, gendüden [9] gâfil ve tenhâ iken, burnu 
kanı boşanub ol kadar akdı kim, ol kan [10] sebebiyle cânı cesedinden cüdâ 
oldı. Ol arada ömri defteri [11] dürüldi. Kızun dahi ol musîbetden haberi yoğdı. 
Zemândan [12] sonra gaflet perdesi gözinden götürildi. Aklı başına gelüb [13] 
gördi kim, kıraldan hic hiss ü harekât yokdur. Dikkatle nazar kıldı, [78b] [1] 
bakdı gördi kim, kan sel-misâl revân olmış, kıral-ı Atilus dahi [2] kana müstağrak 
olmış. Fi’l-hâl yanına varub gördi kim, zemâne andan [3] yüz çevürmiş, âşiyâ-
ne-i bedenden hümâ-i rûh pervâz itmiş. Ol hayretden [4] feryâd u figân eyledi.

Pes anun feryâd u zârından bi’l-cümle ehl-i [5] serây ulu kiçi belinleyüb ahvâli 
teftîş idüb bildiler. Cemî‘ bu hâle [6] mütehayyir olub zâr zâr ağlaşdılar, gördiler 
kim, ağlamakdan fâide yok. [7] Pes şâhlar kânûnınca gülâbına tenin yuyub siyâh 
atlasdan kefen [8] sarub Budin tahtında defn eylediler. 

Gazel

 [9] Ceyş-i125 kahrı saldı çûn dünyâya sultân-ı126 ecel
 [10] Dehr-i dîn içre kurıldı yine dîvân-ı127 ecel

 [11] Pehlevân-ı128 mevt olub hışmıla atına süvâr
 [12] Başları top eyledi destinde çevgân-ı129 ecel

125 Ms. ciyş-i.
126 Ms. sultân-î.
127 Ms. dîvân-î.
128 Ms. pehlivân-î.
129 Ms. cevgân-î.
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 [13] Taht üzre saltanatla oturub sultâniken
[79a] [1] Atilus’u gör, ki nece oldı kurbân-ı130 ecel

 [2] Bir misafirhânedür bu dâr-ı dünyâ dostlar
 [3] Hep gelen olmışdurur bu evde mihmân-ı131 ecel

 [4] İşbu beş on gün ömür dünyâda kim sürer kişi
 [5] Bil ki, ancak oldurur fi’l-cümle ihsân-ı132 ecel

 [6] Her ne denlü hasta vü bî-mâr u bî-mikdâr isen
 [7] Şerbet-i133 mevtdür hemân derdüne dermân-ı134 ecel

 [8] Kiştizâr-ı135 ömrimüz sel-i fenâ eyler harâb âh
 [9] Durmayub yağmakdadur dünyâda bârân-ı136 ecel

 [10] Nâr-ı hasret bir gönül yokdur ki anı yakmadı
 [11] Yâ ciğer varmıdurur ki olmaya biryân-ı137 ecel

 [12] Dîde-i ibretle baksan bu fenâ gülzârına
 [13] Yokdurur bir göz ki ol olmaya giryân-ı138 ecel.

Nesr

[79b] [1] Râviyân-ı ahbâr ve nâkilân-ı asâr şöyle rivâyet iderler kim, [2] Kıral-ı 
Atilus vilâyet-i Nemçe’yi feth eyledükde, vilâyet-i Nemçe’nün ulu beğleri [3] ve ya-
rar nâmdârları ekseriyâ Atilus Kıral’a tâbi‘ olmışlar idi. Ve kapusında [4] ziyâde 
çok Nemçe kavmi vardı. Çünkim kıral dünyâdan gitdi, Kaba [5] ve Aladurinus nâm 
oğulları saltanat sebebinden birbirine fi’l-hâl [6] adâvet kılub zıd oldılar. Âkıbe-
tü’l-emr Kaba Kostantaniye meliki [7] kızından olmağın, Ungurus kavmi tefrîka olub 
Kaba’ya [8] mütâba‘at kıldılar. Ve Aladurinus Nemçe neslinden olduğı sebebden [9] 
külliyâ Nemçe beğleri ve kavmi ana dönüb tâbi‘ oldılar.

130 Ms. kurbân-î.
131 Ms. mihmân-î.
132 Ms. ihsân-î.
133 Ms. şerbet-î.
134 Ms. dermân-î.
135 Ms. kiştizâr-î.
136 Ms. bârân-î.
137 Ms. biryân-î.
138 Ms. giryân-î.
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Çünkim mâbeyne [10] saltanat mücâdelesi düşdi, birbirine kasd kıldılar. Ve 
Nemçevîler bir yire gelüb [11] ittifâk itdiler, eyitdiler kim: “Âlemde bu denlü fursat 
olmaz, hemân [12] fursatı fevt eylemeyüb ceng eylerüz” deyü iki cânibden süvâr 
olub [13] gayret-i saltanat mütevâtir on beş gün ceng ü cidâl eylediler.

Râvî [80a] [1] kavlince Nemçevîler Kaba’nun elinden zebûn olub az kalmış idi 
kim, [2] mağlûb olalar. Ammâ kim kıral-ı Atilus Nemçe kıralı Tetrikus’un kızın [3] 
alub ve murâdın hâsıl eylemedin, gerdek gicesinde burnı kanı dinmeyüb [4] 
helâk olıcak, kızun dahi murâdı buydı kim, memleketi Nemçevîler alalardı.

[5] Meğer kim anun Nemçe vilâyetinde Vinçelauş adlu bir karındaşı vardı. [6] Ana 
mektûb yazub vâki‘ olan mâcerâyı bildürmiş idi. Vinçe- [7] lauş dahi kız karındaşı 
hâtırıyçün leşker cem‘ idüb Ala- [8] durinus’a yardıma gelmekde idi.

Ez-in-cânib139 [9] bu yanadan Kaba ve Aladurinus bir gün yine at arkasına gelüb 
[10] iki tarafdan yine ceng durmışdı. Ve tarafeynden bî-nihâyet adam [11] helâk 
olmışdı. Nemçevîler zebûn bî-takat olub ezelden kavm-i [12] Hunor’un mağlûbı 
olmağla kaçmağa yüz dutmışlardı. Hemân-dem ol [13] mahalde şimâl tarafın-
dan gördiler kim, toz evc-i âsmâna direk direk [80b] [1] olmış. Ol iki leşkerden 
karşu varub haber bildiler, fi’l-hâl [2] Nemçe askerinde tabl-ı beşâret çalındı.

Ammâ bu yanadan Kaba’nun tâkati [3] tâk oldı. Çünkim Vinçelauş bî-şümâr Nemçe 
askeriyle irüb [4] ol cengi temâşâ eyledi, bakdı gördi kim, Nemçevîler birbirine âmîhte 
olub [5] az kalmış ki, gürîzân olub kaçalar. Anı göricek, birgezden Kaba’nun kalb- [6] 
gâhına hamle kıldılar. Tarafeynden gün zevâle varıncaya değin bir acâyib [7] ceng 
eylediler kim, kan deryâ-misâl akub buhârından felek yüzi [8] duman görinürdi. 
Âkıbet Nemçe askeri gâlib ve Kaba leşkeri [9] mağlûb olub kaçdılar.

Ammâ râviyân-ı ahbâr ve nâkilân-ı esrâr şöyle [10] rivâyet iderler kim, Kaba 
Kostantiniye meliki Segizmunduz kızından olmağın, [11] mâ-bâkî yararlarıyla Kos-
tantaniye yolın dutub ve giceyi gündüzi yeksân [12] eyleyüb gitdi.

Ez-in-cânib140 çünkim Kaba münhezim olub gitdi, vilâyet-i [13] Pannoniya Nemçevî-
ler’e müte‘allik oldı. Ve Vinçelauş irüb Kaba anun [81a] [1] sebebinden mağlûb 
olduğı ecilden, anı serîre lâyık görüb tahta [2] geçürdiler. Ammâ taht u tâc Ala-
durinus’a müte‘allik idi. Ol sebebden [3] anı vilâyet-i Erdel’e ban nasb eylediler. 
Ve anun zemânı kavmine Seykuli [4] dirlerdi.

139 Ms. ezincânib.
140 Ms. ezincânib.
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Ammâ bu yanadan geldük Kaba’ya kim, Kaba kaçub Kostantaniye’ye [5] revân 
olmış idi. Ammâ melik-i Kostantiniye âgâh olmışdı kim, Kaba mağlûb [6] olub 
geleceğin. Ol hâlden muhkem perîşân-hâtır ve şikeste-dil [7] olmışdı ve gelece-
ğine muntazır idi. Çünkim Kaba yakın geldi, melik-i Kostantaniye’- [8] nün a‘yân 
müdebbirleri ve beğleri istikbâl içün karşu çıkub izzet [9] ile getürdiler. Ve me-
lik-i Kostantiniye anlara vilâyet-i Rum’un eyü yirlerinden [10] bağışlayub ve delim 
ihsânlar idüb vilâyet-i Rum’da on üç yıl hâsıl[11] gavgâ-yı cihândan âsûde oldılar.

Ammâ Kaba’nun ta‘allukâtı Ciddiya [12] vilâyetinde olan cedlerinün mukaddemâ 
yurdlarını ve anda olan [13] akrabâların arzû idüb Kaba’nun huzûrında dâimâ 
yâd iderlerdi. [81b] [1] Ol sebebden Kaba’nun dahi ol vilâyete meyli ve muhab-
beti düşüb [2] ve’l-hâsıl-ı kelâm diledi kim, tebdîl-i mekân eyleyüb Siddiya vilâye-
tine [3] gide. Âkıbet bir gün icâzet recâsıyçün melik-i Kostantaniye’nün huzûrına 
[4] varub nâliş kılub arz-ı hâcât eyleyüb didi kim:

Nazm

 [5] “İy gönül tahtında sultânum dede
  Cânımun içinde cânânum dede

 [6] Hâk-ı pâyi başuma iy tâc olan
  Kapusına şâhlar muhtâc olan

 [7] Dilerem senden, ki iy şâh-ı cihân
  Viresin ben kuluna yardım hemân

 [8] Dahi hem altun gümüş mâl u davar
  Ben kuluna idesin ihsân iy yar

 [9] Tâ ki Siddiya iline dek varam
  Ol il içinde gezüb seyrân idem.”

Nesr

Râvîler şöyle rivâyet iderler kim, çünkim melik-i Kostantiniye [11] bu haberden 
âgâh oldı, hemân-dem icâzet virüb delim altun [12] ve gümüş ve lâ‘l ü cevâhir vi-
rüb ve hayli yardım virüb ol dahi [13] sefer tedârükin idüb melik-i Kostantiniye ile 
vedâlaşub günlerde [82a] [1] bir gün sefer idüb gemilere girüb deryâ yüzinden 
“Kandesin Siddiya [2] vilâyeti” deyü revân oldılar. Râvî eydür kim, Kaba141 yolda 

141 Ms. Kaya.
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uğraduğı [3] melikler ile yiyüb içüb müdâra kılub bu vechile gice ve gündüz 
kona [4] göçe niçe mesâfe kat‘ idüb üzerinden bir yıl geçdi. Âkıbet Siddiya [5] 
vilâyetine karîb yire irüb kondılar.

Ammâ râvî kavlince ol zemânda [6] memâlik-i Siddiya’nun Hunor evlâdı neslin-
den bir meliki vardı. Kıral-ı [7] Atilus’un kız karındaşı oğlıydı. Adına Bendekus 
dirlerdi, ve Kaba’ya [8] akrabâydı. Çünkim Kaba Siddiya vilâyeti serhaddine varı-
cak, serhad beğleri [9] Kaba’nun geldiğinden ve kıssa-i sergüzeştinden142 Ciddiya 
meliki Bendekus’a [10] mufassal arz eylemişlerdi. Ve Bendekus dahi gendiye akrabâ 
idiğin bilüb [11] anlamış idi. Ve Kaba dahi ahvâl-i serencâmın ve aksâ-ı murâ-
dın Bendekus’a [12] mektûb birle yazub bildürmişdi. Bendekus dahi beğlerine ve 
yiğlerine [13] emr eyledi kim, Kaba’ya karşu vardılar ve istikbâl eyleyüb getürüb 
[82b] [1] izzetile kondurdılar. Ve Bendekus melik ile bulışub birbirinün hâlini [2] 
sorışub gehî hândân gâh giryân oldılar. Andan sonra Bendekus [3] şâhâne ziyâfet-
ler eyleyüb Kaba’ya ve yarar ta‘allukâtlarına yirler bildirüb [4] virân gönüllerin 
ma‘mûr eyledi. Anlar dahi mesrûr olub anda ehl-i [5] ıyâl ile mekân dutub niçe 
zemân durdılar.

Günlerde bir gün [6] Kaba ecel yasduğına baş koyub dâr-ı fenâdan dâr-ı bekâya 
rıhlet itdi. [7] Ammâ Kaba’nun evlâdı ve ta‘allukâtı ol diyârda ulalmışdı ve şöhret 
[8] tutmış idi. Ol sebebden anlara Siddiya kavmi ta‘assub idüb [9] garaza dâimâ 
dirlerdi kim: “İşbularun ataların ve dedelerin memâlik-i Ungurus’dan [10] darb-ı 
dest sürmişlerdür. Bunlar muhanneslik ile bu vilâyetden gayri [11] yirde duracak 
yir bulmamışlardur” deyü her vakt ta‘n eyledükleri [12] sebebden müteşekkî olub 
ta‘n okı ciğerlerine kâr eylemişdi ve nâr-ı gayret [13] anları yakub kül eylemişdi.

Ve Kaba’nun zürriyetinden143 ol vilâyetde yedi [83a] [1] nefer beğzâdeler vardı 
kim ol devirde anlara kapudan derlerdi. [2] Ve anlarun bir uluları vardı. Adı-
na Arpad dirlerdi, ve hem Kaba’nun [3] sahîh öz zürriyetiydi. Çünkim dâimâ 
ol vilâyet kavminün nükteli [4] sözlerin işidüb nâr-ı gayret ve ta‘n-ı felâket kâr 
eyledi. Bir gün [5] ol yedi kapudanun altısı bilâ-ihtiyâr rencîde-hâl ve şîkeste-bâl 
[6] kalkub Arpad nâm kapudanun huzûrına cem‘ oldılar, ve ol kavmün [7] nükteli 
sözlerinden hikâyet idüb şikâyet eylediler. Ve eyitdiler kim: [8] “İşbu halkun ver-
hemlü sözlerin biz niçe bir işitsek gerekdür. Âlem-i [9] kâinâtun içinde aslımuz 
ve neslimüz merdânelik birle gelüb târîh [10] kılmışlardur. El-ân rû-yı zemînde 

142 Ms. sergüdeştinden.
143 Ms. zür(r)eyetinden.
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dâsitân olunur. İmdi kanı [11] bizüm ârımuz ve gayretimüz ki, bir köşede bu 
asıl kavmün türrehât144 [12] söziyle yüreğimüz dağlayavuz” deyüb hey-â-hey 
aglaşdılar, ve gehî perîşân [13] oldılar.

Ammâ Arpad Kapudan dahi ezelden işbu kîl ü kâle muttali‘ [83b] [1] olub mü-
teşekkî olmışdı. Sırren bu ma‘nâdan dâimü’l-evkât müşevveş- [2] hâtır idi ve 
harâret145 çekerdi.

Çünkim ol altı kapudan işbu [3] resmile şikâyet eylediler, râvîler kavlince ve 
hâkîler naklince şöyle şerh [4] kılur kim, ol arada şöyle ittifâk eylediler kim, ol 
aradan kalkub: [5] “Ya budur kim cedleri kılıçla feth eyleyüb sonra ellerinden 
aldukları memleketi [6] girü alavuz, yâhud yolda cümleten helâk olavuz” deyüb 
işbu [7] ittifâkla kalkub memâlik-i Siddiya melikinden destûr dileyüb icâzet [8] 
taleb kıldılar ve dahi yardım istediler.

Çünkim melik-i Siddiya bunlarun hâline [9] muttali‘ oldı, recâların redd eyle-
meyüb dileklerince yardım virüb [10] ve icâzet virdi. Anlar dahi cemî‘ gendilere 
müte‘allik olan kavmi [11] cem‘ eyleyüb hisâb itdiler, gördiler kim, temâm iki yüz 
on yedi bin [12] kişi cem‘ olmış.

Andan melik-i Siddiya dîvân eyleyüb anun dîvânına [13] cem‘ olub ol altı kapu-
dana Arpad Kapudanı ol galebe leşkere [84a] [1] serdâr dikdiler. Andan sonra 
Siddiya melikinden destûrlanub bir gün [2] bir sa‘d sâ‘atde, kıral Atilus dünyâdan 
gideli üç yüz yıl geçdükden [3] sonra, Hazret-i Îsâ’nun yedi yüz kırk beş yıl târî-
hinde Siddiya [4] pâdişâhı ile vedâlaşub ol aradan Tatar han cânibine bölük [5] 
bölük revâne oldılar. Zîrâ mukaddemâ Kattar-ı Serdâr hurûc eyledüği [6] vaktin 
ol menâzilden gitmiş idi, ve han ile dârûgîr kılub darb-ı [7] tîğile feth itmiş idi.

Çünkim Arpad serdâr dahi hurûc idüb [8] ol yolda gitmiş idi, kona göçe ve yiye 
içe günlerde bir gün Tatar [9] vilâyeti serhaddine varub anda bir nice gün oturak 
olub müşâvereye [10] meşgûl oldılar. Ve ol arada ana bir mektûb inşâ idüb bir 
yarar adam [11] ile gönderdiler. Ol dahi ol mektûbı anun huzûrına yetürdi. [12] 
Han dahi alub mektûba nazar idüb gördi, yazılmış kim: “Sen kim [13] Tatar 
hanısın, bilmiş olasın kim, ceddümüz Kattar Serdâr memâlik-i Ungurus’a [84b] 
[1] hurûc eyledükde, işbu vilâyeti kılıçla feth idüb andan sonra vilâyet-i [2] Ka-
ra-Boğdan ve Erdel’i ve diyâr-ı Ungurus’ı feth eyleyüb dururdı. Niçe [3] zemândan 

144 Ms. dürrihat. (Cf. Redhouse 1192 türrehât).
145 Ms. verbum correctum.
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sonra anlar dünyâdan gitmeğle memleket elden gitmişdür. [4] İmdi ol vilâyetler 
bizüm hakkımuzdur. Şimdiki hâlde ol memleketlerün [5] talebine hurûc itdük. 
Eyle olsa senden murâdımuz budur kim, bize [6] hüsn-i rızâyla işbu vilâyetden 
yol gösteresin, ve mümkin oldukça [7] zahîre viresin. Memleketünde garazumuz 
yokdur, sana mübârek olsun. [8] Ammâ kim yok deyüb serkeşlik idesin, hemân 
vaktüne hâzır ol, [9] sonra bilmedüm dimeyesin” dimiş.

Çünkim Tatar Han mektûbun [10] mefhûmına nazar kılub anladı ve bildi kim 
eyülüğile olmazsa, [11] sonı yavuzlıkdur. Âkıbetü’l-emr han Tatar vilâyetinden 
hüsn-i rızâyla [12] yol virüb ve memleket serhaddine mümkin oldukça zahîre 
ihrâc idüb [13] ol vilâyetden sefâ-yı kalb ile geçürdi. Ammâ râvîler kavlince ol 
[85a] [1] şartla geçdiler kim, memleketün bir ferdine zarar ve ziyân eylemeyeler.

Ol va‘de- [2] yle günlerde bir gün Arpad Serdâr ol aradan göçüb Tatar Han vilâyeti 
[3] içinden sağ u selâmet geçüb diyâr-ı Erdel üzerine düşüb [4] feth eylediler. Ve 
anda niçe müddet âsûde olub ol arada Arpad [5] Serdâr bir kal‘a binâ eyledi ve 
Zibin deyüb ad virdi. Çünkim [6] Arpad-ı Serdâr ol kal‘ayı mükemmel kıldı mâ-
bâkî şeş kapudan dahi [7] birer köşeyi ihtiyâr idüb diledükleri yirde birer kal‘a 
bünyâd eylediler. [8] Çünkim vilâyet-i Erdel’de yedi burc u bârû ihyâ olundı, 
anlarun [9] sebebiyle ol diyâra Zibinburug didiler ki Yedikulle dimek olur. [10] Pes ol 
kapudanlar her biri yapduğı kal‘ada geçüb [11] îş ü işrete meşgûl oldılar.

Ammâ kim ol zemânda memâlik-i Ungurus [12] kıralına = = = dirlerdi. Çünkim 
Arpad-ı Serdâr ve mâ-bâkî [13] kapudan vilâyet-i Erdel’i alub hükm eylediler, ve 
bir niçe zemân ol mahalde [85b] [1] oturub memâlik-i Ungurus tarafına göz 
kulak dutub ahvâl-i keyfiyetine gûşmâl [2] olmışlardı. Ammâ dâimü’l-vakt şöyle 
istimâ‘ iderlerdi kim: “Diyâr-ı Ungurus [3] her vechile ganî vilâyetdür, ve her bir 
köşesi bâğ u bahçe, çayır u çemen [4] her cihetle ma‘mûrdur” deyüb bir derece-
de vasf-ı hikâyetin bir mertebede ta‘bîr [5] iderlerdi kim: “Anun medhinde deng 
ü hayrân olub acaba vasf  [6] eyledükleri kadar varmıdur” deyüb ol vilâyete ârzû 
ve iştiyâk [7] çekerlerdi.

Âkıbet ol kapudanlar bir araya gelüb işbu vilâyet-i [8] Ungurus vasfından kelâm 
feth eylediler. Eyitdiler kim: “Çünkim ol diyâr [9] ol vechile ma‘rûf  ve meşhûr 
olınur, imdi gerekdür kim, ol diyârı [10] bilür bir şahıs bulavuz, ve ol vilâyete 
gönderevüz, tâ kim ol diyârı [11] köşe be-köşe, menzil be-menzil câ-be-câ varub 
teferrüc kıla, ve bize ol [12] diyârun hüsn-i hâlinden sahîh haber getüre” deyü 
meşveret eylediler. Çünkim [13] bu endîşeyi kıldılar, pes bir şahsı bulub derhâl ol 
diyâra gönderdiler, [86a] [1] ve emr eylediler kim, varub ol memâliki ser-be-ser 
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geşt eyleye ve şâfi [2] cevâb getire. Ol şahıs dahi emre fermânber olub ve yir 
öpüb [3] çıkub revâne oldı.

Ez-in-cânib146 ol kapudanlar eyitdiler kim: “Ceddimüz [4] ve biz ol diyâr içün 
âlemin gavgâsın başımuza alub bunda geldük. [5] İmdi gerekdür kim, el virdüği 
kadar taleb kılavuz” didiler. Ammâ “Bu [6] vilâyeti ne sebeb ile taleb kılavuz” 
deyü tefekkür bahrına daluben [7] âkıbet işbu bahâneyi adâvete ve bürûdete 
sebeb gördiler. Eyitdiler kim: [8] = = = “Elçi salalum ve pişkeş içün bir ak gümüş 
eyeriyle ve murassa‘ [9] oyanıyla ve dahi delim esbâblar gönderelüm”. Ammâ 
kim ol re’yi [10] itmişlerdi kim, işbu pişkeş ol diyârun147 bahâsı ve adâvete bahâ-
nesi [11] ola. Ve endîşe-i fâsideleri148 bu idi kim, ol ağ at bahâ-yı [12] zemîn ola, ve 
ol gümüş eğer nehr-i revânlar içün ola, ve ol murassa‘ [13] oyanı envâ‘-ı mîve ve 
nebât içün ola. Bu fâsid fikirleri kıldılar.

[86b] [1] Ammâ çünkim ol kimseneyi ol diyâr tecessüsi içün salmışlardı, ol [2] 
şahıs dahi emr mûcibince ol memlekete girüb şehir be-şehir, karye be-karye 
geşt [3] idüb teferrüc eyledi ve gördi kim, her bir cânibi lâlezâr, ve her tarafı [4] 
bâğ-ı cinân gibi müzeyyen mürgızâr, her köşesi firdevs bâğından nişân [5] virür, 
câ-be-câ devheleri hod her biri bir şehriyârun dikmesiydi.

Nazm

 [6] Çiçeklerle müzeyyen sahn u sahrâ
  İderdi dürli kuşlar anda gavgâ

 [7] Çemen üzre salub sâye ağaçlar
  Açılub şâhlar üzre çiçekler

 [8] Yeşil don içre gül olmışdı hendân
  Öterdi andelîb eylerdi efgân

 [9] Tarağı miskinün hâr olmışdı
  Gülile hârlar yâr olmışdı

 [10] Salınurdı sefâdan servi149 şimşâd
  Hezân bîminden olub cümle âzâd

146 Ms. ezincânib.
147 Ms. ziyârun.
148 Ms. fâsdeleri.
149 Ms. serv.

M E T i n 121

www.tuba.gov.tr



 [11] Çemenlerde akardı çağlayub su
  Dir idi lâ ilahe illâ Hüve

 [12] Humârın def‘ içün gülşende herkes
  Tutardı nısf-ı nârenc elde herkes

 [13] Sefâdan hurrem oldukça çemenler
  Külâhın göğe atardı yâsemenler

[87a] [1] Cinân bâğına benzer idi her bâğ
  Akar Kevser-misâl içinde ırmağ

 [2] Vardı lâlenün bağrında dağı
  Yanardı rûz u şeb anun çerağı

 [3] Şu resme dilküşâyıdı ol iklîm
  Görenler eyler idi cümle teslîm.

[4] Nesr

Râviyân-ı ahbâr ve nâkilân-ı esrâr şöyle rivâyet iderler kim, [5] çünkim ol şahıs 
işbu hâl ile ol memleketi taraf  taraf  köşe be-köşe [6] ser-te-ser seyr idüb teferrüc 
kıldı, acâyib ve garâyib yeşilistânlar [7] ve hûb mergûb gülistânlar, latîf  bûstân-
lar müşâhede kıldı. [8] Kiştzârları hod kemâl-i mertebede vâfir bir müfferih câ 
ve makâm-ı dilküşâ- [9] dur kim mislini dîde-i devrân görmemişdür. Çünkim ol 
[10] vilâyeti bu sûretde gördi, mısra nakşını gönlünde tasvîr [11] eyledi, ve zemân-
larda bir zemân yine ol diyârları terk idüb [12] diyâr-ı asliyesine avdet eyledi. 
Bir gün vatanına irişdi ve Arpad-ı [13] Serdârun huzûrına vardı. Ol kapudanlarun 
huzûrında ol [87b] [1] vilâyeti temâşâ kılduğı üslûb üzre min evvelihî ilâ ahirihî 
beyân [2] ve ayân eyledi. Çünkim ol kapudanlar işbu hikâyeyi dinlediler, [3] ez-
cân ü dil ol diyâra tâlib oldılar ve anun endîşesinde [4] deng ü hayrân oldılar.

Pes hemân-dem kıral-ı Çupulug diledi kim, [5] elçi göndereler. Hemân-dem bir 
ak at gümüş eyeriyle ve murassa‘ oyanıyla [6] tertîb idüb elçiyle kıral-ı Çupulug’a 
gönderdiler. Ol zemânda [7] kıral dahi tahtı üzerinde oturub taht-ı tasarrufında 
olan memâlikine [8] sâye salub hükm ü hükûmet iderdi. Beğleri bir gün “Vilâ-
yet-i [9] Erdel’den elçi geldi” deyü arz eylediler. Kıral cânibinden elçiye [10] destûr 
olub getürüb kondurdılar, temâm gereğince ziyâfet [11] itdiler.

Çünkim dîvân güni oldı, elçinün ahvâlin kırala [12] arz eylediler. Emr eyledi: 
Gelüb el öpdüğinden sonra pişkeşin çeküb [13] nâmesin arz eyledi. Pes mektûba 
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nazar kıldılar, yazılmış kim: [88a] [1] “Devletlü kıral ma‘lûmun ola kim, şol at 
kim hazretünüze pişkeş [2] gönderdük, zemîn behâsıyçün ola, ve eyeri nehr-i 
revânlarıyçün ola, [3] ve murassa‘ oyanı envâ‘-ı nebâtât-ı zemîn içün alub kabûl 
idesiz” dimişler.

[4] Çünkim kıral mektûbun cevâbını dinledi, ve fikir âlemine vardı, âkıbet [5] 
mektûbun mefhûmından işbu cevâbı anladı kim, ol kapudanlar andan [6] yurd 
isteyüb gendü sâyesine gelüb tâbi‘ olmak murâd itmişler. [7] Ve kıral dahi elçiye 
ağır hil‘at virüb şöyle cevâb virdi kim: [8] “Çünkim anlar yurd murâd eylemiş-
ler, işbu benüm hükmümde her kankı [9] köşeyi ihtiyâr iderlerse, n’ola” deyüb; 
elçiye ol dem destûr [10] hil‘atı virilüb vilâyet-i Erdel’e revâne olundı.

Günlerde bir gün [11] Arpad Serdâr’un huzûrına irüb ahvâl-i kaziyeyi bildürdi. 
Eyle [12] olıcak Arpad-ı Serdâr ve ol kapudanlar hemân elçiye muntazır [13] olmış-
lar idi. Çünkim elçinün cevâbın aldılar derhâl bi’l-ittifâk [88b] [1] etrâfda olan 
vilâyetlere nâmeler gönderüb leşker cem‘ eylediler. Az zemânda [2] üç yüz bine 
yakın leşker cem‘ olub Arpad-ı Serdâr ve altı kapudan [3] ol ovadan göçüb kıral 
Çupulug’un üzerine azm eylediler. Andan varub [4] nehr-i Tisa’yı geçüb Segedin 
dimekle meşhûr mahalle varub kondılar. Ammâ kim [5] vilâyet kavminden bir 
ferd kimseneye zarar ve güzend eylemediler.

Çünkim [6] Segedin-âbâd’a vardılar kıral-ı Çupulug’a haber vardı. Ammâ bu ha-
berden [7] gâyetle gazabnâk ve perîşân düşüb fi’l-hâl kasd eyledi kim, yanında 
[8] hâzır olan leşkeri ile nehr-i Duna’yı geçüb ol kapudanlarla [9] mukâbele kıla. 
Ammâ vezîrleri ve beğleri men‘ eylediler. Fi’l-hâl düşmen [10] cânibine câsûslar 
saldılar, ve etrâf-ı cevânibe beğlere ve sâir yirlere: [11] “Cemî‘ yarağınuzla ta‘cîl 
kapuma gelesiz” deyü nâmeler gönderdi. [12] Bu yönde leşker cem‘ eylemede.

Ammâkim bu cânibden câsûslar gelüb [13] temâşâ ve teferrüc eylediler, gördiler 
kim, ol kapudanlar bî-kıyâs leşker çeküb [89a] [1] gelür. Ve ahvâl-i keyfiyet-
lerine göz kulak urub muhakkak haber aldı kim, fikirleri [2] kıral üzerine ve 
memleket talebindedür. Ol aradan dönüb ale’t-ta‘cîl [3] kıralun huzûrına varub 
ol gümrâh leşkerün ahvâlin ve hikâye-i hakîkatin [4] bildiler. Ammâ kıral dahi 
sehel zemânda hayli asker cem‘ eyledi. 

Şöyle rivâyet [5] olınur kim, bu tarafdan Arpad-ı Serdâr ol kapudanlar ile ve sâir 
[6] müdebbirân ile tedbîr ve müşâvere eyleyüb ol mahalde kırala bir mektûb [7] 
inşâ idüb gönderdiler.

Çün mektûb kırala vusûl buldı, mütâla‘a [8] kıldı. Eyitmiş ki: “Sen ki Ungurus 
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kıralı Çupulug’sın, bilmiş olasın kim, [9] bu diyârı ibtidâdan ceddimüz Kattar kılıc 
ile feth eyleyüb niçe zemân [10] hükm eyledüklerinden sonra, ölüb [11] dünyâdan 
gitmek ile elden gitmişdür. Ve bu memleket bize mîrâs olmış- [12] durur. Ve 
andan gayri biz dahi eğeriyle, murassa‘ oyanıyla ve delim [13] la‘l ü cevâhir 
virmek ile vilâyetün ivazın eyledük, ve seni râzî [89b] [1] ve şâkir kılduk. İmdi 
şimdiki hâlde murâdımuz budur kim, cemî‘ mâlun [2] ve hazînen senün olsun. 
Ana dahlimüz yokdur. Ammâ vilâyeti bize virüb [3] teslîm eyleyesin. Yokmu 
dirsin, bilmiş olasın kim, işbu diyâr içün [4] şimdiki hâlde kılıç kuşanub süvâr 
olmışuzdur. Eyilüg ile ve hüsn-i [5] rızâyıla bize teslîm eyle. Eylemezsen vaktüne 
hâzır olasın” dimiş.

[6] Çünkim kıral mektûbı okudı, hemân-dem gazaba gelüb ol mektûbı [7] pâre 
kılub emr eyledi kim: “Leşker hemân göçsün” didi. Şöyleki [8] gâyet gazabından 
ol gelen elçiye envâ‘ dürlü hakâretler eyleyüb [9] andan gendüsi dahi nehr-i Du-
na’yı geçüb Arpad-ı Serdâr üzerine revâne [10] oldı. Ammâ Arpad’un dahi câsûsları 
varub kıralun ahbârın [11] getürüb hemân-dem Arpad dahi Segedin mahallinde 
cemî‘ ceng âlâtın [12] mükemmel eyleyüb sancakların açub ol mahalden kalkub 
göçdi. [13] Birkaç mesâfe kat‘ eyleyüb bir mahalde kıral ile mülâkât olub ve kıral 
[90a] [1] nehr-i Duna kenârında âsâyiş eylemiş idi.

Arpad-ı Serdâr dahi mukâbele [2] konub karavullar çıkub tarafeynden beklediler. 
Ol gice yatmadılar uyumadılar, [3] tâ kim ale’s-sabâh olub âlem münevver oldı. 
Ol iki hisâbsuz asker [4] tâ ser ü pâ âhen-pûş at arkasına gelüb birbirine150 karşı 
kat ender kat [5] saflar ârâyde kılub nazar bermeydân kıldılar, ve iki cânibden 
muhkem [6] âşıkâne uruşdılar. Ceng gitdükçe germ oldı. Âkıbet kıralun bir vezî-
ri [7] vardı, sol kolında otururdı. Hemân-dem azm-ı meydân idüb meydân [8] 
yüzinde olan askere kılıc yürütdiler, ve Arpad’un leşkerini151 [9] bir menzil girüye 
bırakdılar. Ol hâli göricek, hemân-dem Arpad tarafından [10] ol altı kapudanın 
ikisi yürüdiler. Ol iki leşker birbirine [11] karılub katılub muhkem ceng itdiler. 
Tâ şol mertebede âşûb kıldılar kim, [12] ceng içinde nâgehân ol iki kapudanın 
üzerine üşüb [13] depelediler, ve kanların yiryüzinde surh-reng itdiler.

Arpad Serdâr [90b] [1] çünkim bu hâli gördi, diledi kim, gazab ile birgezden ham-
le kıla. [2] Ammâ ol bâkî kapudanlar yüriyüb ol iki çeriyi birbirine urub [3] bir 
ceng kıldılar kim, na‘ra-i hûy u hây evc-i âsmâna peydâ oldı. [4] Âkıbetü’l-emr 

150 Ms. birbirne.
151 Ms. leşkerni.
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kıralun vezîrine ceng arasında mukâbele geldiler, hemân [5] fi’l-hâl fursat bulub 
depelediler, kanın yiryüzine sepelediler. Kıral [6] çerisi ol hâli göricek, yüz dön-
derüb kıralun üzerine [7] firâr eylediler.

Çünkim kıral işbu hâli gördi, hemân-dem gazaba [8] gelüb el kılıç kabzasına 
urub hamle kıldı. Bu cânibden Arpad-ı Serdâr [9] dahi yüridi, ol iki leşker birbirne 
karılub katılub ol mertebede [10] âheng-i ceng kıldılar kim, ol sahrâyı leş ile 
mâlâmâl idüb nehr-i [11] Duna’yı kan bulanık akıtdılar.

Nazm

 [12] Birbirine karışub leşker hemân
  Kestiler başlar döküben yire kan

 [13] Na‘ralardur çağırılur hûy u hây
  Çatardı kaşların a‘dâya yay

[91a] [1] Bâl açub oklar uçardı her yana
  Her biridür sanadun tîr-i152 kazâ

 [2] Yalmanurdı dil uzadub nîzeler
  Kalb-ı a‘dâya vururdı rîzeler

 [3] At ayağından ağub göğe gubâr
  Ölmişidi bir yiğit koca ne var.

Nesr

[4] Râvîler kavlince ol iki leşker çünkim bu ceng kıldılar, [5] iki tarafdan hayli 
adam helâk olub âkıbet kıral çerisi mağlûb [6] ve münhezim olub beğleri ve 
yarar nâmdârları ekseriyâ kılıçdan geçüb [7] helâk olmışlardı.

Çünkim kıral bu hâli gördi, iş sonın [8] sanub bunu fikr itdi kim, kaçub Peşte 
üzerinden nehr-i Duna’yı geçe, [9] andan kal‘a-i Budun’ı âlât-ı harb ile muhkem 
ve mükemmel eyleye. Ammâ Arpad-ı [10] Serdâr’un askeri etrâfı alub her tarafdan 
ve her cânibden [11] yolları bağlamışlardı. Kıral işbu musîbeti göricek, hemân [12] 
anı fikr eyledi kim, nehr-i Duna’ya at salub giçe ve selâmet ile [13] ol kal‘ayı mel-
ce’ ve mesned idine. Bu efkâr-ı fâsideyle bi’z-zarûrî [91b] [1] at başın dönderüb 
nehr-i mezbûreye gendüyi saldı. Ammâ ol [2] mahalde bî-çârenin ömri yayı153 

152 Ms. tîr-î.
153 Ms. yatı.
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yasılub defter-i zemânı dürilüb [3] zemâne tîr-i eceli ana kasd idüb rast itmişdi. 
Nite ol kadar kim [4] cidd ü cehd eyledi kim, ol nehirden halâs bula, bu vechile 
necât [5] müyesser olmayub ve amân bulmadı. Ol arada kıral-ı Çupulug atıyla [6] 
donıyla fir‘avn-vâr gark olub nâm u nişânı belürsiz oldı.

Nazm

 [7] Gel iy sarrâf-ı ma‘nâ-yı hakîkat
  Nice oldı dinle imdi bu hikâyet

 [8] Kiminün taht iken yiri bu devrân
  Boğub su içre eyler hâke yeksân

 [9] Gedâyı gâh ider sultân-ı âlem
  Anun emrinde olur cümle âdem

 [10] Niçe sultânı eyler gâh dervîş
  Urur hâr-ı154 ecelden cânına rîş

 [11] Acebdür âlemin hâli acebdür
  Nişâtı derdine yine sebebdür.

Nesr

[12] Râvîler kavlince çünkim kıral-ı Çupulug nehr-i Duna’ya [13] gark oldı, ol ara-
dan Arpad-ı Serdâr ol ganîmet mâlı ile kalkub [92a] [1] Peşte üzerine konub feth 
eyledi. Andan sonra nehr-i Duna’yı geçüb [2] kıralun serîrine geçüb memâlik-i 
mezbûreye hükm eyledi. İllâkim tâc-ı saltanat [3] ol zemânda yoğ idi kim, 
anlarun dilince ol tâca korona dirler. Mâdâm- [4] kim ol tâc alâmeti beğlerün 
ittifâkıyla kırallarun başına geydürilmeyince [5] kırallık merâtibi olmazdı. 
Çünkim ol zemânda tâc-ı saltanat [6] yoğ idi, hemân beğlik tarîkiyle Arpad-ı 
Serdâr tahta geçüb hükm [7] ü hükûmet kıldı, ve ale’r-ragm rûzgâr yiyüb içüb 
hoş [8] geçdi. Ve niçe müddet hayâtda oldukca düşmandan bir ferd ana garîm 
[9] olmayub anunla mukâbele kılmayub niçe zemân huzûr-ı kalb ile ay u yıl 
[10] geçirüb âkıbet dâne-i ömrü dükenmelü olub bir gün za‘îf  köhne- [11] hâl 
ve hasta ve şikeste-bâl düşüb zemâne andan yüz dönderüb [12] hâk ile gözin 
pür kıldı.

154 Ms. hâr-î.
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Çünkim ol vefât itdi, evlâdından [13] birin dahi beğlediler. Niçe zemândan son-
ra ol dahi dünyâdan gidüb [92b] [1] serîr-i saltanat hâlî kalıcak, bâkî kalan 
beğler ulular bir yire cem‘ olub [2] danışdılar, iş sonın sanışdılar. Âkıbet esnâ-i 
tedârükde şöyle re’y [3] görüb danışdılar kim: “İşbu serîr ulu kırallarun tahtı ve 
nazargâhı [4] ve me’vâsı ve meskenidür. İmdi günden güne saltanatun terakkîsi 
[5] vâcib iken, tenezzülde olmağun vechi yokdur” deyüb; ve ba‘zıları eyitdiler 
kim: [6] “İşte tâc u taht ve serîr-i saltanat tehî kaldı. Şimden sonra gerekdür kim, 
[7] işbu nesilden İstefan’ı mahal görüb sadra geçürüb başına tâc-ı devlet [8] urub 
kırallık şartın yirine getürevüz, tâ kim bizüm rif‘atımuz dahi günden [9] güne 
yine terakkîde ola”. Eyle olsa cümle beğler bu re’yi beğendiler, be-gâyet [10] hoş 
görüb kırallık tedbîrin kıldılar.

Râvîler şöyle rivâyet [11] iderler kim, çünkim beğler bir araya cem‘ olub müşâve-
re kıldılar, dilediler kim, [12] İstefan’ı tahta geçirüb kıral eyleyeler. Ol arada bi’l-it-
tifâk vilâyet [13] izniyle ve dindârlarınun ve sâir müdebbirânlarınun155 kavliyle 
tâc-ı devlet [93a] [1] ihdâs eylediler. Ve beğler ve yeğler bi-esrihim cem‘ olub 
İstefan’un [2] huzûrına gelüb ana mütâb‘aat kılub ve makâm-ı ubûdiyetde baş 
[3] kodılar. Andan yirinden izzetle kaldırub kırallık serîrine yetürdiler, [4] sadra 
geçirüb Hazret-i Îsâ’nun = = = yılında [5] İstefan’un başına tâc-ı devlet urub 
kırallık şerâitini ve hizmet [6] erkânın yirine getürdiler. Ve her biri şâdumân 
işrete meşgûl oldılar.

[7] Pes156 çünkim İstefan kıral oldı, üç yıla dek hüsn-i adâletle [8] hükm-i hükûmet 
idüb dâd eyledi. Üç yıl âhir oldukdan sonra [9] Bulgar vilâyetinün kıralı Kan Voy-
vodayıla uz olmayub andan [10] şikeste-hâtır olub diledi kim, Bulgar üzerine sefer 
eyleye. Hemân-dem [11] etrâf-ı âleme beğlere ve bâkîlerine nâmeler gönderdi, 
leşker cem‘ [12] eylemeğe başladı.

Ammâ bu cânibden işbu haber Bulgar vilâyeti hâkimi Kaan’un [13] kulağına irdi. 
Ve ol dahi ziyâde temerrüd kâfir idi. Kıraldan [93b] [1] bî-pervâ hemân-dem 
bi’l-cümle Bulgar askerine nâmeler gönderüb cem‘ [2] itmeğe başladı. = = = 
Kıral-ı İstefan dahi bî-nihâye Ungurus [3] beğlerin cem‘ eyleyüb sancaklar açub 
alemler bulayub tabl u kusların [4] döğüb bî-hisâb âhen-pûş çeriyle göçüb Kan 
üzerine revâne [5] oldılar. Ve niçe mesâfe ve menâzil kat‘ eyledükden sonra 

155 Ms. müdebbirâblarınun.
156 Ms. püs.
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Kan [6] dahi haber alub ol dahi Bulgar serkeşlerin çeküb kırala karşu157 [7] varub 
muhkem ceng âlâtın görüb hâzır ve müheyyâ kılmışdı. Ammâ [8] Kan Bulgar 
kavmiyle İstefan ile vilâyet mâbeyninde bulışub [9] mukâbele eyledi. Ve at arka-
sına gelüb devlet imtihân idüb [10] muhkem âşûb u kıtâl eylediler. Âkıbet kıral 
galebe eyleyüb Bulgar [11] askerini158 sıyub Bulgar hâkimi Kan muhkem zahmdâr 
düşüb [12] ol muhârebede ele girüb ol zahımlar mazarratından ifâkat müyesser 
olmayub [13] helâk oldı.

Ammâ gâyetle mün‘im ve mâldâr kimsene idi. Çünkim [94a] [1] kıralun elin-
de helak olub eseri ma‘dum oldı, kıral bi’l-cümle vilâyet-i [2] Bulgar’ı tarac ve 
yağma kıldı, ve Kan’un hazînesin bulub aldı, ve ol [3] diyârun bâkî kalancasın 
zabt eyledi.

Ammâ rivâyetde şöyledür ki, kıral [4] leşker cem‘ eyleyüb Bulgar kavmine kasd 
eyledükde, meğer ol zemânda İliriya [5] diyârınun kim Uslovın memleketidür, bir 
hâkimi varidi. Adına Marçiyanuş dirlerdi. [6] kıral İstefan’un leşker cem‘ itdüğin 
işidüb vehme varub “Şâyed ki [7] benim üzerüme gele” deyü, ol dahi İsalvın 
askerin cem‘ idüb müheyyâ [8] ve mükemmel kılmış idi, ve kıral cânibine göz ü 
kulak tutub câsûslar [9] salmışdı. Bu yanadan kıral-ı İstefan Kan’ı öldürüb Bulgar 
vilâyetin [10] zabt eyledi. Andan sonra etrâf-ı vilâyete göz ü kulak tutub haber 
aldı kim, [11] İsalvın hâkimi Marçiyanuş leşker cem‘ eylemiş. Ol ma‘nâdan gazaba 
gelüb [12] hemân emr eyledi kim, ol aradan Marçiyanus üzerine azm olundı.

Pes [13] câsûslar bu hâlden haberdâr olub ale’t-ta‘cîl Marçiyanuş’un [94b] [1] 
huzûrına irüb vaki‘ hâli haber virdiler. Marçiyanuş’un cân [2] başına sıçrayub 
askeri ol aradan kaldurub kaçub gendü taht-ı [3] tasarrufında bir i‘timâd ey-
ledüği yarar beğzâde var idi. Ve anun bir muhkem [4] kal‘ası vardı. Varub ol 
kal‘aya girüb melce’ idindi, ve “Bunda [5] rûzgâr ne gösterür, ve ne kılısardur?” 
deyü kazâ okına sînesin gerüb [6] siper eyledi. Ammâ bu tarafdan Kıral-ı İstefan 
kona göçe bir gün Marçiyanuş’un [7] taht-ı hisârına irüb ve anda anun dahi bâkî 
hazînesin bulub [8] aldı, ve kal‘asına adam koyub ve dizdâr nasb eyleyüb andan 
sonra [9] Marçiyanuş’un haberin alub anun kasdına revâne oldı.

Ammâ [10] râvî şöyle nakl ider kim, ol kal‘a sâhibi olan beğzâdeye [11] haber 
oldı kim, kıral tahkîk üzerüne döndi, geliyürür. Bu ma‘nâdan [12] ol beğzâde 
havfa varub ve işbu haberi Marçiyanuş’a anmayub: [13] “Bunun def‘ine ilâc ne 

157 Ms. k.r.ş.v.+elif.
158 Ms. askerni.
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ola?” deyüb endîşe deryâsına yatub [95a] [1] ve gussa balcığına çöküb fikr 
itdi. Âkıbet hâtırına işbu hayâl geldi kim, [2] bir vechile Marçiyanuş gendüden 
gâfilken fursat bulub ve başın kesüb [3] kırala ilete,159 tâ kim anun sebebi ile 
kıralun nazarında makbûli ola. Pes bu [4] hayâl-i fâside ile Marçiyanuş’un rîşine 
gülüb fursat gözedürdi. [5] Bir gün tenhâsında hâb âleminde fursatın düşürüb 
amân virmeyüb [6] başını cesedinden cüdâ kılub ve dahi mahfî bir kaç yarar 
adamlarıyla seyrâne [7] gider gibi süvâr olub Marçyanuş’un başın alub kıralun 
huzûrına [8] iletüb160 arz eyledi.

Kıral dahi ne vechile başın alub getürdü- [9] ğinden min evvelihî ilâ ahirihî 
haberin alub eyitdi kim: “Bir kimse [10] gendü velîni‘metinün başına kasd idüb 
bu asıl fi‘l kıla, bana ne fâide [11]) kılsa gerek” deyüb hemân ol beğzâdeye gazab 
eyleyüb emr eyledi: Ukûbet ideler. [12] Pes siyâset na‘tı üzre rûhın şâhmât idüb 
başın aldılar [13] ve hâke kanını kardılar. Ve ikisinün dahi kal‘aların alub adam-
ların [95b] [1] içine koyub zabt eyledi. Ve bi’l-cümle mâl u hazînelerin alub 
ol mahalden [2] Kıral-ı İstefan kalkub şâd u hândân taht-ı mukarrerine varub ve 
ibtidâ [3] seferinün futûhı el virdüğinden pür-sürûr olub işrete meşgûl [4] olub 
anı fikr iderdi kim, ol ele giren kazâ mâlıyla bir iş eyleye [5] kim, anun sebebiyle 
âlemde nâmı dâsitân ola ve ol eyledüği seferin târîhi [6] anıla.

Bu efkârla otururken kulağına bir sedâ irdi kim, ol ganîmet [7] mâlıyla bir ulu 
kal‘a ma‘mûr eyleye kim: “Senden sonra gelen kırallarun [8] serîri ola ve geçüb 
gidenlerün kabirgâhı ola”. Çünkim bu sedâyı [9] gûş eyledi, hemân-dem ol 
kal‘aya mübâşeret idüb ta‘mîrine ikdâm [10] eyledi. Mürûr-ı rûzgârla bir mu‘az-
zam kal‘a ve bir ulu kilise binâ eyledi, [11] ve adını İstulni Beligrad161 deyüb ad 
virdi. Şöyleki ol zemândan [12] bu zemâna gelince gelen kırallarun pâytahtları 
ve defingâhları [13] idi.

Pes Kıral-ı İstefan bu ma‘mûreyi ihyâ idüb temâm kıldukdan sonra [96a] [1] 
Hazret-i Îsâ’nun bin sekizinci yılı târîhinde Kıral-ı İstefan dahi [2] vefât idüb ve 
Ustulni Beligrad’da162 ol gendü imâret eyledüği [3] kilisede defn eylediler. 

159 Ms. ilte.
160 Ms. iltüb.
161 Ms. sic. (Bk. 96a/2).
162 Ms. sic. (Bk. 95b/11).
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Der-beyân-ı kıral şoden-i Betrus

Nazm

 [4] Defterin dürdi anun dahi bu çarh
  İstefan’un itdi yirini duzah

 [5] Âşyânından yine uçdı hümâ
  Bu fenâyı terk idüb buldı bekâ

 [6] Durmadın yir âdemi doymaz cihân
  Kimseye hîç bir nefs virmez amân

 [7] Kanı İskender, kanı Dara ve Cem
  Her birini eyledi devrân adem

 [8] Eyleyüben kahr meâbı zeh[?]z[?]163 ol
  Ana dahi peyk-i ecel sürdi yol

 [9] Kanı Cemşîd ve kanı Sâm u Süvâr
  Anları dahi yidi bu yir iy yâr

 [10] Kimseye itmez vefâ bu çarh-ı dûn
  Âsiyâbı niçe bağrı eyler un.

Nesr

[11] İkinci kıralın beyânındadur

Râviyân-ı ahbâr ve nâkilân-ı esrâr şöyle rivâyet iderler kim [12] çünkim kıral 
dünyâdan gitdi, anun bir oğlı vardı. Adına [13] Petrus dirlerdi. Bi’l-ittifâk Petrus’ı 
taht-ı serîre geçirüb [96b] [1] kıral eylediler.

Ammâ Kıral İstefan’un bir kız kardaşı oğlı vardı. Adına [2] Aba dirlerdi. Ol ey-
yâmda Aba dahi vilâyet-i Erdel’ün banı idi. Çünkim [3] Petrus Kıral oldı, zulüm ile 
ol vilâyet kavminün üzerine bir mertebede [4] musallat oldı kim, cemî‘ vilâyet 
beğleri ve sâir re‘âyâları âciz ü [5] fürumânde olub bir derecede müteşekkî oldı-
lar kim, bi’l-cümle andan [6] bîzâr oldılar. Ve bir araya cem‘ olub kıral Petrus’dan 
şikâyet eylediler [7] ve eyitdiler: “Şimden sonra biz bundan el çekdük” deyüb 
şöyle meşveret [8] eylediler kim, Kıral İstefan’un kız karındaşı oğlı, Aba, ki vilâyet-i 

163 Ms. locus desperatus.
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[9] Erdel’ün banı idi, anı varub getürüb kırallığa ihtiyâr eyleyeler. [10] Âkıbet el 
altından varub Aba’ya bildürdiler ve ana itâ‘at kıldılar.

[11] Çünkim Aba bunlarun ahvâlinden haberdâr oldı, ol dahi [12] bunlara tâbi‘ 
olub hevâ-yı saltanata meyl eyleyüb Kıral-ı Petrus’un [13] başına kasd eyledi kim, 
ol vechile zâlim ve bî-dâd olduğı sebebden [97a] [1] andan cümle vilâyetün 
büyüği ve küçüği yüz çevürüb aduv oldılar. Ve ana [2] fursat sanışdılar ve 
bi’l-cümle vilâyeti ulusı ve kiçisi Aba’ya dilden tâbi‘ oldılar. [3] Ve anun üzerine 
cem‘ ve Kıral-ı Petrus’dan ağlayub zârî [4] kılub şikâyet kıldılar. Ve eyitdiler kim: 
“Bugünden sonra baş eğmemüz yokdur” [5] deyü ol arada ahd u peymân eyle-
diler. Aba’yı serasker diküb dahi Kıral [6] Petrus’un üzerine leşker çeküb cihândan 
şecere-i ömrini kat‘- [7] eyleyeler. Pes bu kavl ile cân u dilden Aba’ya tâbi‘ olub 
ve azîm leşker cem‘ [8] idüb Kıral Petrus’un üzerine hurûc eylediler.

Bu yanadan kıral-ı Petrus [9] bu ahvâlden haberdâr olub cân başına sıçradı, 
diledi kim, leşker cem‘ [10] idüb Aba’nun üzerine varaydı. Etrâf-ı âleme nâmeler 
yazdı. Çünkim [11] nâmeleri beğlere vardı, ana bir ferd uymayub emrine iltifât 
idüb [12] mukayyed olmadılar. Pes Petrus dahi iltifât itmedüklerinden anladı kim, 
[13] cümle gendüden bîzâr olub yüz çevürmişlerdür. Gussaya batub [97b] [1] 
melûl oldı.

Ammâ ol tarafdan Aba dahi bî-şümâr askeriyle kıralun [2] kasdına çıkub revâne 
oldı. Kona göçe ve yiye içe günlerde bir gün [3] vilâyet-i Ungurus’a girdi. Bu 
hâli göricek, kıralun yanında olan beğler [4] dahi perâkende ve perîşân oldılar. 
Kıral Petrus bu hâli görüb hemân-dem [5] bir kaç yarar adamlarıyla kaçub Nemçe 
vilâyetine gitdi. Meğer ol zemânda [6] memâlik-i Nemçe çasarı Koloniya şehrinde 
olurdı ki, ol Kızıl Elma’dur. [7] Çünkim Kıral-ı Petrus tâc u tahtı koyub merdûd 
ve magbûn kaçdı, [8] ol aradan dil-perîşân ve çeşm-i giryân Kızıl Elma şehrine 
doğrı [9] gitdi. Ammâ bu cânibden Aba dahi refâhiyet birle gelüb tahtgâh-ı Un-
gurus’a [10] irdi.

Bu yanadan Kıral Petrus dil-i gamkîn ve dîde-i nemgîn ile hor u [11] zelîl Kızıl 
Elma şehrine irüb çasarun huzûrına varub yüz yire [12] sürüb rûzgârın kahrın-
dan ve Ungurus beğlerinün cevrinden [13] ve başına kasd eyledükleri sebebden 
hayli hikâyet ve vâfir şikâyet ve dürlü [98a] [1] rivâyetler eyleyüb dahi hayâhay 
ağladı. Çünkim çasar Kıral Petrus’un [2] bu serencâmın ve musîbetin temâşâ 
eyledi, gâyetle bî-huzûr düşüb [3] kıralı nevâht eyledi.
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Der-beyân-ı kıral şoden-i Aba ve hikâyethâ-yı o

Nazm

 [4] Ağladı Betrus anda ol zemân
  Gözlerinden kanlu yaş kılub revân

 [5] [[Âşiyânından yine uçdı humâ
  Bu fenâyı terk idüb buldı bekâ]]

 [6] Nâhin hasretle yırtub yüzini
  Döğer idi elleriyle dizini

 [7] Hâlini görüb anun ol dem çasar
  Üstine söz gevherin kıldı nisâr

 [8] Hoş dil ile ana çok söz söyledi
  Gönlini biraz tesellî eyledi.

Nesr

[9] Üçüncü kıralın hikâyeti beyânındadur

Râvîler şöyle rivâyet kılur kim, [10] Ungurus beğleri çünkim Aba’yı serîre geçirüb 
Petrus’un yirine164 kıral [11] dikdiler, ol dahi Kıral-ı Petrus’un ahvâlinden ve kankı 
cânibe gitdüğinden [12] suâl eyledi. Ve Kızıl Elma çasarı hizmetine varduğın 
bildürdiler. [13] Hemân-dem ol hâzır gelen leşkeri iki bölüb tefrika kıldı. [98b] 
[1] Bir bölüğin nehr-i Duna’yı geçirüb ve bir bölüğin bir tarafdan emr eyledi. 
Vilâyet-i [2] Nemçe üzerine ılgayub akın saldılar, ve hayli memleketi yakub gâret 
[3] ve hasâret kılub ehl ü ayâlin esîr, ve yarar beğlerin dutub bend-i zencîr [4] ve 
ba‘zısın kırub telef-i şemşîr eylediler, mâlların yağma kılub vilâyet-i Nemçe [5] 
içine muhkem güzend eylediler kim, vasfa gelmez. Girü dönüb memâlik-i [6] 
mukarrerlerine geldiler.

Ammâ ol tarafdan Nemçe memleketinün kavmi yir yir ürküb [7] feryâdcıları bir 
gün çasara irdiler, memleketlerün ve ehl-i ayâllerinün [8] ve giriftâr olan beğle-
rinün ahvâlinden şikâyet idüb meded [9] istediler, ve vilâyetde itdükleri nehb ü 
gâreti bildürdiler. Çünkim [10] çasar bu şûm haberi işitdi, gazaba gelüb didi kim: 
“Meğer âlemde [11] ben olam kim, işbu intikâmı anlara koyam” didi.

164 Ms. yirne.
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Ol zemânda Çeh memleketi [12] çasarun hükmindeyidi. Ve ol gazab ile çasar Çeh 
vilâyeti hâkimlerine [13] taraf  taraf  nâmeler gönderdiler, ve eyitdi kim: “Siz Çeh 
memleketi hâkimleri ve dilâverleri- [99a] [1] siz, emrüm size varıcak, bir ân ve 
bir sâ‘at te’hîr eylemeyüb ale’t-ta‘cîl [2] leşkerinüzi cem‘ idüb sâz u selebünüz 
mükemmel eyleyüb dahi Ungurus [3] hâkimi Aba üzerine yürüyüb işte ben dahi 
vardum” dimiş.

Pes bu ma‘nâdan [4] Çeh beğleri fi’l-hâl leşker cem‘ eyleyüb vilâyet-i Ungurus 
cânibine sancaklar [5] açub alay alay revâne olundılar. Ve çasar dahi azîm Nemçe 
çerisi [6] cem‘ idüb, ve Nemçe tekurları dahi Çeh askerinden sonra çıkub Ungurus 
[7] üzerine asker çeküb revâne oldılar. = = = Kıral-ı Ungurus [8] bu yanadan ba‘zı 
yarar adamlarıyla uz olmayub anlara kibr ü kîn [9] tutmışdı. Âkıbet bir gün 
ba‘zı yarar beğlere bir vechile garazan töhmet [10] isnâd eyleyüb bî-sebeb bir 
niçesin tutub gerdân-beste ve dil- [11] şikeste siyâset na‘tı üzre çökerüb boyunla-
rın urub tebâh eylemişdi. [12] Bu sebebden Ungurus beğleri ziyâde rencîde-hâtır 
olmışlardı.

[13] Ammâ çünkim Nemçe çasarı azîm asker çeküb üzerine geldüğinden [99b] [1] 
âgâh oldı, ve cân başına sıçrayub fi’l-hâl müdâraya meşgûl [2] olub dostlık sûre-
tinde bir tazarru‘-nâme yazdı; eyitdi kim: [3] “Devletlü çasar, hatâen bilmezlik 
ile bir işdür itdüm. İmdi lutf  idesin, [4] ortadan adâvet götürüb telef-i nefse 
sebeb olmayasın. Eğer mülke [5] ve gayra zarar oldıysa, birinün yirine on vire-
yin, ve esîr olanları [6] dahi bî-kusûr hizmetüne uluşduralum,165 dostuna dost, 
düşmanuna [7] düşman olalum” deyüb ale’t-ta‘cîl ol mektûbı çasara gönderdi.

[8] Çünkim mektûb çasara vardı, anun mefhûmından tesellî bulub ve gazabı [9] 
sâkin olub ol yirden dönüb Kızıl Elma’ya gitdi.

Ammâ kim Macar [10] beğleri ol helâk eyledüği beğler sebebinden ziyâde 
perîşân-hâtır [11] idiler. Eyle olsa ol beğler dahi sır ile çasara el altından mektûb 
[12] gönderüb eyitdiler kim: “Devletlü çasar, biz dahi senün emrüne mutî‘vüz. [13] 
Ammâ kim işbu Kıral Aba’nun abes fi‘llerinden üşendük. Şimden sonra [100a] 
[1] anunla zindegânemüz bir yüzdendür. İmden girü bizüm ana itâ‘at [2] eyle-
memüz yokdur, devletlü çasarun emrine fermânberüz” deyüb. Mektûblar [3] 
varduğı zemânda çasar dahi gazabından sakin olduğı cihetden: [4] “Hele birkaç 
gün müdâra idün, görelüm nice olur” deyüb cevâb [5] virdi.

165 Ms. uluşduralum.

M E T i n 133

www.tuba.gov.tr



Ammâ Aba ol beğlerün işbu fi‘linden haberdâr olub fikr idüb [6] eyitdi kim: 
“Âkıbet işbu beğlerden bana hayır gelmez. Hemân bunları müdârayla [7] harca 
sürmek gerekdür” deyüb fikir deryâsına batub âkıbet [8] bir gün cümle vilâyet 
beğlerin ve beğzâdelerin ziyâfete da‘vet [9] eyledi, ve bir niçe gün ulu ziyâfet 
ve galebe toy eyledi. Ol beğlere [10] ki sır ile çasara haber göndermişlerdi, ol 
ziyâfet âhirinde anlara [11] bahâne bulub elli nefer beğlerün ve beğzâdelerün 
boyunların urub [12] varta-i helâka aldı. Bu fi‘llerinden gendüsine ez-dil ü cân [13] 
tâbi‘ ve muhibb olanlar dahi kıral Aba’dan nefret eylediler. Pes çünkim [100b] 
[1] ol beğleri helâk eyledi, anlarun yirlerini166 ve mülklerini gendüye [2] müte‘allik 
hâricden nâ-mahal düşkün ve re‘âyâ tâifesinün bellülerine [3] virüb anlara mülk 
eyledi ve anları beğler üzerine ulu eyledi.

[4] Çünkim mâ-bâkî beğler ve beğzâdeler bu hâl ü kâli gördiler bir niçe be-nâm 
[5] nâmdârları bir araya cem‘ olub ahvâli danışdılar ve sonın sanışdılar. [6] Eyit-
diler kim: “Acaba bunca beğleri bî-günâh kırub telef  ve tebâh eyledüğinden [7] 
murâdı ne ola, ve sebebi ne ola, ve son deminde garaz ne ola?” Eyitdiler: [8] 
“Asla bu denlü hakârete sebeb olur ahvâl olmaya. Meğerkim gönlinden [9] gayri 
fâsid endîşe geçer167 ola, yaman alâmet ve bed nişândur” didiler. [10] “Çünkim 
ol beğzâdeleri bî-günâh kırub ve milklerin hâricden [11] ba‘zı nâ-mahallere vi-
rüb mülk idicek, bize dahi bundan bû-yı vefâ [12] ve hüsn ü sefâ gelmez. İmdi 
bize hayırlu iş oldur kim, başımuz kaydın [13] görevüz, bugün anlara olan yarın 
bizedür, son peşîmânlık assı kılmaz, [101a] [1] kesilen baş yine bitmez” deyüb 
ol bâkî beğler dahi bir gün kalkub mâl [2] u mülklerinün terkin urub kaçub 
çasara gitdiler.

Çünkim kıral-ı Aba beğlerün [3] kaçub gitdüğinden haberdâr oldı, fikre vardı, 
bildi kim, en son [4] bunlarun sebebiyle gendüsine bir adâvet hâsıl olur, yâhud 
başına [5] bir onulmaz derd ü belâ ârız olur. Bu ma‘nâdan şikeste-hâl olub [6] 
itdüği işlere ve kılduğı cünbüşlere azîm peşîmân olub gam u gussa [7] bahrına 
dalub melûl oldı.

Ammâ râvî hikâyet kılur kim, ol [8] vakt kim ol beğler bi’l-ittifâk kaçdılar, gün-
lerde bir gün çasarun [9] katına irdiler, girüb huzûrında yir öpüb dergâhına yüz 
sürdiler, [10] ve kıral Aba’dan ağlaşub şikâyet idüb ahvâli hikâyet eylediler. [11] 
Eyitdiler kim: “Devletlü çasara ma‘lûmdur kim, bundan evvel Nemçe vilâyetin 

166 Ms. yirlerni.
167 Ms. giçer.
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[12] urub ne denlü gâret idüb harâb eyledi, ve ancaları esîr [13] ve ba‘zı beğleri 
giriftâr eyledi. Elân elinde bend ü zindân, ve ciger-biryân [101b] [1] ve dî-
de-giryânlardur. Eyle olsa bundan mukaddem devletlü çasarun [2] emri nâzil 
oldukda, vilâyete olan zararı ve ziyânı ve esîr olanları [3] dergâh-ı çasara gönde-
rüb ve kılduğı ziyânun ivazın dahi edâ eylemek [4] ahdin kılmış idi. Ammâ her 
vechile igmâz eyledi, ve dahi vilâyet-i [5] Ungurus’un yararların bî-günâh telef 
idüb mülklerini168 hâric nâ-mahal kimsenelere [6] taksîm eyledi. Ve gendüsi 
dahi devletlü çasara dâimâ fursat gözlemede- [7] dür. İmdi andan asla bû-yı 
vefâ gelmek imkân değüldür” deyüb [8] ahvâl-i serencâmların ve keyfiyet-i ser-
güzeştlerin169 beyân-ı vâki‘ arz eylediler, [9] ve derd-i derûndan nâleler eyleyüb 
gözyaşların revân itdiler.

Çünkim [10] çasar bunlarun bu serencâm şikâyetlerin dinledi, kıral-ı Petrus’ı mil-
kinden [11] sürüb ve gendü vilâyetinde eyledüği hakâretler, ve dahi ol beğlerün 
[12] andan rencîde olduklarından terahhum idüb ve evvelden dahi bir bahâneye 
[13] sebeb gözedürdi. Zîrâkim Kıral Petrus’ı memleketden sürüb ve gendü [102a] 
[1] vilâyetine eyledüği talandan ale’d-devâm gussa ve teşvîş ve endîşe çekerdi. 
[2] Pes ol beğlerün dahi sözleri çasara kâr eyledi. Hemân-dem etrâf-ı [3] âleme 
Nemçe tekurlarına nâmeler perâkende kıldı kim: “Ta‘cîl ale’t-ta‘cîl leşkeri gör, 
mükemmel [4] ve müheyyâ idüb hizmetüme gelesiz!” deyü.

Ammâ bu tarafdan ol beğler kaçub [5] çasara varmağın, kıral-ı Aba dahi: “Anlar 
bir fesâda bâ‘is olurlar” deyü [6] vehme varub fi’l-hâl çasara Kızıl Elma’ya [7] 
câsûslar salub dururdı. Câsûslar varub tecessüs eyleyüb gördiler kim, çasar 
sefer yarağında; ve [8] kasdın dahi anladılar kim, muhakkak Kıral Aba’nun üzeri-
nedür. Ol [9] aradan ba‘zı câsûslar dönüb Aba Kıral’a haber virdiler.

Fi’l-hâl [10] kıral dahi çasara bir mektûb yazub eyitdi kim: “Devletlü çasar, ol [11] 
kaçub hizmetine varan kimseneler hâinlik ve harâmîlik ile meşhûr olmışlar [12] 
idi ve bâ‘is-i fesâd ve ehl-i inâd haramzâdelerdür. Başları korkusından [13] kaçub 
hizmetüne vardılar. Garazları mâbeynde adâvet-i küllî eylemekdür. [102b] [1] 
İmdi devletlü çasar, devletle müte‘allik maslahat oldur kim, anlarun iğvâlarına 
[2] aldanmayasın, ve sözlerine inanmayasın, anları kayd ü bend eyle, benüm 
katuma gönder, [3] tâ kim haklarından gelem” deyü mektûbı âhir kılub ve mü-
hürleyüb ale’t-ta‘cîl [4] bir yarar kimse ile çasara gönderdi.

168 Ms. mülklerni.
169 Ms. sergüdeştlerin.
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Hâmil-i hurûf  dahi ârâm u karâr [5] kılmayub giceyi ve gündüzü bir eyleyüb 
Kızıl Elma’ya irüb temâşâ eyledi, gördi kim, [6] bir acâyib hisâbsuz enbûh leşker 
cem‘ olmış, zemân ü zemân mâlamâl [7] olmış. Ve ol şahıs ol azîm cem‘iyeti 
çünkim müşâhede kıldı, parmak [8] berdehân idüb ve hezâr âferînler okuyub 
deng ü hayrân kaldı, [9] ve varub çasarun vezîrlerine kıralun mektûbın arz 
eyledi.

Çünkim [10] çasara virdiler, mütâla‘a kıldı, ve gazaba gelüb kıralun ol mektûbın 
[11] pâreleyüb ve gelen âdemîsine sûret göstermeyüb: “Vaktüne hâzır olasız!” [12] 
deyü cevâb virdi. Ol şahıs dahi sürüb ta‘cîl ile kıral-ı Aba’ya irüb [13] ahvâli aslı 
üzre ale’t-tafsîl bildürdi. Kıral dahi etrâf-ı vilâyete [103a] [1] nâmeler perâken-
de kılub leşker cem‘ eylemeğe başladı.

Ammâ çasar dahi bu tarafdan dîvân [2] eyleyüb ve “Yarından göçdür” deyü 
leşker içinde nidâ eylediler. Çünkim ale’s-sabâh [3] oldı, âfitâb-ı âlem nûr-ı Yez-
dânî’yle cihânı rûşen kıldı, çasarun bârgâhı öninde [4] sancaklar açılub tabl u 
nakâre ve borı üni evc-i feleğe peyveste olub ol [5] enbûh leşker-i küffâr-ı hâksâr 
fevc fevc alay alay revâne olub niçe [6] mesâfe ve menâzil kat‘ eylediler.

Ammâ bu tarafdan kıral Aba dahi adâvet hâsıl olıcak, [7] leşker cem‘ eyleyüb 
ve çasara asla artuk iltifât eylemeyüb ve yarağın ve ceng [8] âlâtın müheyyâ 
ve mükemmel görüb dîvân eyleyüb dahi yarağı [9] olmayanlara yarağ ve atı 
olmayanlara at virüb her birin nevaht eyleyüb ve leşker kavmine ’göç’ deyü [10] 
nidâ kıldılar.

Günlerde bir gün kıral-ı Aba süvâr olub ale’t-tertîb sancakların [11] açub revâne 
oldı. Kona göçe ve yiye içe, mesâfe kat‘ ide memâlik-i [12] Nemçe serhaddinde 
nehr-i Ribad üzerine irdi kim ana Aksu dirler. Ol [13] arada nehr-i mezbûre170 
kenârında konub âsâyiş eyledi, ve anda göğüs gerüb [103b] [1] çasara mukâbil 
oldı, ve diledi kim çasarı nehr-i mezbûreden berü geçürmeye.

[2] Ammâ râvî şöyle hikâyet ve rivâyet kılur kim, Kıral-ı Petrus taht u tâcın terk 
[3] eyleyüb kaçub çasarun yanına varmışdı. Andan sonra vilâyet-i Ungurus’un 
[4] ba‘zı yarar merdâneleri171 Kıral Aba’dan bî-huzûr olub kaçub anlar dahi [5] 
çasarun hizmetine varub ve çasar Kıral-ı Aba’nun kasdına sefer kılıcak, [6] Petrus 
Kıral ve zikr olan beğler dahi çasar ile bile sefer eylemişlerdi.

170 Ms. mezbûre.
171 Ms. verbum correctum.
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[7] Ammâ bu yanadan çasarun ba‘zı yarar adamları ılgayub kıral askerinden 
[8] yarar diller alub iletüb172 anlardan kıralun tedârüki keyfiyetini ve Aksu’dan 
[9] çasarı geçirmemek tedbîrini173 temâm mertebede haber alıcak, çasar dahi 
hilâf-ı [10] semtde üç yirde geçid bulub nehr-i mezbûreyi174 geçdi. Andan kıral 
âgâh [11] oldukda, ol arada fi’l-hâl cemî‘ Ungurus leşkeriyle at arkasına [12] gelüb 
dahi çasarun yolın bağladı. Ol tarafdan çasar dahi gelüb [13] kıralın ahvâlinden 
haberdâr olıcak, birbirine175 mukâbil olub saflar [104a] [1] bezenüb kat ender 
kat alaylar yasadılar, ve meydân yüzin açdılar, [2] ve sahrâ-yı ma‘rekede başa 
baş uruşdılar ve bir dest muhkem dilîrâne ceng [3] eyleyüb saflar sökdiler. Ve 
ceng varduğınca germ olub bir mertebede ceng [4] ü cidâle aheng eylediler kim, 
Ungurus çerisi çasarun safların söküb ve birbirine176 [5] karub katub hisâbsuz 
Nemçe çerisin kılıçdan geçirüb âlemi başlarına teng [6] itdiler. Az kalmış idi kim, 
çasarun çerisi mağlûb olub hor u hakîr kaçalar.

[7] Ammâ Nemçe çerisi kaçıcak mahalde Petrus Kıral ve ol çasara kaçub ve çasarı 
[8] şefî‘ ve mesned idinen Ungurus’un mîr ü mihterânları bu hâli görüb [9] eyit-
diler kim: “Çünkim bizüm intikâmımuz bunda alınmaya, bize min-ba‘d dirlik 
[10] muhaldür. Bir budur kim, vatan-ı aslîmüzden ve cinsimüzden yüz dönderüb 
[11] terk-i âr eyledük ve terk-i diyâr eyledük. İkinci budur kim, çasar ile Kıral-ı [12] 
Aba’nun mâbeyninde olan bürûdete ve işbu acâyib gavgâya biz sebeb olduk. [13] 
İmdi şöylekim biz bunda mağlûb olavuz, yüzümüz suyın yire saçub kaçavuz. 
[104b] [1] Bundan sonra bize dirlik olursa da, hürmet olmaya. İmdi gerekdür 
kim, bugün [2] intikâmımuz alavuz, veyâhud âlemde dirilmekden ümîdimüz177 
kesevüz, dahi ne gün [3] içün fursat saklayavuz” deyüb çasarun bir kolından 
birgezden hamle kılub [4] bir acâyib merdâne ceng eylediler kim, ata oğlı ve 
oğul atayı seçmeyüb ak at [5] ve kara at yek-reng olub ol Ungurus beğleri adam 
kanından her biri [6] pelenge dönüb kan buhârı sincâb-misâl rû-yı âsmânı 
kaplayub [7] ol iki leşkerün atları ayağından yir penbe gibi atılub gubâr-ı ferş-i 
zemîn [8] ve zâr-ı feryâd u enîn kubbe-i semâyı tutmış idi.

Çünkim çasarun çerisi işbu [9] gavgâ-yı kâtileyi kim temâşâ kıldılar, dahi tekrâr 

172 Ms. iltüb.
173 Ms. tedbîrni.
174 Ms. mezbûreyi.
175 Ms. birbirne. Verbum correctum. 
176 Ms. birbirne.
177 Ms. ümîzimüz.
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gayrete gelüb el kılıç kabzasına [10] urub kıralun üzerine hamle kıldılar. Bir acâ-
yib âşûb ve bir garâyib [11] ma‘reke eylediler kim, meydan-ı ma‘rekeyi leş ü baş 
ile hirmen-misal eylediler, ve [12] kıralun kalb-gâhına yürüdiler, alem ve alemdâ-
rın yıkub ve çerisini târumâr [13] ve perîşân eyleyüb ekserini kılıçtan geçürdiler. 
Kıral ol hâli göricek, [105a] [1] hemân-dem girîzân kaçub ve yüz suyın yire 
şaçub kaçarak, nehr-i Duna’yı geçüb [2] andan dahi varub nehr-i Tisa’ya irdi, anı 
dahi geçüb ol diyârda [3] bir ulu muhkem kal‘a vardı. Ol kal‘a meğer bir i‘timâd 
eyledüği beğzâde- [4] nün mülki idi ve ol beğzâde kim sâhib-kal‘a idi, ana i‘tikâd 
[5] eyledüği ecilden, ol gice ol kal‘ada mihmân oldı.

Çünkim Kıral Aba [6] kal‘ada âsâyiş kıldı, ve gendüyi âşikâre eylemedi, ol sâ-
hib- [7] mülk anı teşhîs eyleyüb fehm itdi. Ve anun kıral-ı Petrus ile vâki‘ olan [8] 
hikâyetin, ve dahi Ungurus beğleriyle itdüği kabîh firâsetin, ve sonra çasar ile 
[9] vâki‘ olan bürûdetin istimâ‘ eyleyüb ve cengde mağlûb olduğınun178 [10] bir 
mikdâr kıssa-ı hissesin dahi işitmişdi.

Çünkim firâsetle kıralun [11] ba‘zı esrârına dahi muttali‘ oldı, ol beğzâde gendü 
gendisine eyitdi kim: [12] “Bunun hod şimden sonra taht u tâc ve mülk ü mâl 
elinden gitdi. Ya [13] budur kim, taht u tâc ve milk ü bâc çasara müyesser ola, 
veyâhud girü179 [105b] [1] kıral-ı Petrus’a mukarrer ola. Eyle olsa çasarun ve 
kıralun huzûrında bundan [2] ulu hüner olmaz kim, şimdi fursat el sunmışken, 
hemân başın kesüb dahi [3] çasara ve kırala bundan ulu tuhfe ve azîm pişkeş 
olmaz. Ve hem bir dahi budur kim, [4] anlarun yanında makbûl ve mükerrem 
olmağa hod şübhe yoktur” deyüb [5] dahi kırala ve çasar memleketinde ve Ungu-
rus beğlerine eyledüği hayf  ve hakâreti [6] ve hasâreti bula” deyüb işbu endîşeyle 
Kıral-ı Aba’ya kasd kıldı, [7] ve ol gice fursat bulub tutub başın kesüb bî-dirîğ 
kanını [8] kara yire karub ve hirmen-i ömrin rûzgâra virdi. Meğer ol kal‘ada [9] 
bir ulu manastır vardı. Anun dîvârı dibini yarub cesedin anda defn [10] eyledi, 
ve başını alub ale’t-ta‘cîl çasar cânibine gitdi.

Ammâ râviyân-ı [11] rûzgâr böyle nakl iderler kim, çünkim Kıral Aba nehr-i Ribad 
öninde [12] münhezim olub kaçdı, ol aradan Kıral Petrus’ı vilâyet-i Ungurus’a [13] 
salub ve çasar gendüsi Kızıl Elma cânibine dönicek, orada Kıral Petrus [106a] [1] 
ile görişüb ve vedâlaşub ol aradan Kızıl Elma’ya revâne olundı.

[2] Ammâ bu yanadan kıral-ı Petrus dahi kal‘a-i Ustuni Belgırad’a gelüb a‘yân-ı 

178 Ms. verbum correctum.
179 Ms. g.r.v.+elif.
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memleket [3] dahi huzûrına cem‘ olub anda serîr-i sadra geçüb mükerrer başına 
tâc-ı [4] saltanat urınub vilâyet-i Ungurus kıralı olub ol devrândan berü gelen 
[5] kırallar anda serîre geçüb beğlenürdi. Çünkim Kıral-ı Petrus devlet [6] na‘tı 
üzre geçdi, pes diledi kim, bir ulu şehr bünyâd eyleye, tâ kim anun [7] sebebi ile 
âlem-i kâinâtda dâsitân olınub ve hem tevârîh ola.

Ammâkim [8] bu cânibden ol beğzâde kim kıral Aba’nun başını kesüb kırala 
tuhfe deyüb [9] almışdı, bir gün kıralun âsitânesine irüb ve dîvânına girüb yir 
öpüb [10] kırala du‘â eyledi, ve Kıral Aba’nun başını çıkarub arz eyleyüb pây-i 
[11] tahta yuvaladı. Çünkim Kıral-ı Petrus Aba’nun başını görüb temâşâ kıldı, 
[12] hemân-dem tâcını havaya kaydırub gönli milki pür-sürûr olub ol [13] gün 
meclis-i has kurılub ve şarâb-ı erguvân ele alub nûş eyledi. [106b] [1] Kellesi 
germ olıcak, ol beğzâdeye hil‘at-ı hâs geydürüb delim [2] altun ve gümüş ve la‘l 
ü cevâhir virüb hâtırın hoş eyledi, ve anı gendüden [3] râzî kıldı. Andan sonra ol 
başı çasara gönderdi. Çünkim kubbe-i çarh [4] murâdı üzre döndi, bir ulu kal‘a 
binâ eyledi, ve anun içinde bir mu‘azzam [5] deyr îcâd eyledi.

Meğerkim ol zemânda gendü neslinden erkânında bir vezîri [6] vardı, adına 
Anderyaş dirlerdi. Petrus altı yıl hükm ü hükûmet kılmışken, [7] ol vezîr Ander-
yaş’dan hıyânet sâdır olub kıralun başına kasd [8] kılub ve saltanat hevâsına 
düşüb âkıbet kırala bir gün fursat bulub [9] ta‘âmına zehr-i kâtil katub kıralı 
helâk eyledi. Ve Kıral-ı Petrus ol ulu [10] şehri kim binâ idüb ve içinde bir ulu deyr 
dahi îcâd eylemiş idi, Piçu180 [11] deyü ad virmişdi. Ol kelisede defn eylediler.

Nazm

 [12] Gel iy gavvâs-ı deryâ-yı me‘ânî
  Bana bir lahza tut sen gûş-ı cânı

 [13] Sözümdür gerçikim cümle hikâyet
  Velîkin hâl-i âlemden şikâyet

[107a] [1] Vefâsı yok-durur cünbüşi kecrev
  İder her kişiye bir dürlü ol rev

 [2] Ne oldı hâl-i Petrus eylegil gûş
  Çün itdi câmı pür-zehr ol zemân nûş

180 Ms. p.y.ç.v.+elif.
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 [3] Helâk itdi anı ol semm-i kâtil
  Zîrâ181 ol zehirdi zehr-i182 helâhil

 [4] Cihân âlâyişinden yumdı çeşmin
  Kara tobrağa saldı ak cismin

 [5] Kıluben kulları feryâdla zâr
 [6] Piçuy içinde defn itdiler iy yâr.

[7] Nesr

Râviyân-ı tevârîh-i âlem ve nâkilân-ı sergüzeşt-i183 benî Âdem ahvâl-i [8] benî 
Âdem’den ve akvâl-i dünyâ-yı dûndan şöyle rivâyet iderler kim, kaçankim [9] 
Anderyaş vezîr Petrus Kıral’a hıyâneten zehr184 virüb helâk eyledi, yirine [10] tahta 
geçüb hükm eyledi.

Pes bir gün işbu haber Nemçe çasarının kulağına [11] irüb temâm mertebe ga-
zabnâk olub ve fevken derece gussaya batub eyitdi kim: [12] “Bu çasarlık bana 
harâm olsun, eğerkim Petrus Kıral’un kanını almayam” deyüb [13] etrâf-ı âleme 
nâmeler perâkende eyleyüb ve andan sonra cümle vilâyete zahîre185 [107b] 
[1] ve nüzûl salub asker cem‘ itdi. Çünkim zahîre186 tahsîl olundı, [2] emr eyledi 
kim, gemilere tahmîl eyleyüb ve ol gemilere bî-hisâb çeri doldurub [3] dahi emr 
eyledi, kal‘a-i Pojon üzerine vara. Ve çasar dahi kimi piyâde tüfengci [4] ve zen-
berekci ve ba‘zı süvâr bürüme demürlü Çeh ve Nemçe askerin cem‘ eyledi kim [5] 
hisâbı yok, kaleme gelmez ve dilden şerh olunmaz. Diledi kim, hemân gendüsi 
dahi [6] kal‘a-i Pojon’a üşüb ihâta eyleye, ve alub zahîre187 gemilerini188 andan [7] 
geçüre. Ve emr eyledi kim, ol zahîre189 gemileri Pojon üzerine vara, ve [8] gendüsi 
dahi ol bî-kıyâs süvâr ve piyâde çerisiyle tabl ve alemiyle: [9] “Kandesin kal‘a-i 
Pojon?” deyüb, revâne olundı.

181 Ms. z.y.r.h.
182 Ms. zehr-î.
183 Ms. sergüdeşt-i.
184 Ms. zehr.
185 Ms. zahîre.
186 Ms. zahîre.
187 Ms. zahîre.
188 Ms. gemilerni.
189 Ms. zahîre.
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Ammâ bu yanadan Pojon [10] hâkimlerine bu haber irdi, anlar dahi: “Üzerimüze 
çasarun donanması geleyürür, [11] ve çasar dahi yir götürmez askerle gelmekde-
dür” deyüb kırala adam gönderdiler. [12] Ammâ kal‘a hâkimleri dahi tedârüke 
meşgûl oldılar, ve ehl-i kal‘adan niçe [13] nefer kimseneleri kal‘adan çıkarub ol 
gelen adû leşkerine190 karışdılar. Ve ol [108a] [1] zahîre191 gemileri ile kal‘a-i 
Pojon üzerine irüb ol gice ol ehl-i [2] kal‘a âlât-ı harble nice zahîre192 gemilerin 
yir yir delüb garka virdiler. Pes [3] çasar dahi ol tarafdan gelüb kal‘a-i mezbû-
reyi muhâsara eyledi. Ammâ ol [4] zahîre193 gemilerine vâki‘ olan ahvâli arz 
eylediler. Çünkim çasar ol havâdisden [5] haberdâr oldı, gâyetle gussaya batub 
pür-melâl oldı, ve kapudan olan [6] şahsa gazab idüb hışm eyledi ve habs kıldı. 
Ammâ gussayla mevte [7] karîb olmış idi. Tekrâr Nemçe vilâyetlerine zahîre194 
salub derhâl emrler [8] yazub ve mühürleyüb ulaklar ile gönderdi.

Ammâ râvî kavlince meğer [9] ol zemânda kıral-ı Anderyaş’un ol câniblere dilci-
leri salınub [10] ol semtlere varmışlar idi. İttifâk ol zahîre195 hizmetine gidenleri 
[11] dil alub kıralun huzûruna getürdiler, ve elinde olan hükmlere nazar kıldılar, 
gör- [12] diler kim, zahîre196 emrleridür. Fi’l-hâl çasarun ağzından gine bir hükm 
inşâ eylediler [13] kim: “Nehr-i Duna’da yolda ve inde olan gemileri döndürüb 
hıfz idesin, bunda [108b] [1] olan zahîre197 nice yıllar vefâ idüben yeter, ben 
dahi varub İskender’ün [2] köprisinde kışlamak mukarrer bilesiz” deyüb ol hükmü 
mühürlediler, ve sırrla Nemçe vilâ- [3] yetine gönderdiler. Çünkim ol hükümler 
Nemçe hâkimlerine irdi, fi’l-hâl [4] ol bâkî kalan zahîre198 gemilerin dahi döndü-
rüb hıfz eylediler.

Çünkim [5] çasar kal‘a-i Bozon’ı muhâsara kıldı, kal‘a hâkimlerine bir cevâb-
nâme yazdı kim: [6] “Siz kim kal‘a hâkimleri ve beğlerisiz, bilmiş olasız, hüsn-i 
rızâyla bu kal‘ayı virüb [7] başınız ve mâlınız ile selâmet çıkagidesiz. Eğer emrü-
me muhâlefet [8] idüb virmezsenüz, ben hod taşı taş üzre komayub almayınca 
komak [9] yokdur” dimiş.

190 Ms. leşkerne.
191 Ms. zahîre.
192 Ms. zahîre.
193 Ms. zahîre.
194 Ms. zahîre.
195 Ms. zahîre.
196 Ms. zahîre.
197 Ms. zahîre.
198 Ms. zahîre.
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Çünkim mektûb kal‘a hâkimlerine irdi, anlar dahi cevâb- [10] nâme yazub eyit-
diler kim: “Bilmiş olasın kim, başuna urmağa bir taş virmezüz, [11] elünden 
geleni dirîğ eylemeyesin” deyü cevâb virdiler. Bu hâletde çasarun [12] askeri 
arasına ziyâde kaht düşüb çerisi kaht sebebinden muhkem muzâyakaya [13] 
giriftâr oldılar.

Bu cânibden ise azukcıların kıralun askeri mecâl virmeyüb [109a] [1] alurlardı. 
Ve bir budur kim, Nemçe vilâyetinden nüzul ü ni‘met gelür ümîd199 [2] tutmış-
lardı, tâ ol mertebeye giriftâr oldılar kim, kahtlıkdan aralarına kıran [3] girüb 
perâkende olmağa başladılar.

Çasar bu hâli göricek, fi’l-hâl emr [4] olınan zahîre200 içün ulaklar salub varduk-
da, gördiler kim, ol zahîre201 [5] içün varan kulun dahi eseri yokdur. Ammâ ol 
kıralun cânibinden varan [6] hükmi mühürleyüb çasara gönderdiler. Çünkim 
ol şahıs gördi kim, zahîrenün202 [7] eseri yokdur, ol hükm ile ale’t-ta‘cîl çasarun 
huzûrına gelüb keyfiyet-i [8] ahvâli çasara arz kıldı. Mefhûmına nazar kıldukda, 
ta‘accübe varub mütehayyir [9] kıldı,203 ve bildi kim, tahkîk düşman alâmetidür. 
Âkıbet gördi kim, bir vechile [10] işi ve kılduğı fikri dürüst gelmedi. Fi’l-hâl kıral 
Anderyaş’a dostlık [11] yüzinden mektûb yazub ve ol arada delim envâ‘ dürlü 
murassa‘ tuhfe- [12] ler gönderüb ve yarar elçiler salub gönderdi.

Kıral dahi bu cânibden çasar [13] tarafına göz kulak tutub leşkeri hâzır ve müret-
teb müheyyâ idi. Ve mülâhaza-i [109b] [1] efkârı dahi ol vechile olmış idi kim, 
çasarın çerisi kaht sebebinden [2] zebûn olıcak, üzerlerine vara ve dahi ol mahal 
olmış idi kim, leşker çeküb [3] çasarun üzerine vara. Ol esnâda işitdi kim, çasa-
run ağır elçisi gelür. [4] “Acaba ne ola” deyüb ol gelecek elçiye tehîr ü tevakkuf 
eylemişdi. [5] Anı gördiler kim, bir gün elçi gelüb irdi. Kıralun mihmânhânesine 
kondurdılar, [6] ve hon-sâlârı204 ta‘âm ziyâfet eylediler.

Andan kıral-ı Anderyaş [7] dahi eyvân u serîrin tezyîn eyleyüb serîre geçüb başına 
tâc-ı devlet [8] ve eğnine libâs-ı izzet geyüb dîvân eyledi. Ammâ Ungurus’un 
beğleri [9] ve dilâverleri ol dîvân içinde sağ u sol zer ü sîm sandalyeler [10] üzerine 

199 Ms. ümîz.
200 Ms. zahîre.
201 Ms. zahîre.
202 Ms. zahîrenün.
203 Ms. kıldı.
204 Ms. verbum correctum.
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geçüb karâr kıldılar ve kimi el kavşurub karşu hizmete bel bağladılar. [11] Andan 
ol gelen çasar elçisine destûr olub dîvâna girdi, pâyitaht [12] ileyinde yir öpüb 
kırala du‘â kıldı. Andan nâmesin sunub okudılar, gördiler kim, [13] barışıklık ve 
ebedî dostlık dilemiş. Kıral dahi bu ma‘nâdan şâd u handân [110a] [1] olub 
gönli evi pür-sürûr oldı, ve çasarun cevâbın ve tuhfelerin kabûl [2] kıldı. Ammâ 
derûndan ol tedârüke i‘tikâd eylemeyüb gönli ile işbu205 [3] kaziye müdâradur 
didi.

Meğerkim kıral Anderyaş’un henüz tıfl bir oğlı [4] vardı. Adına Salamon dirlerdi. 
Ve çasarun dahi bir kızı vardı. Adına [5] Safiye dirlerdi. Ol dahi nevresîdeyidi. 
Çünkim çasar dostlık [6] ve barışıklık mektûbın gönderüb barışmak murâd idin-
di, ammâ [7] kıral müdâra sanub elçiye eyitdi kim: “Çünkim çasarun murâdı 
dostlık [8] ve barışıklıkdur, kabûl kılduk. Ammâ şol şartla kim, dostlık nişânı vire, 
[9] tâ kim mâbeynimüzde ebedî dostlık ola” deyüb bu şart üzre kıral dahi [10] bir 
ahdnâme yazub mühürleyüb ve ol ahdnâmeyi gelen elçilere adam [11] koşub ve 
bî-nihâyet bahşiş virüb gönderdi.

Bir gün elçiler [12] kona göçe çasarun dergâhına irdiler, dahi kıralun askerin 
ve ahvâl-i [13] keyfiyetin mufassal bildürdiler,206 ve andan sonra ol ahdnâmeyi 
çasara [110b] [1] sundılar. Alub mührin bozdı ve açub min evvelihî ilâ ahirihî 
mütâla‘a kıldı, [2] gördi kim, kıralun garazı çasarun kızın oğlına namzed idüb 
alıvirmekdür. [3] Pes el rîşine urub firâset bahrına gark oldı, ve kal‘a-i Pojon’dan 
[4] el çeküb adâveti götürdi, ve andan gendü milki cânibine azm eyledi.

[5] Ammâkim çasar diledi kim, kızın Salamon’a vire. Pes kırala bir mektûb yazub 
[6] eyitdi kim: “Devletlü kıral, maksûdun ve murâdun kemâl-i mertebesiyle 
bildüm ve [7] anladum. İmdi ma‘lûmun olsun kim, eğer dilersen kim, murâdun 
menziline [8] iletesin,207 evvela tâc u tahtunı oğlun Salamon’a bildürüb teslîm 
kılasın. [9] Ben dahi ol murâdun ve cümle-i maksûdun hâsıl kılayın ve hem 
muktezâ-yı [10] murâdum oldur” deyüb bildürdi.

Çünkim işbu hayâl-i hâl ve esrâr-ı ahvâl [11] kırala irdi, diledi kim, tâc u tahtı 
oğlı Salamon’a bildüre. Meğerkim [12] ol anda kıral-ı Anderyaş’un bir karındaşı 
vardı. Adına Beyla dirlerdi. [13] Ve ol zemânda vilâyet-i Erdel’ün banı idi. Ger-
çikim kıral diledi kim, [111a] [1] yirini Salamon’a bildüre. Ammâ bu sebebden 

205 Ms. i.ş.b.v.+elif.
206 Ms. büldürediler.
207 Ms. iltesin.
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Beyla’yla arada adâvet [2] olmakdan dahi perhîz iderdi. Ammâ ekser murâdı 
oğlına çasarun [3] kızın alıvirmek cehdin iderdi. Âkıbetü’l-emr çasarun kızın 
Salamon’a [4] alıvirmek murâdına tâc u tahtı Salamon’a bildürmeğe208 râzî oldı. 
[5] Ve ol vilâyet beğlerin ve yararların ve sâhib-re’ylerin bir araya cem‘- [6] idüb 
bir ulu ziyâfet kıldı. Ve dahi ol ziyâfet akabince ol [7] oturan duran a‘yân u 
müdebbirâna kıral baş kaldurub eyitdi kim: [8] “Beğler, bilmiş olasız kim, ben 
pîr oldum ve şimdiki hâlde murâdum budur kim, [9] çasarun kızın Salamon’a 
alıvirem, ve sizün ittifâkınuz ile şimden [10] sonra tâc u tahtı ana teslîm eyleye-
lüm. Şol şart ile kim, tâ kim gendüsi [11] yarar ve mahal olıncaya değin yirinde 
kâim-makâm olam. Beğler, işbu re’ye ne dersiz?” [12] deyü cevâb eyleyicek, ol 
hâzır ve nâzır olan beğler dahi birbiriyle [13] müşâvere kıldılar ve eyitdiler kim: 
“Hakîkat-i hâle nazar kılursan, gendüsi [111b] [1] gâyetle pîr olmışdur. Ve ikin-
ci budur kim, devlet külâhı atadan oğula [2] mîrâsdur. Eyle olsa kıralun sözine 
fermânberüz” deyüb tâc u tahtı [3] Salamon’a erzânî görüb başına tâc-ı devlet 
urub ve eğnine hil‘at-ı [4] saltanat geydürüb kıral yirini ana ta‘yîn eyledi. Andan 
Ungurus beğlerinden [5] niçe yarar beğler koşub dahi Salamon’ı çasara gönderdi.

[6] Çünkim Salamon çıkub vilâyet-i Nemçe’ye azm idüb kona göce ve yeye [7] içe 
Kızıl Elma’ya yakın iricek, cümle-i a‘yân-ı memleket ve ümerâ-yı saltanat [8] 
ana karşı varub istikbâl eyleyüb izzet ile getirüb kondurdılar, [9] ve dahi çasarun 
katına getürdiler. Andan çasar yedi kademe ileri varub [10] Salamon ile koca koca 
görüşdi. Sağ tarafında yir gösterdi, geçdi, [11] oturdı. Andan bir niçe209 gün âlî 
ziyâfet eyleyüb hil‘at-ı hâs geydürüb [12] cümle bile varan beğlere ve ulu kiçi, 
hâs u âme delim ihsânlar eyleyüb [13] hâtırlarını hoş eyledi. Andan sonra çasar 
dahi ahde vefâ eyleyüb [112a] [1] kızın Salamon’a virdi. Ve etrâf-ı vilâyetde olan 
beğleri ve yeğleri taraf  [2] be-taraf  köşe be-köşe adamlar salub okudılar, ve ulu 
galebe kılub şâhâne [3] düğün eyleyüb niçe günler yiyüb içüb işret kıldılar. Ve 
kırala [4] muştıcılar gönderüb ve bî-hisâb pişkeşler virildi.

Ez-in-cânib210 [5] bu yanadan kıral dahi muhkem toy u düğün eyleyüb ale’r-
ragm-ı rûzgâr [6] yiyüb ve içüb hoş geçüb muktezâ-yı devrâna germ ve iktizâ-yı 
âleme [7] nerm oldılar. Düğün ü ziyâfet âhir oldı.

Ammâ râvî şöyle dâsitân [8] kılur kim, kıral yirini Salamon’a bildürdi, ve başına 

208 Ms. büldürmege.
209 Ms. neçe.
210 Ms. ezincânib.
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tâc-ı devlet [9] urub andan çasara gönderdi. Bu haber âleme yayıldukda, âkıbet 
[10] vilâyet-i Erdel’de ban olan Beyla’nın sem‘ine irdi. Bu sebebden [11] ziyâde 
gamgîn olub ve bürûdeti gâlib olub gam bahrına müstağrak [12] ve gussa nehri-
ne gark oluben gazab idüb kakıdı, berkvâr sakıdı.

[13] Bu yanadan kıral dahi işbu kılduğı fi‘lden dâimâ vehm yirdi, ve Beyla’dan 
[112b] [1] ihtirâz iderdi kim: “Nâgehân benden sonra memleket içinde fesâ-
da mübâşeret [2] eyleye” deyüb hayâlinden geçerdi. Gerçikim köhne vücûd ve 
terkîb-i bî-vücûd [3] olmışdı. Bir gün bedenine za‘f  müstevlî olub diledi kim, 
vilâyet-i Erdel’den [4] Beyla’yı huzûrına da‘vet kıla ve dahi anun fikr ü kâlini tec-
ribe kılub [5] sınamakla bile. Ve ana derhâl adam salub eyitdi kim: “Sen kim ka-
rındaşum Beyla’sın, [6] bilmiş olasın kim, şimdiki hâlde bana maraz-ı mevt havâle 
oldı. İmdi [7] şimden sonra beni temâm ölmiş bilesin. Ammâ senden murâdum 
budur kim, [8] adamum vardukda, bir derece ve bir dakîka fevt eylemeyesiz ale’t-
ta‘cîl gelüb yetişe- [9] sin. Şöylekim igmâz ve ihmâl eyleyecek olursan, benümle 
mülâkât müyesser olmak [10] kâbil olmaz, bilmedüm dimeyesin” dimişdi.

Ammâkim bu haber Beyla’ya varıcak, [11] bir ân ve bir sâ‘at te’hîr eylemeyüb 
kalkub kıralun dergâhına irdi [12] ve kırala arz eylediler. Âkıbet kıral vezîrine 
emr eyledi kim, devlet tâcını [13] huzûrına yetüre. Ve andan sağ eli üzre tutub ve 
sol eline bir uryân [113a] [1] tîg-i âbdâr virüb ve ayak üzre ta‘zîmilen durub bu 
vech-i hâl [2] üzre tutardı. Ol hâletde Beyla’yı huzûrına okudı.

Çünkim Beyla’yı [3] kıralun kasrına yetürdiler, ve birbiriyle görişüb hâtırı key-
fiyet sorışdılar, [4] âkıbet kıral feth-i kelâm eyleyüb esnâ-i kelâmda eyitdi kim: 
“İşte âgâh olgıl [5] kim, ben gâyetle pîr-i nâtüvân ve zerre-i bî-nişân oldum. Ve 
şimden sonra [6] zâhir budur kim, ileri gelecek değülem. Ve benüm devrüm 
âhire irmişdür, [7] Bugünüm yarınum kalmışdur. İmdi benden sana ihsânum 
budur kim, dilersen [8] işbu tâc-ı devleti veyâhud seyf-i âbdârı birinden birin her 
kankısını kim [9] hâtırun dilerse, al kabûl eyle” didi.

Çünkim kıraldan işbu kelimât sadır [10] olub nâzil oldı, ol sâ‘at Beyla baş aşağa 
salub fikr bahrına [11] dalub ol ikilik arasında deng ü hayrân ve sergerdân oldı, 
[12] ve çok endîşeler derecesin geçdi.

Âhir ol hizmet yirinde olan [13] vezîrün nakşına nazar kılıcak, ol vezîr hissile 
Beyla’ya ol sol [113b] [1] destindeki seyf-i211 uryânı işâret eyledi. Beyla dahi ol 

211 Ms. seyf-î.
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işârete muttali‘ [2] düşüb bildi kim, anda bir hâl vardur. Âkıbet kıralun emrini 
yirine iletüb212 [3] ol kılıcı kabûl kıldı, ve yir öpüb kırala du‘â eyledi. Ammâ 
kıralun zamîrinden [4] ol firâset geçmişdi kim, Beyla’ya tâc-ı devleti ve ol seyfi 
teklîf  eyledükde, şöylekim [5] meyli ol tâca olmış ola, tahkîk dimâğında sevdâ-yı 
saltanat yörenmiş [6] ola, ve eğerkim ol kılıcı kabûl iderse, gendü banlığından 
râzî ve şâkir [7] olmış ola. Ammâ kıral dahi kasd eylemişdi kim, meyli tâc-ı 
saltanat ola, fi’l-hâl [8] amân virmeye, Beyla’yı helâk eyleye. Gerçikim ol tîg-i 
uryânı almağıla sahn-ı sıhhatde [9] pâyende kaldı.

Ammâ râvînün nakli bunun üzerinedür kim, ol anda Beyla [10] pür-melâl gam 
bahrına batub bildi kim, en son kıraldan ana hayır gelmez. Hemân [11] ol sebe-
bile bir gün yarağ görüb girü vilâyet-i Erdel’e gider adıla çıkub [12] Leh kıralına 
vardı, ve anun dergâhına yüz sürüb rûzgâr kahrından [13] ve kıralun yavuz 
kasdından şikâyet eyleyüb Leh kıralına tazarru‘ idüb [114a] [1] ayağına düşdi, 
ve andan yardım taleb kıldı ve meded istedi.

Çünkim [2] Leh kıralı Beyla’nun ahvâline muttali‘ oldı, ana terahhum eyleyüb ve 
recâsına [3] tâbi‘ oldı ve serâser Leh vilâyeti delîrlerine nâmeler perâkende kılub 
sefer çağırtdı. [4] Eyle olsa Leh beğleri dahi muhkem sefer yarağında ve bölük 
bölük Leh [5] melikinün dergâhına fevc fevc varmakda.

Ammâ bu tarafdan kıral Anderyaş [6] dahi ifâkât bulub Beyla cânibine göz ü kulak 
urub: “Leh kıralun huzûrına [7] vardı” deyü âgâh olıcak: “Acaba ne hikmet ola 
ki?” deyüb şübheye vardı. [8] Andan fi’l-hâl Leh vilâyetine câsûslar salub gördiler 
kim, bir acâyib [9] gümrâh leşker cem‘ olmış kim hisâb dil ile şerh olınmaz. Ve 
Beyla andan [10] Erdel vilâyetine dahi Erdel vilâyeti merdânelerine nâmeler gön-
derüb [11] eyitmişdi kim: “Emrüm size vâsıl olıcak, ale’t-ta‘cîl çerilü çerinüzi [12] 
muhkem ve mükemmel idüb hâzır ve müheyya olasız. Tekrâr emrüm varıcak, 
[13] çıkub nehr-i Tisa üzerinde benümle mülâkât idüb zinhâr ve zinhâr [114b] 
[1] bir dürlü eylemeyesin” deyü vilâyet-i Erdel’ün dahi muhkem çerisi cem‘ olub 
[2] ve dernek eylemişlerdi ve bir mevzi‘de Beyla’nun bir emrine muntazır ol-
mışlardı. [3] Ammâ bu tarafdan Leh kıralı dahi yardım içün bî-şümâr çeri cem‘ 
eyleyüb [4] ve Beyla’yı anlara serasker kılmışdı.

Çünkim kıral-ı Anderyaş memâlik-i Leh’e [5] câsûslar göndermişdi, bu acâyib 
cem‘iyeti gördüklerine, ta‘cîl sürüb [6] kırala eyitdiler kim: “Beyla varub Leh 
kıralı ile bir olub ve şimdiki hâlde [7] başuna ve memleketün kasdına bir acâyib 

212 Ms. iltüb.
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ve garâyib enbûh leşker cem‘ eylemişlerdür [8] kim, yir ü gök götürmez. İmdi 
gâfil olacak çağ değüldür” deyüb haber [9] viricek, kıralın cânı ağzına geldi. 
Meğerkim ol eyyâmda ekseriyâ [10] yarar ve bahadır beğlerin ve yeğlerin oğlı 
Salamon’a koşub ve Nemçe [11] vilâyetinde çasara göndermiş idi.

Çünkim Beyla Leh ve Erdel çerisin [12] çeküb kırala kasd eyledi, râvî şöyle nakl 
ider kim, hemân-dem kıral [13] çasara mektûb yazub vâki‘ hâli mufassal beyân 
eyledi, ve ol nâmeyi [115a] [1] mühürleyüb ve ulaklar eline virüb ber-vech-i 
ta‘cîl çasara gönderdi. [2] Pes nâme çasara vâsıl olıcak, mührin götürüb ve 
mütâla‘a [3] mefhûmın bildi ve âgâh oldı. Derhâl Çeh vilâyeti hâkimlerine ve 
Nemçe [4] memleketi server-i selâtînlerine: “Ta‘cîl, ale’t-ta‘cîl leşker cem‘ idüb 
bir ân, bir sâ‘at [5] karâr eylemeyesiz, dergâhuma leşkerinüz ile yetişesiz” deyüb 
mektûblar gönderdi.

[6] Çünkim çasarın ol vilâyetlere emri nâzil oldı, her biri leşkerin [7] cem‘ idüb 
çasarun dergâhına gelüb bî-kıyâs çeri cem‘ oldı. Meğerkim [8] Hersek neslinden 
bir nâmdâr beğ vardı. Adına Balhamuz dirlerdi. Çasar [9] anı Nemçe çerisine 
serdâr eyledi. Ve Çeh vilâyeti çerisine dahi Çeh hâkimlerden [10] bir yarar rûz-
gâr-dîde beği serasker nasb eyleyüb ve anlara hil‘at-ı hâs [11] geydürüb ve ulu 
kiçi hoş eyleyüb andan işbu deryâ-misâl askeri [12] kıral-ı Anderyaş’a yardıma 
gönderdi. Pes ol zikr olan ser-leşkerlere [13] şöyle tenbîh eyledi kim, bir yirde 
ârâm u karâr kılmayalar, tâ kırala mülâkât [115b] [1] oldılar.

Ammâ biz geldük Leh kıralınun ahvâline ve Beyla banun esrârına kim Leh [2] 
meliki azîm yardım virüb ve Erdel çerisin dahi cem‘ eyleyüb ve anlara mü-
kerrer [3] ulak gönderüb kaldurdı. Andan sonra kıral-ı Leh dahi hazîne açub 
Leh [4] selâtînlerine hil‘at virüb delim bahşiş idüb andan sonra Beyla kıralun [5] 
dergâhına girüb yir öpüb du‘â kıldukdan sonra, el öpüb destûr [6] hil‘atı virilüb 
ol hisâbsuz selâtînler ile ve çerisiyle ol [7] aradan göçüb azm-ı Ungurus kıldı. Pes 
kıral Anderyaş dahi ol [8] deryâ-misâl Çeh ve Nemçe askerinde “Yarın göçdür” 
deyüb nidâ eylediler.

Çünkim [9] gice geçüb gündüz gelüb âfitâb-ı âlem Kaf  kullesinden baş götürüb 
[10] nûr-ı Yezdânî ile âlemi münevver kıldı, ol gün kıral-ı Anderyaş dahi süvâr [11] 
olub gemilere tahmîl olunub nehr-i Duna’yı geçüb andan ol gümrâh [12] asker 
dahi taraf  taraf  gemilere tahmîl eyleyüb nehr-i mezbûrdan geçdiler. [13] Andan 
sonra kıral ol arada dîvân eyleyüb “Göçdür” deyüb tenbîh [116a] [1] eylediler. 
Andan dahi kalkub Beyla’nun gelecek cânibini tutub gitdi.

Ammâ- [2] kim vilâyet-i Erdel beğlerine: “Leşkerinüzle ale’t-ta‘cîl gelüb nehr-i 
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Tisa213 [3] üzerinde mülâkât olasız!” deyü Beyla cânibinden tekrâr haber varma-
ğın, [4] Erdel çerisi görüb ve nehr-i mezbûre214 üzerine irüb ol arada [5] konub 
Beyla’ya tevakkuf  itmekde. Günlerde bir gün “Beyla irişdi” deyü âgâh [6] oldılar. 
Ve Erdel dilîrleri karşı varub temâşâ kıldılar ve bir acâyib [7] çeri müşâhede 
kıldılar kim gözler görmedük. Deng ü hayrân olub [8] el ağıza urub mütehayyir 
oldılar, ve Beyla’yla bulışub ve görişüb [9] hâtır soruşdılar.

Andan sonra ol iki çeri ol mevzi‘de iskele [10] urub nehr-i mezbûreyi geçüb 
kıral cânibine dahi kulak saldılar. Meğer [11] ol tarafdan kıral dahi anlardan 
ses alub haberdâr olmışdı. Ve ol [12] iki düşmen birbirine yakın irüb kıral dahi 
zevâl eyyâmında [13] Beyla’ya mukâbil olub ol deryâ-misâl Çeh ve Nemçe ve bâkî 
Ungurus [116b] [1] çerisiyle konub âsâyiş eyledi. Ol gice tarafeynden karavullar 
bekleyüb [2] tâ subh-ı215 kâzib oluncaya dek.

Çünkim âfitâb-ı cihân-tâb âleme ziyâ virüb [3] rû-yı zemîni gösterdi, pes ol iki 
çeri ser ü pâ âhen libâsa gark [4] olub süvâr oldılar ve alaylar bezeyüb saflar 
ârâyde kıldılar. Ve tarafeynden [5] el kılıç kabzasına urub meydâna rahş sü-
rüb uruşdılar ve du- [6] rışdılar ve kırışdılar, ve adam hûnından sahrâ zemîni 
surh-reng kıldılar. [7] Ve dahi vardukça ceng germ olub kıral tarafından Çeh 
vilâyetinden mu‘âvenete [8] gelen Çeh çerisin birgezden yüriyüb Beyla üzerine 
hamle kılub derhâl [9] Beyla cânibinden Erdel’ün dilîr dilâverleri dahi el tîg ve 
sinâna urub [10] ve Çeh kavminün üzerine rahş sürüb ve birbirine216 karışub 
azîm [11] ceng itdiler ve kıral-ı Anderyaş’un dâire-i zemîni başına teng itdiler [12] 
ve Çeh askerinün ekseri tîr u şemşîrden geçüb ve ceng içinde Çeh çerisinün [13] 
serdâr-ı selâtînine uğraşub helâk eylediler. Mâ-bâkî Çeh çerisi [117a] [1] bu hâli 
görüb kıralun üzerine firâr eylediler.

Çünkim kıral bu âşûbı [2] temâşâ eyledi, pes sağ kolında Nemçe beğlerine na-
zar idüb iki ellerini [3] salub “Bire koman” deyicek, anlar dahi yürüdiler, ve 
Beyla’nun üzerine [4] yüriyüb birgezden hamle eyleyüb âlemi na‘ra-i âheng ile 
dil-teng eylediler, [5] ve iki cânibden bî-pâyân küffâr-ı hâksâr kavmin hâke yek-
sân itdiler. [6] Tâ şol zemân urışub kırışdılar, ol zemân kim âfitâb-ı âlem-tâb [7] 
zevâle tenezzül eylemişdi.

213 Ms. Tisa’yı.
214 Ms. mezbûre.
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216 Ms. birbirne.
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Âkıbet kıral tarafından Nemçe askerinün safların [8] sökdiler, ve alem alemdâr-
ların yıkdılar. Ve darb-ı muhârebede anların serdâr-ı [9] selâtînlerin ki Hersek 
neslinden adına Balhamuz dirlerdi, ve ana fursat [10] bulub tutub gerdân-beste 
eylediler. Mâ-bâkî Nemçe askerin perîşân [11] eyleyüb kaçırdılar ve yüz suyın yire 
saçdılar. Andan dönüb kıralun [12] mesâfına hamle kıldılar. Ve Beyla dahi bir-
gezden yüriyüb Erdel ve Leh [13] beğleri ve selâtînleri her biri bir tarafdan hamle 
kılub ceng [117b] [1] itdiler.

Çünkim kıral bu hâli gördi ve duramayub cemî‘ hayme vü [2] hırgâhın bıra-
ğub diledi kim, kaça. Hemân-dem mübârizler fi’l-hâl kırala dahi [3] irüb ele 
getürdiler. Ve ziyâde pîr olmışdı, çünkim mağlûb ve münhezim [4] giriftâr-bend 
Beyla nazarına yetürdiler. Ve ol gice saklayub ale’s-sabâh [5] olıcak, Beyla askeri 
sadrında geçüb dîvân eyledi. Ve kıral-ı Anderyaş [6] içün ol gün siyâset na‘tın 
döşediler, ve kıralı dil-şikeste ve gerden- [7] beste getürüb siyâset na‘tı üzre çöke-
rüb ve ana Beyla bir ân amân [8] virmeyüb helâk eyledi, ve metâ‘-i ömrini anun 
yok bahâya virdi. Ve ol [9] Hersek neslinden olan Balhumuz’un kim Nemçevîler 
selâtînleri idi, [10] anun dahi iki gözlerine mil çekdi.

Nazm

 [11] Gözine Balhumuz’un çekdiler mil
  Gözine eylediler âlemi şil

 [12] Ne lezzet alısar dünyâdan a‘mâ
 [13] Sefâ mı sürilür olmazsa bînâ.

[118a] [1] Nesr

Râviyân-ı ahbâr ve hâkiyân-ı rûzgâr şöyle rivâyet [2] kılur kim, çünkim kıral-ı 
Anderyaş nehr-i Tisa kurbında münhezim olub [3] ve ele girüb Beyla’nun elinde 
helâk olıcak, Beyla ol aradan [4] göçüb Seksar dimekle meşhûr yirde nehr-i Duna’yı 
geçüb andan Ungurus [5] tahtına geçüb bir mertebede adl u dâd eyledi kim, ez-dil 
ü cân cemî‘ [6] memâlik-i Ungurus ve vilâyet-i Erdel beğleri ve ulu kiçi kavm ü 
kabîlesi ana [7] muhib olub andan râzî ve şâkir oldılar. Andan başına tâc-ı saltanat 
[8] urub kıral eylediler, ve ana sıdkla bende oldılar. Pes Beyla Kıral [9] diledi kim, 
Seksar-âbâd kurbında nehr-i Duna’yı geçdüği mevzi‘de âlemde [10] târîh olmağiçün 
bir makâm-hâne-i künc-i ibâdet ihdâs eyleye. Pes ol [11] mekânda bir ulu deyir 
bünyâd eyledi. Andan sonra Ungurus tahtına geçüb [12] üç yıl hükûmet kıldukdan 
sonra dünyâdan gitdi. Ve ol binâ [13] eyledüği Seksar kelisesinde defn eylediler.
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Ve anun iki oğulları kalub [118b] [1] birine217 Geyza ve birine218 Ladislavuş 
dirlerdi. = = = = = = [2] Râviyân-ı tevârîh-i âlem ve hâkiyân-ı sergüzeşt-i219 
benî Âdem şöyle rivâyet <ve> [3] hikâyet kılurlar kim, Beyla kıralun dünyâdan 
gitdüğinden, kıral-ı Ander- [4] yaş’un oğlı Salamon ezelden kırallık ana ta‘yîn 
olunmışdı. Âgâh [5] olıcak, derhâl ayağ üzre gelüb ve çasarun dergâhına yüz 
[6] sürüb ve baş ubûdiyyet makâmında koyub çasara arz-ı hâcât [7] eyleyüb 
eyitdi kim: “Devletlü çasar, bilgil ve âgâh olgıl kim, şimdiki hâlde [8] Beyla 
Kıral dünyâdan gitmişdür, ve memâlik-i Ungurus hâlî kalmışdur. Ale’l-husûs [9] 
ol sadr bana devletlü çasarun mu‘âvenetiyle atam hâl-i hayâtında [10] hak üze-
rine virilmişdi. Eyle olıcak, devletlü çasardan inâyet [119a] [1] ve merhamet 
umarın kim, işbu fursat deminde bana dest-gîr olgıl, ve bun [2] deminde bana 
dostlık idüb elüm alub mezelletden ve meskenet turâbından [3] ref‘ eylegil” 
deyüb tazarru‘ ve nâliş eyledi ve işbu fursat deminde şefâ‘at [4] ve merhamet 
istedi.

Çasar dahi iltimâsını lâyık ve erzânî görüb ve etrâf-ı [5] çâr rükn-i vilâyete nâ-
meler perâkende eyleyüb: “Ale’t-ta‘cîl cemî sâz u selebün [6] ile hâzır ve nâzır 
olub dahi bir ân ve bir sâ‘at tehîr eylemeyüb [7] hizmetüme gelesiz” deyüb Nemçe 
askerinden ve yarar ciğerdârlarından [8] niçe bin süvâr âhen-pûş çeri cem‘ eyle-
yüb ve dahi sâbıkâ Salamon’a [9] koşulan beğleri ve selâtînleri dahi yarağ görüb 
ve çasar dahi [10] ol dem hazîne açub mikdârınca her birisine220 hil‘at-ı hâs ve 
bahşişi [11] eyleyüb yahşı ad eyledi. Andan sonra azîm ziyâfet eyleyüb Salamon’a 
[12] hil‘at-ı destûr geydürilüb delim altun ve gümüş la‘l ü cevâhir virüb [13] ve 
bî-nihâye Nemçe çerisin koşub andan çasarun dergâhında baş [119b] [1] koyub 
günlerde bir gün ol aradan süvâr olub revâne oldı. Tahtgâh-ı [2] Ungurus’un 
cânibine gitmekde.

Ammâ kıral Beyla’nun Geyza ve Ladislavuş nâm iki [3] oğulları kalmış idi. An-
lar dahi bu cânibden kasd-ı hevâ-yı saltanat [4] kılmışlardı, ve çasar tarafında 
Salamon’un dahi cünbüşine ve keyfiyet-i esrârına [5] kulak urmışlardı, ve leşker 
çeküb geldüğinden bilüb âgâh oldılar [6] idi. Bildiler kim, anlara itdüği fikirden 
firâsetden fâide olmaz.

217 Ms. birne.
218 Ms. birne.
219 Ms. sergüdeşt-i.
220 Ms. birsine.
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Meğerkim [7] ol zemânda anlarun kız karındaşları Leh kıralun hâtûnıydı. Âkıbet 
[8] kıral Beyla’nun cemî‘ mâl u menâlin bir araya cem‘ eylediler ve tahmîl eyle-
yüb [9] bir niçe bin kişi ile Leh memleketi yolını tutub bir ân bir yirde ârâm ve 
karâr [10] eylemediler, şeb ü rûz gidüb bir gün Leh milkinün dergâhına irişdiler, 
[11] ve anun ayağına baş koyub yüz yire sürdiler, ahvâllerin arz [12] eylediler. Ve 
melik-i Leh dahi eyitdi kim: “Hele bir niçe gün görelüm, muktezâ-yı [13] dev-
rân ve eyyâm-ı zemân ne gösterür” deyüb Leh diyârında bunlara yir bildürdi, 
[120a] [1] ve anları hoş gördi. Ve anlar Leh melikinün sâyesinde hoş geçüb 
dâimâ [2] îş ü işret sürüb zevk ü sefâdan hâlî değüller idi. Lâkin dâimâ [3] saltanat 
ârzûsı ile gayret ve hasret çekerlerdi.

Ba‘de’z-zemândan [4] kız karındaşlarından Leh kıralından bir oğlı dünyâya gel-
di. Ol şâdîlik [5] ile bir niçe zemân kıral ile ma‘an ferâhiyetde ve işretde, âlemün 
zevk ü şevkinde [6] iken, bir gün kırala eyitdiler kim: “Devletlü kıral, bizüm siz-
den gayri destigîrimüz [7] ve melce’-i mesnedimüz yokdur. Senden yüce himmet 
ve şefkat umaruz kim, atamuzun [8] yirin bize alıviresin kim, senün sağluğunda 
bize dostımuz handân ve düşmenimüz [9] giryân ola” deyüb dilek eylediler, ve 
zâr u niyâzlar kıldılar. Kıral dahi [10] “Hayr ola” deyü cevâb virdi.

Râviyân-ı ahbâr ve nâkilân-ı [11] esrâr şöyle rivâyet kılurlar kim, Salamon dahi 
bir eyyâmlan Ungurus [12] tahtına irüb ve tenhâ bulub fi’l-hâl tahta geçüb ve ba-
şına kırallık [13] tâcın urub memâlik-i Ungurus’ı hükm eyledi. Ammâ Vladislavuş221 
ve Geyza [120b] [1] tarafına göz kulak tutub keyfiyet-i ahvâllerine muttali‘ olub 
bildi. [2] Anlar dahi memleket talebi sa‘yında âkıbet Geyza ve Vladislavuş Leh [3] 
kıralından yardım taleb eylediler. Bu vechile kıral dahi bunlara mu‘în olub [4] 
çeri cem‘ eyledi. Ve ol aradan kalkub leşker çeküb vilâyet-i Erdel’e [5] revâne 
oldılar.

Ammâ bu cânibden kıral dahi anlarun leşker çeküb [6] Erdel cânibine vardukla-
rından âgâh olıcak, şübheye vardı ve [7] eyitdi kim: “Çünkim bunlar Leh kıralına 
müte‘allik olmışlardur, âkıbet [8] mâbeynde bir hâdise olur. İmdi ilâç oldur kim, 
zahmet artmadın [9] müdâra kılavuz, şöylekim muvâfık olmayub müfîd olmaya, 
emeğimüz hod bâkîdür” [10] deyüb fi’l-hâl bir nâme kitâbet eyleyüb ve mühür-
leyüb ol iki kar- [11] daşlara gönderdi.

Çünkim ol nâme anlara varub vâsıl [12] oldı, mektûbun mührin götürdiler, ve 
mefhûmına nazar kıldılar. [13] Eyitmiş kim: “Şimdiki hâlde asker çeküb vilâyet-i 

221 Ms. verbum correctum?
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Erdel’e varmadan [121a] [1] murâdınız nedür? İmdi siz hod benüm cânum ve 
ciğerüm, kanınuz kanumdan [2] ve cisminüz cismümdendür. İmdi lutf  eyleyesiz, 
adâveti aradan [3] mahv eyleyüb benüm katuma gelesiz. Kırallıkdan gayri her 
ne murâdınuz varsa, [4] görevüz” dimiş.

Çünkim kıralun cevâbın görüb ve maksûdını bildiler, [5] pes tereddüd eyleme-
yüb kabûl ve makbûl kıldılar. Velâkin vilâyet-i Erdel kurbında [6] mekân bağladı-
lar, ve mülkler ma‘mûr eylediler. Ve bir zemândan sonra ol [7] mekândan çıkub 
kıral cânibine revâne oldılar, ve bir gün dergâhına [8] irüb mülâkât oldılar, ve 
birbiriyle görişüb hâtır u keyfiyet [9] sorışdılar, ve dost-ı ebedî oldılar, ve dahi 
azîm ziyâfetler [10] eylediler.

Andan sonra kıral delim ihsânlar eyleyüb Geyza’ya vilâyet-i [11] Erdel’ün banlığın 
i‘tâ kılub ve andan Vladislavuş’a dahi [12] bir banlık virüb gönüllerin ma‘mûr ve 
mesrûr kıldı. Bu hâletle niçe [13] zemân devr sürüb emniyet üzre zindegânîlik 
birle hoş [121b] [1] geçdiler.

Ammâ kıral-ı Salamon devrinde gendü kıral ve bâkî Ungurus [2] beğleri bir vec-
hile Kostantiniye meliki ile uz olmayub [3] mâbeynlerinde bürûdet ârız olmışdı. 
Ammâkim vilâyet-i Erdel’ün [4] banı olan Geyza melik-i222 Kostantiniye ile dost idi. 
Ve birbirine223 [5] gâyetle meyl ü muhabbetleri olduğı ecilden, dâimâ âdemîleri 
arada [6] gelüb gitmekteydi.

Meğerkim ol devirde Bulgar meliki oğullarından [7] kıral Salamon’un bir vezîri 
vardı. Adına Radovan dirlerdi. Gâyetle [8] müfsid ve münâfık bî-amân bed-fi‘al 
şahıs idi. Ve Geyza’nun melik-i [9] Kostantiniye ile dost idüğinden haberdâr olmış-
dı. Ol sebebden [10] ana kibr ü kîn eylemişdi. Ve dâimâ fikri buydı kim, kırala 
Geyza’yı helâk [11] itdüre, ve sonra vilâyet-i Erdel’ün banlığın gendüsiyçün dileye.

[12] Âkıbet bir vakt kırala varub eyitdi kim: “Devletlü kıral, bilmiş ola- [13] sın 
kim, Geyza Leh ve Kostantin melikleriyle bir olub tahkîk [122a] [1] murâdı ve 
ta‘yîn firâseti oldur kim, seni aradan götüre.” Gayri vâki‘ [2] kırala iğvâ virüb 
bu ma‘nâdan kıral dahi şübhelü olub eyitdi kim: [3] “Yâ bu zahma merhem ne 
olur?”

Ol vezîr dahi eyitdi kim: “Devletlü [4] kıral, cevâb oldur kim, ol henüz gaflet 
üzreyken, leşker cem‘ idüb [5] üzerine varub ele getürmek gerekdür, tâ kim 

222 Ms. melik-î.
223 Ms. birbirne.
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anun şerrinden emîn ola- [6] vuz” didi. Kıral dahi: “Çeri cem‘ olsun!” deyü 
cevâb virdi.

Pes [7] vezîr-i Radovan etrâf-ı vilâyete nâmeler perâkende kıldı. Ve ana mensûb 
[8] vilâyet-i Erdel’de bir niçe beğler ve selâtînler vardı. Anlara dahi [9] sırren mek-
tûblar gönderüb, hikâyeyi bildürdi. Anlardan [10] bu haber künhiyle Geyza’nun 
kulağına değdi. Meğerkim karındaşı La- [11] dislavuş’un ol zemânda mansûbı Çeh 
vilâyetine muttasıl idi, [12] ve anun hâkimleriyle ehibbâydı.

Ol sebebden Geyza dahi karındaşına [13] mektûb gönderüb eyitdi kim: “Şimdiki 
hâlde kıralun kasdı budur: bilmiş [122b] [1] olasın kim, bizi aralıkdan götüre. 
Ve şimdi leşker cem‘ itmek üzredür. İmdi [2] kardaşlık demidür, lutf  idüb ale’t-
ta‘cîl Çeh memleketi hâkimlerine varub [3] bize yardım taleb idesin, ve andan Leh 
melikine varub ahvâlimüzi [4] ana söyleyesin, ve sen dahi kâdir olduğun mikdâr 
çerini bir araya [5] deresin, bana olan sana dahi olur bir türlü bilmeyesin.”

Çünkim mektûb [6] Lavdauş’a224 değdi, ol dahi bir ân te’hîr eylemeyüb sırrıla 
kalkub [7] Çeh hâkimine varub ve anlara çok tazarru‘ eyleyüb yardım taleb [8] 
kıldı. Anlar dahi niçe bin süvâr ve piyâde tüfengci ve zenberekci âhen- [9] pûş 
çeri virüb ve andan gendü çerisin dahi cem‘ eyleyüb. Ve Geyza [10] ol tarafdan 
Leh kıralına dahi tazarru‘nâme gönderüb ve ahvâl-i mâ- [11] cerâsın mufassal 
bildürdi. Leh kıralı dahi emr eyledi kim, Leh askeri [12] cem‘ ola. Fi’l-hâl azîm 
çeri cem‘ eyledi.

Ammâ râvî şöyle nakl [13] ider kim, Ladislavuş Çeh vilâyetine varub çeri taleb kıl-
duğı [123a] [1] Vezîr Radovan’un kulağına çavlanub fi’l-hâl kıralun huzûrına [2] 
varub eyitdi kim: “Devletlü kıral, bilgil ve âgâh olgıl kim, şimdiki hâlde [3] Geyza 
karındaşı Ladislavuş yardım içün Çeh hâkimlerine varub hisâbsız [4] çeri cem‘ 
eyleyüb bugün yarın Geyza’yla mülâkât olur, sonra emek [5] artar” deyüb kırala 
vesvese virdi, ve: “Ol çeri gelmezden evvel varub [6] Geyza’nun işin bitürmek 
gerekdür” deyüb kırala ikdâm eyledi. [7] Kıral dahi: “Ale’t-ta‘cîl yarağun ile ve 
çerün ile hâzır olasın!” deyü [8] emr eyledi.

Ammâ bizüm hikâyetimüz Geyza bana geldi kim, ol [9] dahi vilâyet-i Erdel çerisin 
cem‘ eyleyüb ve dîvân eyleyüb Erdel selâ- [10] tînlerine eyitdi kim: “Acaba kıralun 
bizüm başımuza kasd eyledüğinün sebebi [11] ne ola? Ve ne işidürsiz ve bizden 
ne hatâ sâdır oldı kim, bu işe müstahakk [12] olmağa sebeb ne ola?” Esnâ-i 

224 Ms. sic.
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kelâmda kırala ol mansûb olan beğlerün [13] ba‘zı eyitdiler kim: “Devletlü ban 
bilmiş olasın kim, kıralun sana yavuz kasdı [123b] [1] yokdur, gayri vâki‘dür” 
didiler. Ammâ ol beğlerün murâdı Geyza’yı gâfilûn225 [2] kıralun eline virmekdi.

Geyza dahi eyitdi kim: “İş takdîründür, ammâ eğer bana [3] rûz-ı226 fursat mü-
yesser olursa, ana bir iş kılam ki, âlemün içinde dâsitân ola”. [4] Ve andan sonra 
ol kırala mansûb olan beğler: “Kıralun sana kasdı [5] yoktur, gayri vâki‘dür” 
didüklerinden anlarun dahi ol cevâbdan garazlarını [6] anladı, ve eyitdi kim: 
“Beni isteyen gelsün, ol ki gayri fikirdedür gendü227 huzûrında [7] olsun” deyüb 
ol aradan çıkub nehr-i Tisa üzerine irdi, [8] ve andan kıral cânibine tecessüs içün 
câsûslar saldı, ve ol arada [9] gendüsi dahi karındaşı Ladislavuş’a göz kulak tutub 
intizâr [10] oldı, ve dahi “Leh milkinden ne hâl ola?” deyüb tevakkuf  kıldı.

Ammâkim [11] Leh kıralı dahi bî-şümâr süvâr ve piyâde tüfengci ve zenberekci 
çeri cem‘ idüb [12] ve hazîne açub yarağı olmayanlara yarak ve silâh ve at ve 
don virüb.

[13] Ve bundan evvel zikr olunmışdı kim, Geyza’nun kız karındaşından Leh me-
likinün [124a] [1] bir oğlı olmışdı. Adına Otonus dirlerdi. Anı Leh kıralı serdâr 
eyledi, [2] ve ol azîm Leh çerisin ana sipâriş eyledi. Ammâ bu cânibden kıral 
dahi [3] bî-kıyâs asker ile Duna suyını geçüb Erdel cânibine revâne olundı. [4] İşde 
bunlar gitmekde.

Bu yanadan Geyza’nun dahi câsûsı kıralun çerisine [5] irüb temâşâ eyledi kim, 
kıral bî-nihâyet asker ile Duna suyını geçüb [6] gitmekde. Hemân câsûs ol ara-
dan dönüb ve at boynına düşüb [7] ale’t-ta‘cîl sürüb Geyza’nun huzûrına varub 
kıralun cemî‘ keyfiyet-i ahvâlin [8] bildürdi. Pes Geyza dahi Leh memleketine 
karındaşına bir mektûb yazub ve ulak [9] birle Ladislavuş’a gönderdi.

Çünkim ulak Ladislavuş’a irdi, ve [10] yir öpüb huzûrına varub mektûbını sundı 
ve dilden dahi mâcerâyı [11] şerh eyledi, ve mektûba nazar kıldı. Eyitmiş kim: 
“Sen kim karındaşum Vladişla- [12] vuş’sın, bilmiş olasın kim, Ben şimdiki hâlde 
işbu mevzi‘de sana intizâram. Ammâ [13] kıral bî-hisâb çeriyle üzerime ılganub 
gelmekde ve zemân-ı kalîlde irer. [124b] [1] Mukâbele eylemek mukarrer bile-
sin. İmdi bana yâr-ı vefâdarsan, bun deminde [2] yetişmek gereksin. Bencileyin 

225 Ms. sic. Recte: gâfilen?
226 Ms. sic. (Bk. 126a/12, 170b/4).
227 Ms. kend.
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bir karındaş dahi kande bulasın? Şöylekim bana ta‘cîl [3] gelüb mülâkât olma-
yasın, benden ümîdi kat‘ eylemeyesin” dimiş.

Çünkim karındaşı [4] haberi işitdi, hemân ale’t-ta‘cîl yirinden durub sürüb Leh 
melikinün228 [5] huzûrına varub kademinde baş koyub ve Geyza’nun istimdâdın 
ana bildürdi. [6] Kıral dahi emr eyledi, hazîne açdılar, oğlı Otonus’a ve Vladisla-
vuş’a [7] destûr hil‘atları virilüb pes ol arada hemân ol mübâlağa Leh ve [8] Çeh 
askeri süvâr olub revâne olundı, ve Geyza’ya muâ‘ [9] venet içün gitmekde.

Ammâ kıral dahi bu tarafdan giceyi gündüze katub [10] Geyza’nun üzerine var-
makta.

Ez-in-cânib229 Geyza dahi gönlinden kazâya [11] rızâ virdi, ve ol kalîl ve za‘îf 
çerisine istimâlet virüb gördi kim, [12] karındaşınn nâm u nişânı belürmedi, ve 
kıral dahi yaklaşmışdı. Hemân [13] ol arada nehr-i Tisa’yı geçüb kırala karşu 
gitdi. Birkaç menzili [125a] [1] gitdükden sonra kıral ile bir yirde buluşub 
ale’s-seher mülâkât [2] olub mukâbele eyledi.

Çünkim Geyza çerisi kıralun ol bî-had [3] leşkerine temâşâ eylediler, gâyet ile 
vehme düşüb benizlerinde kan kalmadı. [4] Ammâ gayreti elden komayub kıra-
la mukâbil saf-ârâ kılub kıral çerisi- [5] yle uruşub ceng eylediler, ve kıralun sağ 
sol alaylarını birbirine230 [6] urub âheng eylediler.

Kıral bu hâli göricek, gazabnâk olub Vezîr [7] Radovan’un gazabla yüzine nazar 
idüb ve ana hışmla eyitdi kim: “Yalınuz [8] bir banla dahi başa çıkamazuz. Az 
kalmışdur kim, bizi sıyub vücûdumuzı [9] ademümüz ile ale’s-sevâ ad eyleye” 
deyüb revân hışm idicek, tekrâr ol [10] dahi bir niçe bin kişiyle Geyza’nun üzerine 
hamle kıldı. Ol iki asker-i [11] hâksâr birbirine231 karılub katılub at na‘lından 
ferş-i zemîn penbe- [12] misâl atılub bir acâyib ceng ve gırîv eylediler kim, şerh 
olunmaz. Âkıbetü’ [13] l-emr kıralun çerisi gâlib gelüb Geyza’nun kalbgâhına 
irişdiler ve [125b] [1] sancakların yıkub alayların târumâr eylediler. Geyza dahi 
ol hâli [2] göricek, cân korkusından kaçub Leh vilâyetini tutub gitdi.

Ammâ [3] bu cânibden Ladislavuş bir gice düş âleminde karındaşı Geyza’yı gördi. 
[4] Şöylekim el sunub kıral-ı Salamon’un başından tâcını alub gendi başına [5] ur-
mış. Çünkim bu düşü müşâhede eyledi, ferahından hâb [6] âleminden uyandı.

228 Ms. milkinün.
229 Ms. ezincânib.
230 Ms. birbirne.
231 Ms. birbirne.
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Ammâ bu tarafdan Geyza dahi münhezim olub ve Leh vilâyeti [7] yolın tutub gi-
derken, nâgehân gördi kim, bir mevzi‘de bir azîm asker [8] konmış, ve haymeyle 
sahrâ-yı âlemi gökde yıldız-misâl zeyn eylemiş. “Acaba işbu [9] çeri ne çeri ola, 
âşinâ mı, veyâhut düşmen mi ola, görün!” deyüb [10] ol çeriye ırakdan adamlar 
salub vardılar.

Meğerkim ol çokluk [11] askerin sâhibi Leh kıralı oğlı Otonus ve gendü karındaşı 
La- [12] dislavuş idi; ve gendüye azm-ı mu‘âvenet itmişlerdi. Pes haber [13] alub 
bildiler kim, âşinâdur. Derhâl varub Geyza’ya haber virdiler. Geyza [126a] [1] 
dahi dönüb ol çeri cânibine yol tutdı. Ammâkim ol çeri halkından [2] bir bölük 
sıngun leşker karşudan gelürken, yire düşdiler. Fi’l-hâl Otonus’a [3] ve Vladisla-
vuş’a varub eyitdiler: “İşte vilâyet-i Ungurus’dan bir alay çeri [4] gelür. Ammâkim 
acebdür kim, ol çeri sıngun çeriye benzemezse” deyicek, şübheye [5] vardılar.

Ammâ ol cânibden Geyza dahi irüb geldi ve başından geçen [6] mâcerâyı anlara 
şerh eyledi. Bu hâlden perîşân-hâtır olub mütehayyir oldılar, [7] ve Geyza’ya 
tesellî kıldılar. Ladislavuş eyitdi kim: “Gam yime ki, âkıbet saltanat sana [8] mü-
yesser olur şübhesüz” didi. “Zîrâkim âlem-i rüyâda gördüm, kıral-ı Salamon’un 
[9] el sunub tâcını alub başuna urdun. İmdi gam yime kim, âkıbet murâdın [10] 
hâsıl olur” deyüb ol gice sohbet-i hâs eylediler.

Ve Geyza ol vaktin ahd [11] eyledi kim, kıral üzerine varalar, ve her kande kim 
varalar, muhârebe kılalar, [12] fursat rûzî232 olursa, anda bir ulu kal‘a ve bir azîm 
kilise bünyâd eyleye. [13] Eyle olsa ol gice anda sohbet-i hâs eylediler ve gice 
gidüb gündüz irüb [126b] [1] ol yirden kalkub nehr-i Tisa’yı geçüb kıralun üze-
rine azm eylediler. Pes [2] kıral dahi Geyza’nun fethinden azîm şâdân dönmiş idi.

Ammâ bu tarafdan [3] haber irişüb eyitdiler kim: “Şimdiki hâlde Geyza’ya yar-
dım irüb ve girü dönüb [4] işde üzerüne geliyürürler” didi. Bu sözden kıral vehm 
endîşesine [5] düşüb vezîr Radovan’a eyitdi kim: “Görün ve tedbîr idün!” didi. 
Vezîr [6] dahi eyitdi kim: “Devletlü kıral ol bizüm pençemüzden kurtılmışdur. 
Hemân üzerine [7] dönüb varmak gerek, durub savaş eylemek ihtimâl değüldür. 
Hele evvel dil [8] alalum” deyü ale’t-ta‘cîl dilciler seçüb gönderdiler. Pes ol dil-
ciler varub [9] Leh çerisinden dil aldılar ve kırala yetürdiler ve anlarun keyfiyet-i 
ahvâlinden [10] haber aldılar. Çünkim kıralun oğlı Otonus bile idüğin bildiler, 
hayli ıztırâba [11] giriftâr oldılar.

232 Ms. sic. (Bk. 123b/3, 170b/4).
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Ammâ ol tarafdan Geyza dahi hayli mesâfe kat‘ eyleyüb [12] kırala karîb mevzi‘e 
irmişlerdi, ve kıral cânibinden alaylar düzilüb [13] ve saflar bezenüb hâzır ve 
düşman tarafına nâzır olmışlardı. Anı gördiler [127a] [1] kim, Leh kıralı oğlı 
Otonus demir kal‘a-misâl alaylar bezemiş, ve ser ü pâ âhen ü [2] pûlâda gark 
olmış, ve dahi sağ tarafından Geyza ve sol kolından Ladislavuş [3] ale’t-tertîb ceng 
ü âheng içün masâflar kılmışlar, ve ceng-i harbîler döğüb [4] âfâkı sadâyla dol-
durmışlar.

Kıral çünkim ol acâyib tertîbi ve ol garâyib [5] çeriyi görüb temâşâ idicek, câ-
nına korku ve endâmına lerzân düşüb [6] ammâ gayret bendinde ve hamiyet 
kemendinde giriftâr idi. Çünkim ol iki asker [7] anda birbirine233 mukâbele 
eyleyüb cenge âgâz eylediler, başlar kesdiler, kanlar [8] saçdılar, saflar sökdiler.

Ammâ Vladislavuş’un kolından ol Çeh çerisi [9] ekseri tüfengçi ve piyâde idi. Ve 
Leh kıralı oğlı Otonuş Leh askeri [10] ile ve Geyza Erdel çerisiyle süvâr idi. Pes ol iki 
leşker [11] meydân yirinde ceng ü âheng iderken, vezîr Radavan kırala eyitdi kim: 
[12] “Devletlü kıral, hemân yürimek gerek” deyince, kıral dahi Geyza ve Vladis-
lavus [13] kolların teşhîs idüb fehm eyledi, ve Radovan’un fasîd tedbîrine aldanub 
[127b] [1] hemân alayla birgezden yirinden kopdı ve diledi ki, Ladislavuş’un [2] 
kolına hamle kıla. Çünkim varub Ladislavuş’a hamle kıldı kılmadı, fi’ [3] l-hâl 
dönüb Geyza’nun üzerine hamle kıldı.

Ammâ ol mahalde Ladislavuş [4] hemân kırala arkurı gelüb hamle kıldı. Ve ol 
tarafdan Geyza [5] dahi hamle kıldı, ve ol tarafdan Radovan dahi hamle kıldı. 
Ol [6] iki leşker birbirine karışub uruşdılar, seyl-i revânlayın aşağa yukaru [7] 
sürüşdiler. Bir mertebede ceng ü âşûb itdiler kim, yirler inledi ve gökler [8] güm-
ledi. Tarafeynden be-gâyet kırân ve ifrâtla feryâd u figân oldı. Ve ol [9] ceng 
arasında vezîr Radovan’a berâber geldi, mecâl virmeyüb depeleyüb [10] kanını 
kara toprağa sepeledi.

Çünkim ol iki leşker birbirine234 karışub ceng- [11] itdiler, ol zemânda Leh meliki 
oğlı Otonus dahi durdı duramadı, [12] ol dahi saf  çeküb birgezden hamle kıldı. 
Tâ şol mertebede ceng- [13] eylediler, âlem fenâya yüz tutdı. Ol zemân oldı 
kim, kıralun saflarını235 [128a] [1] birbirine236 urub ekseriyâ yarar beğleri ve 

233 Ms. birbirne.
234 Ms. birbirne.
235 Ms. sâflarnı.
236 Ms. birbirne.
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merdâne selâtînleri ceng içinde [2] tîr u şemşîrden geçüb şol zemâna dek ceng 
itdiler kim, şems-i felek zevâle [3] tenezzül eylemişdi.

Kıral ol cengi temâşâ eyledi, gördi kim, gendü masâfları yirlü [4] yirinde kalmış 
ve sıngun alâmetin göstermiş. Pes ol hâli göricek, deng [5] ü lerzân olub dem 
nefesi bağlandı, ve nutkı dutuldı, ve başı âsiyâb-ı [6] felek-misâl döndi, âlem 
gözine şeb-i târ oldı. Ammâ sefere çıkmazdan [7] evvel hâtûnını kal‘a-i Pojon’a 
göndermiş idi. Ve ol ceng içinde [8] kıralun alayların târumâr eylediler. Bu hâli 
göricek, hemân altına [9] bir rahş çekivirdiler, süvâr oldı. Hemân-dem: “Kan-
desin kal‘a-i Pojon?” [10] deyü kaçdı. Ve kıralun çerisi ekseriyâ kılıçdan geçdi ve 
kimi mecrûh [11] kaçdı.

Çünkim kıral kaçub sındı, cemî‘ hazîne vü emvâlin ve hayme [12] vü hırgâhın 
yağma ve talan eylediler. Andan sonra Geyza diledi kim: “Yeğlerden [13] kim-
ler gitmişdür, ve kıralun beğlerinden neler helâk olmışdur?” deyüb ol kırılan 
[128b] [1] leşker arasına varub ol kırgunı temâşâ iderken, gördi kim, kıralun [2] 
çerisinden hisâbsuz yararları düşmiş.

Andan dahi güzâr kıldı, bir yire [3] geldi, gördi kim, gendüye mu‘âvenete gelen 
Çeh leşkerine serdâr [4] olan şahsı ki anun adına Seventobolug dirlerdi, ol dâirede 
ol dahi [5] düşmiş. Anı göricek, perîşân oldı.

Andan dahi geçdi, temâşâ iderdi. [6] Meğer gendünün mu‘teber bir sevgülü zâr-
daşı vardı. Anı dahi helâk [7] olmış göricek, ihtiyârı kalmayub atından devrildi 
ve hayli firâk [8] eyledi, ve ziyâde gussalu oldı.

Ol melâletle ol aradan dahi [9] geçüb temâşâ ve tenezzül iderken, bir yire uğra-
dı, bakdı, gördi kim, kıralun [10] vezîri, ol bâ‘is-i fesât ve ehl-i inâd Radovan dahi 
sâz u selebi [11] ile kana müstağrak mezellet turâbına ser-nigûn gelmiş. Anı ol 
hâlle göricek, [12] ferâhiyet kesb eyledi, ve tâcını kejrev kılub şükr-i Yezdân kıldı.

Andan [13] eyitdi kim: “Sen dâimâ sevdâ-yı saltanat kasdına mekr iderdün, ve 
bana dahi [129a] [1] banlık sebebinden hased idüb garazan mâbeynümüzde 
adâvete meşgûl idün. [2] İmdi sevdâ-yı saltanat ve ol hased işte senün başuna 
bu asıl [3] musîbet kıldı” deyüb düşmenin hakâretle ser-nigûn göricek, gönli [4] 
temâm tesellî oldı.

Andan dahi güzâr kılub sürüb bârgâhına geldi, [5] ve anda ol gün huzûr-ı kalb 
ile âsâyiş kıldı.

Çünkim sabâh oldı, [6] meğer ol mahall-i muhârebe mukâbelesinde bir [7] kû-
histânlık vardı ve ol kûhistânlıkda bir ömür-dîde rûzgâr-keşîde dîn ulusı vardı. 
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Ve ol [8] diyârda meşhûr ve müte‘ârif  ve iştihâr bulmış pîr-i nâtüvân idi. Ve 
anun [9] adına Vac dirlerdi. Âkıbet sabâh olıcak, Geyza ol dîn ulusınun [10] meske-
nine varub nazargâhına irdi, ve andan nasîhati kabûl kıldı.

[11] Pes ol aradan dönüb Peşte üzerinde nehr-i Duna’yı geçüb tahtgâh-ı [12] Ungu-
rus’ı tehî vü tenhâ bulub şâdumân karâr kıldı.

[13] Der-beyân-ı kıral şoden-i Geyza der-taht-ı Ungurus

[129b] [1] Râvî kavlince çünkim Geyza gelüb Ungurus tahtına irdi, ol dahi başı-
na [2] tâc-ı saltanat urınub memâlik-i mezbûreye kıral oldı, ve hükm ü hükûmet 
[3] eyledi. Ammâ kıral ile ceng idecek mahalde şöyle ahd eylemişdi kim, fursat 
[4] müyesser olursa, dârü’l-harb yirinde bir kal‘a ve bir mu‘azzam kilise bünyâd 
eyleye.

[5] Çünkim Geyza anda ol cengde fursat buldı ve ol kûhistânda [6] olan ol Vac 
dimekle meşhûr dîn ulusıyla bulışub andan nasîhat [7] kabûl kılmışdı, ve diledi 
kim, ol ahdı yirine237 getire. Ammâ ol kûh u beyâbânda [8] bir ulu deyr ve bir 
âlî keşîşhâne ihdâs eyledi. Andan sonra ahdı [9] mûcibince dârü’l-harb mahal-
linde bir kal‘a içinde bir ulu kilise peydâ eyledi. [10] Ve şehr-i Peşte’yi ol kiliseye 
vakf  ta‘yîn kılmışdı. Ve gendüsi Ungurus [11] tahtına geçüb kıral oldukdan sonra 
karındaşı Ladislavuş’ı vilâyet-i [12] Erdel’e ban nasb eylemişdi.

Ammâ bizüm hikâyetimüz buna geldi kim, kıral-ı [130a] [1] Salamon çünkim ol 
ceng içinde münhezim olub kaçub kal‘a-i Pojon’a [2] varmışdı, ve anda pür-melâl 
oturmışdı. Pes bir gün çasara bir mektûb [3] yazub eyitdi kim: “Devletlü çasar, 
ma‘lûmundur kim, başuma bir musîbet [4] ve serencâm geldi. İmdi devletlü 
çasardan iltimâsımuz budur kim, lutf- [5] idüb bize destgîr-i himmet olub bana 
yardım viresin” deyü tazarru‘ [6] kıldı.

Çünkim kıral bu asıl tazarru‘ idicek, çasar dahi dîvân [7] eyleyüb beğler ile 
danışıklık idüb meşveret kıldı. Ammâ ba‘zı beğler [8] rızâ göstermedi. Ve ba‘zı 
beğler eyitdi kim: “Devletlü çasar, kıral [9] Salamon’ı sen mu‘în olub tahta geçir-
dün. Ve ana olan hakâret [10] mahzâ devletlü çasara olmış gibidür. Ve gayret 
çasarundur” didiler.

[11] Pes “Bu meşveret ile kırala mu‘în ola ve varub girü tahtını alıvire” [12] deyü 
vezîrlerine emr eyledi kim, leşker cem‘ eyleyeler. Pes esnâ-i tedârükde [13] çasar 

237 Ms. yirne.
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yanında Geyza Kıral’a müte‘allik bir kimsene işbu keyfiyet-i ahvâli kırala [130b] 
[1] mufassal bildürdi.

Kıral dahi çasarun vezîrlerine bir mektûb gönderdi kim: “Bilmiş [2] olasız kim, 
ben bu memleketi kılıcumla aldum. Ammâ şimdiki hâlde şöyle istimâ‘ olundı 
kim, [3] vilâyet sebebinden leşker cem‘ idüb ve benüm üzerüme gelüb memle-
keti kıral Salamon [4] içün alıviresiz. Ammâ tahkîk bilmiş olasız kim, kıral Salamon 
devleti [5] düşmiş bir kişidür. Siz benüm üzerüme geldiğünüz takdîrce dahi, ben 
sağ [6] iken ve gözüm bakadururken, ölmeyince hod âsânlığla size virmek [7] yok-
dur. Eğerkim leşker çeküb gelecek olursanız, imtihân-ı devlet mukarrerdür. [8] 
Ammâ lutf  idüb bir devleti düşmiş kişi içün niçe ceng ü cidâle ve telefe [9] sebeb 
olasız? Ve çasarı bir vechile men‘ eylemeğe sa’y eyleyesiz, size [10] dileğinüzce 
ivaz ideyin” deyü ahd kılmış idi.

Âkıbet çasarun ve- [11] zîrleri bu haberi göricek, kıral cânibine meyl eylediler 
ve çasarun katına varub [12] eyitdiler kim: “Devletlü çasar, çeri cem‘ ola deyü 
buyurulduğına binâen vilâyetün [13] beğlerine nâmeler virdük. İşte leşker cem‘ 
olmakda. Şimdiki hâlde kıral [131a] [1] ol diyârı darb-ı dest-i kılıçla feth eyledi. 
Ve ana ma‘lûmunuzdur kim, Leh kıralı [2] mu‘îndür ve bir budur kim, ana mü-
te‘allikdür. İmdi işte üzerine varuruz. Ol [3] dahi küllîya vilâyet-i Ungurus çerisin 
cem‘ eyleye. Ve andan Leh meliki dahi çerisin [4] kaldırub vilâyet-i Erdel’ün banı 
hod karındaşıdur. Ol dahi Dimşikar ve Sebiş [5] çerisin çeküb getürmek mukarrer-
dür. Biz varavuz anlarunla dahi bir devleti pâye [6] düşmiş, ve devleti tâcı bâde 
varmış kişi sebebinden varub ceng idevüz. [7] Ve ne bilevüz kim, devlet kime 
nümûd olunmışdur? İmdi bu işi tedbîrimüzde devlete [8] muvâfık fâl açılmadı. 
Emir devletlü çasarundur” deyü cevâb virdiler.

Ol vakt [9] çasar dahi fikr eyledi, bu işün sonı bir ulu fitne ve bir azîm fesâd- [10] 
dur kim, nihâyeti kıyâsa gelmez. Âkıbet teskîn olub sefer kılmadan fârigü’l-bâl 
[11] olub eyitdi kim: “Bari ana hâzır leşker verelüm, iltimâsı yirde kalmasun” [12] 
deyüb ba‘zı beğlere emr oldı. Âkıbet anlar dahi Salamon’a râzî [13] olmayub min-
küllî vücûh sefer kılmağı mahv eylediler. Pes kıral dahi bu cânibden çasarun 
[131b] [1] vezîrlerin gendüden râzî ve şâkir kıldı, ve dost-ı ebedî oldılar.

Çünkim [2] çasar sefer kılmakdan men‘ oldıysa, Geyza dâimâ: “Kıral Salamon’la 
âkıbet [3] işümüz neye varacakdur?” deyü endîşe bahrına gark oldı. Günlerde 
bir gün [4] eyitdi kim: “Mâdâmki kıral-ı Salamon sağdur, ebedî fursat gözleme-
den [5] ve fitneden hâlî olmaz, ve bizüm dahi cirâhetimüz onulmaz. İmdi bunun 
[6] çâresi oldur kim, varub kal‘a-i Pojon’ı üşüb ihâta kılavuz, ve gendisin [7] ele 
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getürevüz, tâ kim anun şerrinden ve mazarratından emîn olavuz” deyüb [8] 
fi’l-hâl leşker cem‘ eyledi. Kurudan çeri ile ve Duna’dan donanmayla [9] bir gün 
ansuzın kal‘ayı kapatdı, ve hisârı girde-bîc idüb tarafeynden [10] toplar havâle 
kıldı.

Pes kıral Salamon gördi kim, kal‘ada işi tebâha [11] varur. Derhâl müdârâya meş-
gûl oldı, ve kıral Geyza’ya haber gönder- [12] di. Eyitdi kim: “Ben hod âlemde 
bildüm kim, hiçkes bana yâr olmaz ve kimse [13] dahi bana yâr-ı vefâdâr olur 
değüldür. Ben hod şimden sonra sevdâ-yı [132a] [1] saltanatdan min-ba‘d 
ferâgat-i küllî eyledüm ve ol hevâdan tahkîk elüm çekdüm. [2] Ya dahi benden 
murâdınuz ve da‘vâ talebinüz nedür?” deyü cevâb salıcak, [3] ahdla adâveti 
mâbeynden mahv eylediler, ve dostlık bünyâdın ihdâs [4] eylediler, ve kal‘a-i 
mezbûreden kalkub varub kal‘a-i Seksar üzerine irdiler.

[5] Ol arada vilâyet-i Ungurus’ı üç bahş kısmet eylediler. Bir bahşın Salamon’a [6] 
virüb ve iki kısmın kıral Geyza alub andan ol mevzi‘de tefrika olub [7] Salamon 
girü Pojon kal‘asına azm eyledi. Ve kıral Geyza dahi [8] tahtgâhına duhûl eyleyüb 
üç yıl dahi ömür sürüb andan sonra [9] zahm-ı çişm-i zemâne ol kıral-ı devrâna 
değüb dünyâ evin terk eyleyüb [10] vefât eyledi. Ve ol Vaç kullesin binâ eyledüği 
zemânda bir ulu kilise [11] peydâ kılmışdı. Ol kilisede defn olundı.

Nazm

 [12] Yumdı âlemden gözin Geyza dahi
  Kimseye mehr eylemez dünyâ ahî

 [13] Her gelen bu âleme eyler sefer
  Ger vazî‘ ger şerîf  iy mu‘teber.

Nesr

[132b] [1] Der-beyân-ı kıral şoden-i Ladislavuş ve hikâyethâ-yı o

[2] Râviyân-ı tevârîh-i âlem ve nâkilân-ı sergüzeşt-i238 benî Âdem üstâd kavlince 
ve [3] kitâb naklince şöyle rivâyet iderler kim, Geyza Kıral dünyâdan gidicek, [4] 
memâlik-i Ungurus kıralsuz kaldı. Meğerkim ol zemânda kıralun [5] karındaşı 
Vladislavuş Erdel vilâyetinün banı idi. Çünkim kıral [6] öldi, Ungurus beğleri ve 

238 Ms. sergüdeşt-i.
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mîr-i mihterleri ittifâken Ladislavuş’a varub [7] kıralun yirin ana teklîf  eyleyüb 
da‘vet kıldılar.

Ammâ Ladislavuş: [8] “Bana kırallık gerekmez” deyü kat‘an rızâ virmedi ve ka-
bûl eylemedi. Ol [9] vilâyet beğleri ve uluları eyitdiler kim: “Âkıbet bu sebeb ile 
vilâyet [10] harâba müteveccih olmışdur, ve düşman şerrinden pâymâl olısaruz” 
deyüb [11] bi’l-ittifâk el bir idüb sürüb Ladislavuş’un huzûrına varub [12] ana ikdâ-
men ibrâm eylediler.

Pes Ladislavuş gördi kim, gendü dileğinde [13] komazlar. Âkıbet kıralun sadrına 
geçüb karâr239 kıldı. Ve beğler dilediler [133a] [1] kim, tâc-ı saltanat geydüreler. 
İllâ kim hergiz râzî olmadı, hemân ancak ol vechile [2] hükm-i hükûmet eyledi.

Ammâ kim râvî şöyle rivâyet kılur kim, kıral Salamon kal‘a-i [3] Pojon’da otur-
mışdı. Ve ammâ sevdâ-yı saltanat dimâğından çıkub gitmemiş [4] idi ve her 
vakt tedbîr-i firâset kılurdı ve dâimâ kıral Ladislavuş’a kasd [5] idüb fursat arardı. 
Ammâ kim Ladislavuş anunla illetsüz dostdı [6] ve Ungurus tahtına geçdüği esnâ-
da Salamon’a çok mâl ve delim menâl îsâr eylemişdi.

[7] Ammâ Salamon dâimâ hîle kılmakda ve fitne kaynatmakda idi. Âkıbet bir 
gün bu haber [8] kıral Vladislauş’un sem‘ine irdi. Ol dahi eyitdi kim: “Benüm 
ümîdüm budur kim, [9] ne kim bana kasd iderse, gendü cânına ve kazduğı çâha 
gendüsi düşe” [10] deyüb mukayyed olmazdı.

Ammâ Salamon fitneyi günden güne ziyâde eylemekde [11] idi. Ol sebebden 
Vladislavuş bir gün ana fursat bulub tutdı, [12] ve derhâl anı kal‘a-i Vişegrad içinde 
habs eyledi ve niçe zemânlar anda [13] habs çekdi. Ammâ zemândan sonra bir 
vechile halâs buldı, ve gördi kim [133b] [1] gendüden devlet-i dünyâ dönmiş 
ve dahi bir kimseden ana bir fâide eseri ve vefâ bûyı [2] yokdur. Fi’l-hâl kahr-ı 
âlem ve zecr-i sitem240 anun cânına kâr eyledi, ve gendüsin [3] nâr-ı ihtirâkla 
kül eyledi, ve nice serencâmın ve hadsuz başından geçen sergüzeştin241 [4] yâd 
eyledi, ve mihnetle bunca ömür sürüb gendüye mihnet yâr olub [5] devlet yâr ol-
maduğın gördi. Derhâl devlet-i dünyâyı dimâğından [6] mahv eyledi, ve saltanat 
muhabbetini derûnından çıkarub gönlinden garazı redd [7] eyledi. Hemân sâ‘at 
terk-i tecrîd olub abâ-pûş gedâlığı ihtiyâr eyledi. [8] Bu felâketle vatan-ı aslîsin 

239 Ms. karâl. Recte: karâr.
240 Ms. zecr-i ve sitem.
241 Ms. sergüdeştin.
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terk eyleyüb gendüsin diyâr-ı gurbete ve deryâ-yı [9] furkate saldı. Âkıbet = = 
= vilâyetinde seyâhat iderken, ecel irişdi. [10] Ve Pola nâm kal‘ada defn olundı.

Nazm

 [11] Anı dahi itdi dünya nâ-bedîd
  Hak senün ömrün şehâ kılsun mezîd

 [12] İki kapulu bir evdür bu cihân
  Kimsene kalmaz bu evde câvidân.

Nesr

[13] Râvîler kavlince kaçankim Ladislavuş Ungurus tahtına geçüb oturmış [134a] 
[1] ve hükm eyledi. Ammâ kat‘â başına tâç geydürmesine izin virmedi. Ve ol 
[2] eyyâmda Çeh memleketi ana tâbi‘ olub müsahhar kılmışdı. Husûsâ kim Leh 
vilâyeti [3] melikine kız karındaşı sebebinden müte‘allik idi.

Ammâ bir sebeb ile Vladislavuş [4] Çeh hâkimleriyle uz olmayub âkıbet kıral-ı 
Ladislavuş Çeh hâkimleriyle [5] cenge kasd eyleyüb üzerlerine çeri çeküb vardı. 
Ammâ Çeh hâkimleri [6] andan havfa varub birisi hareket kılmadı. Çünkim 
kıral Çeh milkine duhûl [7] eyledi, ayruk bir ferd muhâlefet ve mücâdele sûretin 
göstermedi. Pes ol vilâyet [8] hâkimlerinün cemî‘ hazînelerin cebren ellerinden 
aldı. Andan sonra dönüb [9] taht-ı mukarrerine geldi. Ol zâlimlerün mâllarıyla 
Varad demekle meşhûr mahalde [10] bir mükemmel burc u bârû çeküb ve anun 
içinde bir ulu kilise dahi binâ eyledi.

[11] Ammâ kıral Vladislavuş’un merdâneliği etrâf-ı vilâyete şâyi‘ olub [12] iştihâr 
bulmışdı. Ve ol devirde İsbanya ve Firanciya ve Angliya ve Berbaniya [13] meliklerin-
den ana dostâne elçiler gelürdi, ve muhabbet ve meveddet arz iderlerdi.

[134b] [1] Ammâ kıral Vladislavuş dahi taht-ı saltanatda on dokuz yıl ber-devâm 
ve [2] ber-karâr ömür sürmişdi. Âhir Hazret-i Îsâ’nun yüz doksan sekizinci [3] yılı 
târîhinde dünyâdan gidüb Varat’da binâ kılduğı kilisede defn olınub [4] eseri ve 
nâm-ı nişânı nâ-bedîd oldı.

M E T i n 163

www.tuba.gov.tr



Der-beyân-ı kıral şoden-i Kolomanus

Nazm

 [5] Zemân anun da itdi yirini hâk
  İdüben yakasını kulları çâk.

Nesr

[6] Ammâ râvîler şöyle rivâyet iderler kim, Kıral-ı Ladislavuş terkîb-i aslîyesine 
[7] karışıcak, anun iki oğlı kalmış idi. Birine Kolomanus ve birine Almos dirlerdi. 
Ve kıral [8] hîn-i vasiyetinde şöyle emr eylemişdi kim, yirini242 Almos’a virüb 
memâlik-i Ungurus’a anı [9] kıral ideler. Ammâ ol vasiyeti makbûl olmayub ve 
kırallık Kolomanus’a [10] nasîb olub ana müyesser olmadı.

Çünkim Kolomanus tahta geçdi, karındaşı [11] Almos’ı vilâyet-i Erdel’e ban nasb ey-
ledi. Ve anun bir oğlı olub adına [12] Beyla dirlerdi. Ve Kolomanus’un dahi iki oğlı 
olub birine Ladislavuş [13] ve birine243 İstefanuş dirlerdi. Ammâ vilâyet-i Erdel’de 
ban iken, Dimşikar’ı [135a] [1] ibtidâdan ve içinde ziyâret içün bir ulu kilise 
dahi binâ eyledi, ve Dimşikar’un [2] etrâf-ı burc u bârûların kemâl-i mertebede 
muhkem kıldı. Andan sonra karındaşı [3] Kıral Kolomanus’a kasd kıldı ve diledi 
kim, Dimşikar’ı ve anda binâ [4] eyledüği kilisenün ziyâretine ve teferrücine 
da‘vet eyleye, ve ana hîn-i teferrücde [5] fursat gözedüb helâk eyleye.

Çünkim işbu fasîd hayâli kıldı, [6] nâgehân bu haber Kıral Kolomanus’a ulaşdı. Ol 
dahi bu sebebden [7] Almos’a kindâr düşdi ve mu‘ârız oldı, ve anun dahi mekr ü 
fi‘line [8] ve fasîd endîşesine kulak tutmış idi.

Meğer Almos bir gün kırala [9] adamın salub da‘vet kıldı. Pes kıral dahi anun 
cemî‘ kasdını bilicek, [10] ana derûndan kîn itmişdi. Çünkim da‘vet kıldı, kıral 
dahi yarağın [11] görüb Dimşikar’a indi, ve irdüği sâ‘at fursatı fevt eylemedi, 
[12] derhâl karındaşı Almos’ı ve oğlı Beyla’yı dutub gözlerine244 mil çekdi, [13] ve 
ömürleri oldukça anda anlara nafaka ta‘yîn kıldı ve: “Var olduklarınca [135b] 
[1] anda Dimşikar’da oturalar” deyüb emr virdi.

Pes Kıral Kolomanus dahi yigirmi [2] beş yıl altı ay ve beş gün serîr-i saltanatda 
ömür sürüb vefât eyledi, [3] dahi Varadin’de defn olundı.

242 Ms. yirni.
243 Ms. birne.
244 Ms. gözlerne.
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Beyt

 [4] Kolomanusı devrân itdi ma‘dûm
  Konub vîrân sarâyı üstine bûm

 [5] Gidüb gendüsi kaldı sonra adı
  Kimsene almaz âlemden murâdı.

Nesr

[6] Ammâ râvîler şöyle rivâyet iderler kim, iki oğlı kalmış idi. Birine Ladislavuş, 
[7] ve birine245 İstefanuş dirlerdi. Çünkim Kıral Kolomanus dünyâdan gitdi, [8] İs-
tefanus’ı tahta geçürdiler ve başına tâc-ı devlet urub hükm ü hükûmet [9] kıldı. 
Ammâkim Kıral İstefanus bir mertebede zâlim ve hûnrîz kimsene idi kim, [10] 
anun zulm ü hûnrîzliği âlemde dâsitân olmış idi.

Ammâ bundan evvel [11] zikr olmışdı kim, kıral Kolomanus Alamos’un Dimşikar’da 
oğlı Beyla’- [12] nun gözine mil çeküb kıral İstefan’un devrinde dahi anda a‘mâ 
oturub [13] geçinürdi. [Pes ol dahi kıral İstefan’un devrinde dahi anda a‘mâ 
oturub] [136a] [1] [geçinürdi.] Pes ol dahi kıral İstefan’un ol vechile zâlim ve 
hûnrîz [2] olduğından muttali‘ olub hâtırına vehm düşdi. Eyitdi kim: “Bu bir 
bî- [3] amân kişidür. Benüm a‘mâ olduğuma şâyed iltifât eylemeye, andan bana 
bir sebeb [4] ile helâklik irişe” deyü kalbine korhu düşüb bu havfile gendi adını 
[5] tebdîl kılub ve nefs oğlını kıral İstefanus’un vehminden terk eyleyüb [6] terk-i 
diyâr eyleyüb gurbete düşüb gitdi ve Kostantaniye diyârına irdi. [7] Andan melik-i 
Kostantiniye’nün dergâhına yüz sürüb ahvâlin bi-temâmihî arz [8] eyledi. Ol dahi 
Alamos’un keyfiyet-i hâlinden âgâh idi. Ana ri‘âyet [9] kıldı ve terahhum kılub 
memâlik-i Rum’da ana bir yir virüb ve bir kal‘a yapub [10] Kostantaniye deyüb ad 
virdi. Anda dahi bir niçe zemân ömür sürüb [11] dünyâdan gitdi.

Beyt

  Sefer kıldı ol dahi hasretile
 [12] Virüb cânını bin bin mihnetile246

  Ezelden resm-i âdetdür cihâna
 [13] Döner her nev-bahâr âhir hazâna.

245 Ms. birne.
246 Ms. mühnetiyle.
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Nesr

[136b] [1] Ammâ râvînün kavli bunun üzerinedür kim, kıral Vladislavuş kim 
Almos’un [2] atasıydı, hâl-i hayâtında sadrını Almos’a vasiyyet eylemişdi. Ammâ 
ana nasîb [3] olmayub karındaşı Kolomanus’a müyesser olmışdı. Ve kıral İste-
fanus’dan [4] kaçub vilâyet-i Rum’da ölicek, gelüb cesedin aldılar. Atası yirini247 
ana [5] vasiyet eylemeğin, mahzâ ri‘âyetin kırallık merâtibince eylediler ve sâir 
kırallar misâl [6] anı dahi kal‘a-i Ustuni Belgırad kilisesinde defn eylediler.

Ammâkim râvînün [7] rivâyeti bunun üzerinedür kim, kıral İstefan’un oğlı ve 
kızı olmayub fe-ammâ [8] bir kız karındaşı vardı. [9] Adına Safiye dirlerdi. Ve 
anun bir oğlı vardı. Adına [9] Savul dirlerdi. Ve kıral İstefanus on sekiz yıl hükm 
ü hükûmet kılıcak, [10] za‘f  müstevlî olub hayyât-ı ecel ömr-i libâsın pâre pâre 
kılmışdı. Çünkim [11] za‘îf  oldı ve ömri âhire irdi, yirini248 ol dahi kız karındaşı 
oğlı [12] Savul’a vasiyyet kıldı. Andan sonra zemân-ı kalîlde ol dahi dünyâdan [13] 
gidüb felek tâc u devletini bâda virdi.

Beyt

[137a] [1] Kimi kim devr-i gerdûn eyledi şâd
  Sonını itdi âhir yine feryâd.

[2] Nesr

Ammâ kaçankim İstefanus kıral yirini [3] kız karındaşı oğlı Savul’a vasiyyet 
eylemişdi. Ammâkim bundan yukarıda beyân [4] olunmışdı kim, Dimşikar’da 
Kolomanus kıral Alamos’un ve oğlı Beyla’nun [5] gözlerine mîl çeküb Alamos’u 
vilâyet-i Rum’a kaçıcak, oğlı Beyla’yı Ungurus [6] beğleri Kıral İstefan’un şerrinden 
saklayub egerçikim gözleri a‘mâydı, [7] fe-ammâ ri‘âyet iderlerdi. Çünkim kıral 
İstefan yirini hemşîrezâdesi [8] Savul’a vasiyyet idüb öldi, sonra anun vasiyyetin 
kabûl eylemediler, [9] ve anı kırallığa erzânî görmediler. Âkıbet Beyla’yı sadra 
geçirüb [10] başına tâc-ı devlet geydürüb kıral eylediler. Ve kıral Beyla’nun dört 
[11] oğlı oldı. Birine249 Geyza ve ikincisine Vladislavuş ve üçüncisine İstefan [12] ve 
dördüncisine Alamos dirlerdi.

247 Ms. yirni.
248 Ms. yirni.
249 Ms. birne.
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Ol devirde meğerkim Leh memleketi [13] serhaddi kurbında bir ulu beğzâde 
vardı. Boruh250 dimekle meşhûr idi. [137b] [1] Çünkim kıral Beyla a‘mâyıdı, ol 
sebebden eyitdi kim: “Ben Kıral Kolomanus’un oğlıyam, [2] memleket benümdür” 
deyü da‘vâ eyledi. Andan Rus ve Leh ve gayri vilâyetlerden çeri [3] cem‘ eyledi. 
Andan geçüb vilâyet-i Erdel’ün hadd-i sınurına geldi, ve dahi Kıral Beyla’ya [4] 
mektûb gönderdi, ve eyitdi kim: “Ta‘yîn ve tahkîk kıral Kolomanus’un sahîh 
sulbi [5] oğlıyam. Ol vechile vilâyet bana müte‘allikdür” deyüb taleb kıldı.

Pes [6] kıral Beyla dahi Ungurus vilâyetinün rûzgâr-dîde beğlerin dergâhına 
okudı, [7] ve anlara eyitdi kim: “Şimdiki hâlde ol Borh251 diyen kimsene ben 
Kolomanus’un [8] oğlıyam deyüb hâliyâ çeri cem‘ idüb vilâyet talebindedür. Siz 
nice bilürsiz?” deyü [9] suâl eyledi.

Ol ömür-dîde beğler dahi eyitdiler kim: “Biz hod kıral Kolo- [10] manus‘un 
emekdârlarıvuz, ve lâkin anı bilmezüz ve ne asıl zürriyetden olduğın [11] dahi 
bilmezüz. Ammâ anı fehm eylerüz kim, vâkı‘a kıral Kolomanus’un oğlı dahi [12] 
olursa, delâleti oldur kim, devlete lâyık kimsene değüldür, belki [13] pür-telbîs bir 
ehl-i fesâd kimsenedür” deyü cevâb virdiler.

Çünkim vilâyet [138a] [1] içine mücâdele düşdi, eyle olsa vilâyet-i Ungurus 
beğlerinün [2] bazı temerrüdlerinden ve bâ‘is-i fesâtlarından bir kaç kimsene 
sırran baş çeküb dilediler kim, [3] Bozuh’a252 varalar ve anunla bir olub kıralı or-
talıkdan götüreler. [4] Çünkim anlarun arasında tefrika alâmeti zâhir oldı, kıral 
cânibine [5] haber ulaşdı. Ol sebebden bir niçesin dutub helâk eyledi. Ve dahi 
[6] emr eyledi, leşker cem‘ oldı. Ammâ Borh253 dahi vilâyet-i Erdel cânibinden 
[7] leşker çeküb geldi. Bu tarafdan anun geldüğin Beyla Kıral işidicek, [8] leşker 
çeküb üzerine varub birbirine254 mukâbil olub dâr u gîr kıldılar. [9] Ve arada 
hayli ceng geçüb âkıbet Poruh’un255 çerisi mağlûb olub [10] ekseri kılıçdan geçdi. 
Ve dahi nice yarar Leh ve Rus beğleri [11] düşüb bazı giriftâr oldılar. Ve anlarun 
mâl u büngâhların yağma [12] ve gâret kıldılar. Andan Kıral Beyla dönüb tahtına 
geldi ve ol ganîmet [13] mâlı ile Tata dimekle meşhûr kal‘ayı ve bir kilise bünyâd 
eyledi.

250 Ms. sic. (Bk. 137b/7, 138a/3, 6, 9).
251 Ms. sic. (Bk. 137a/13 v.b.).
252 Ms. sic. (Bk. 137a/13 v.b.).
253 Ms. sic. (Bk. 137a/13 v.b.).
254 Ms. sic. (Bk. 137a/13 v.b.).
255 Ms. sic. (Bk. 137a/13 v.b.).
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[138b] [1] Ammâ râvî şöyle rivâyet ider kim, Beyla kıral dokuz yıl on bir ay [2] 
on iki gün hükm ü hükûmet kılub vefât eyledi. Ve Ustulni Belgırad’da [3] defn oldı.

Beyt

  Helâk eyler ne a‘lâdır ne ednâ
 [4] Felekdür bu ne a‘mâdır ne binâ.

Nesr

[5] Râvî kavlince çünkim kıral Beyla dünyâdan gitdi, bundan evvel zikr [6] olın-
mışdı kim, dört oğlı vardı. En ulusına Geyza dirlerdi. Atasınun [7] mâl u milki 
tâc u tahtı ana müyesser olub anı kıral eylediler. Eyle olsa [8] râvî kavlince ve 
kitâb naklince Geyza sadra geçüb kıral olıcak, [9] tecessüs içün çâr rükn-i âleme 
câsûslar perâkende kıldı.

Ammâ kıral-ı [10] Beyla öldüğü mevsimde Nemçe vilâyetinün çasarına Konradur 
dirlerdi. [11] Ve anun gönlinden ol kasd geçmişdi kim, leşker çeküb dahi varub 
[12] vilâyet-i Ungurus’ı ala ve zabt eyleye. Bu fikr ile etrâf-ı vilâyete hükümler 
[13] gönderüb çeri cem‘ eyledi ve emr eyledi kim, Pic üzerinde azîm cem‘iyet 
eylediler. [139a] [1] Meğerkim kıralun dahi bazı câsûsları Nemçe çasarına irüb 
ve anun [2] keyfiyet-i ahvâline muttali‘ olıcak, fi’l-hâl dönüb kırala çasarun [3] kıl-
duğı endîşeyi ve kasdı temâm bildürdi. Pes kıral dahi çasarun [4] işbu firâsetine 
ve kasdına muttali‘ olıcak, fi’l-hâl taraf  taraf  Ungurus [5] tekurlarına: “Emrüm 
size varıcak bir ân ve bir sâ‘at karâr eylemeyüb leşkerinüz [6] ve yarağınuz ile 
ale’t-ta‘cîl katuma gelesiz” deyü nâmeler perâkende eyledi, [7] ve cemî‘ Ungurus 
çerisin cem‘ eyledi.

Ammâkim ol devrânda Pic’ün [8] bir banı vardı. Adına Herrikus dirlerdi. Meşhûr 
hâksâr idi. [9] Pes çasar anı ol ulu çeriye serdâr ve gendü yirine kâim-makâm 
eyledi. [10] Andan emr eyledi kim, leşker çeküb memâlik-i Ungurus’ı feth eyleye. 
Ammâ kıral [11] Geyza bu haberden âgâh olub Ungurus çerisin cem‘ idüb hâzırla-
mışdı. [12] Andan dîvân eyleyüb beğlere istimâlet virdi ve eyitdi kim: “Sizin yâr-ı 
vefâ- [13] dârlığınuz bana işbu müzâyaka mahallindedür” deyüb “Ve benim 
çasardan [139b] [1] ne bakım vardur” didi. Ve anlara hil‘atlar geydürüb bahşiş 
eyledi, ve âlemde [2] yahşı ad eyledi.

Fe-ammâ bu eyyâmda kıral Geyza’nun bir kız karındaşı oğlı [3] vardı. Adına 
Oron dirlerdi. Ve hîn-i mezbûrede vilâyet-i Hırvat’un [4] banı idi, ve ol diyârlarda 
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iştihâr bulmış nâmdâr kimsene idi. [5] Çünkim kıralun çasar ile vâki‘ olan mâ-
cerâsın işidicek, ol dahi [6] gazaba geldi, ve cemî‘ Hırvat çerisin cem‘ idüb kırala 
mu‘âvenet içün [7] geldi. Hemân-dem ol aradan kıral anı serdâr eyledi, ve bir 
menzil anı [8] ilerüye gönderdi. Andan sonra gendisi dahi göçüb Pic cânibine 
revâne [9] oldı, gitmekde.

Pes çasarun dahi beğlerbeğisi256 Herrikus ol hisâbsuz [10] Nemçe çerisin Pec’den 
kaldırub Ungurus üzerine azm eyledi. Günlerde [11] bir gün Everoz kim vilâyet-i 
Hırvat’un banıydı, ve kıraldan bir iki menâzil [12] ilerü varub Herrikus çerisin-
den dil alub düşmenün keyfiyet-i [13] ahvâline muttali‘ olıcak, fi’l-hâl girü kıral 
cânibine dil gönderüb eyitdi kim: [140a] [1] “Devletlü kıral bilgil ve âgâh 
olgıl kim, gelen adûnun [2] haddi ve hisâbı yokdur. Ve hem az kalmışdur kim, 
mukâbele olavuz. İmdi [3] yarağınuz ile hâzır olasız kim, bilevüz kim, hâl neye 
vara. Ammâ sen [4] bana himmet nazarın kılasın, benüm at arkasından inmem 
yokdur, tâ kim [5] düşman bir yana olmayınca” deyüb haber saldı.

Ammâkim düşman [6] dahi ol tarafdan niçe menâzil kat‘ eyleyüb irmişdi. Çün-
kim [7] sabâh oldı, fi’l-hâl Everoz emr eyledi kim, silâh üleşdirüb [8] Hırvat ve Un-
gurus askerin âlât-ı harbe müstağrak kılub süvâr [9] eyledi. Ve Nemçe askeri dahi 
gelmişdi. Asla i‘tibâr almayub seherden [10] ılgayub ol çerinün önin bağladı. Ol 
aradan geçirmeyüb [11] merdâne ve dilîrâne bir acâyib ceng eylediler kim, adam 
kanından sahra-yı [12] zemîni lâle-misâl surh-reng eylediler. Tâ şol mertebeye 
irişdi kim [13] âfitâb-ı âlem-tâb dahi zevâle tenezzül kılmışdı.

Ammâ kıral dahi ılgayub [140b] [1] ma‘rekeye yakın irmişdi. Ol idi kim, 
Hırvat selâtînleri çasarun [2] çerisine kılıç yürüdüb aç kurt koyuna girmiş gibi 
girüb Nemçe askerin birbirine [3] urub muhkem ceng içindeyken anı gördiler 
kim, Ungurus tarafından toz- [4] lar belürüb gubâr evc-i âsmâna direk direk 
olmış, ve ol toz içinde [5] bî-hisâb asker(-i) âhen-pûş ve kıralun sancakları pey-
dâ oldı. [6] Herikus ol hâli göricek endâmına lerze düşdi. Ammâ bu tarafdan [7] 
ser-leşker Evroz anı göricek, daha ziyâde oldı. Ve Nemçe [8] çerisin bir sâ‘atde 
târumâr eylediler. Ve Nemçe beğlerinden ve selâtînlerinden [9] hayli kimseneler 
tîr ü şemşîrden geçüb mâ-bâkîsi gürîzân olub [10] kaçdılar. Ammâ Nemçe vilâyeti 
selâtînlerinden bir yarar nâmdâr kimseneyi giriftâr [11] kıldılar, ve çasarun ol 
bî-kıyâs ganîmet mâlın yağma kıldılar. Ol [12] aradan derhâl dönüb vatanlarına 
irdiler.

256 Ms. beglerbiğisi.
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Ammâ râvînün kavli [13] şöyledür kim, Geyza kıral yigirmi yıl üç ay on beş gün 
serîr-i [141a] [1] saltanatda emîr olub hükm ü hükûmet eyledi. Hazret-i Îsâ’nun 
[2] bin yüz altmış bir yılında ömri âhir oldı. Belgırad’da defn eylediler.

Beyt

 [3] Değül muhkem dayanma ömr esâsı
  Sonında var-durur âhir fenâsı.

Nesr

[4] Kıral şoden-i İstefan

Ammâ râvîler şöyle şerh ider kim, [5] kıral Geyza’nun bir oğlı vardı. Adına İstefan 
dirlerdi. Serîr-i [6] saltanata atası yirine257 ol geçdi. Huzûr-ı kalble on bir yıl 
dokuz ay [7] üç gün kıralluk sadrında mukîm olub dünyâdan gitdi.

Beyt

 [8] Zemâne gör ne kıldı İstifan’a
  Sanasın gelmemiş oldı cihâna.

Nesr

[9] Kıral şoden-i Ladislavuş

Râvî kavlince anı dahi kal‘a-i [10] Usturgon’da defn eylediler. Ammâkim bun-
dan evvel zikr olunmış ve şerh [11] kılınmışdı kim, ol gözlerine mîl çekilen Beyla 
Kıral’un bir oğlı vardı. [12] Adına Ladislavuş dirlerdi. Ve bu geçen zemânlarda 
mâbeyninde banlık [13] mansûbundaydı. Çünkim kıral Geyza öldi, pes vilâyet 
beğleri [141b] [1] ve müdebbirleri Ladislavuş’ı saltanata mahal ve erzânî görüb 
[2] taht-ı saltanata anı geçirüb beğlediler. Ol dahi ancak altı ay hükm [3] eyleyüb 
andan fenâ milkine göçüb gitdi. 

Beyt

 [4] Cihândan hasretile virdi cânı
  Felek virmedi ana dahi amânı.

257 Ms. yirne.
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Nesr

[5] Kıral şoden-i İstefan

Anı dahi Belgırad’da defn eylediler. [6] Râvîler şöyle nakl iderler kim, kıral La-
dislavuş’un neslinden [7] İstifan dirlerdi bir şahsı kıral diktiler. Ammâ bir zâlim 
kimseneydi kim, [8] cümleten vilâyet beğlerinün ulusı ve kiçisi andan müteşekkî 
olub [9] anun zulminden ve cevrinden âciz ü fürûmânde kalmışlardı, ve dâimâ 
[10] beddu‘â iderlerdi. Âkıbet anun cevrine mütehammil olmadılar. Ve anun [11] 
makbûlleriyle beğler bir olub tahta geçdükden sonra ittifâk itdiler, [12] meclis-i 
hâssında şarâbına zehir katub beş ay kıral oldukda helâk itdiler. Ve Ustuni Bel-
gırad’da defn eylediler.

Nazm

 [13] Sunub devrân ana câm-ı fercâm
  Dürüben defterini itdi bî-nâm

[142a] [1] Geçüb ömri belâ vü mihnetile
  Cihândan gitdi ol da hasretile.

[2] Nesr

Râvî kavlince meğerkim kıral İstefan’un bir oğlı hâsıl olmışdı. [3] Adına Beyla 
dirlerdi. Ana dahi tâc-ı devlet geydürüb kıral eylediler. Ol dahi, [4] yigirmi üç 
yıl bir ay on dokuz gün geçdükden sonra, dünyâdan [5] gitdi. Anı dahi kal‘a-i 
Belgırad’da defn eylediler.

Beyt

 [6] Acâyib ejdehâdur işbu devrân
  Yudar dimez gedâdur yâ bu sultân.

[7] Nesr

Râvî kavlince kıral Beyla’nın dahi bir oğlı kalmış idi. Adına [8] Emrikus dirlerdi. 
Çünkim atası öldi, pes taht u tâca anı mahal görüb [9] sadra geçürdiler. Ammâ-
kim râvînün rivâyeti bunun üzerinedür kim, kıral Emrikus [10] dahi sekiz yıl yedi 
ay hükûmet eyledükden sonra vefât eyledi. Ve Agrim [11] şehrinün kilisesinde 
defn olundı.
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Beyt

  Elin yudı hayâtı çeşmesinden
 [12] Ferâgat kıldı dünyâ teşvîşinden.

Nesr

Çünkim kıral Emrikus [13] öldi, anun bir oğlı vardı. Adına Ladislavuş dirlerdi. Ol 
dahi [142b] [1] tahta geçdi. Altı ay beş gün ömür gördükden sonra vefât eyledi. 
[2] Ve ol dahi Belgırad’da defn olundı.

Beyt

 [3] Kapub bâd-ı fenâ tâcın başından çıkdı çün cânı
 [4] İdindi menzil ol demde fenâ milkin olub fânî.

Nesr

[5] Meğerkim Ladişlavuş Kıral’un dahi Anderyaş nâm oğlı vardı. Vilâyet ana değüb 
[6] ol dahi otuz yıl kırallık sürüb vefât itdi. Şehr-i Eğrü’de defn olundı.

Beyt

 [7] Anı dahi bu devrânı itdi ma‘dûm
  Konub vîrân serâyı üstine bûm.

Nesr

[8] Çünkim Anderyaş dahi vefât eyledi, Beyla adlu bir oğlı kalub atasınun tâc [9] 
u tahtına pâdişâh oldı. Sâhib-serîr olub saltanat sürdi. Ol vilâyetlere [10] hükm 
eyledi. Meğerkim Tatar’un evâilde bir hanı vardı. Adına Batusı-Akdur [11] dirlerdi. 
Ve ol zemânda andan gayri Tatar vilâyetinde Batusı-Akdur Han’a [12] tâbi‘ baş-
ka başka Tatar kabîlelerine mutasarrıf  beş uvak hanlar dahi vardı. Ve işbu [13] 
hanlar ol zemânda ittifâk idüb ikide bir vilâyet-i Kara-Boğdan’a seğirdim salub 
[143a] [1] vilâyet-i Boğdan’ı urub çok gâret ve hakâret iderlerdi. Ol sebebden [2] 
kavm-i Boğdan dâimâ gâyetle şikeste ve nihâyetle dil-hasta olub bir an anlarun 
şerrinden [3] emîn olmazlardı.

Meğer ol rûzgârda vilâyet-i Boğdan’un bir ulu voyvodası [4] vardı. Adına Kutan 
dirlerdi. Çünkim Tatar’un bu asıl zulm ü cevrinden amân bulma- [5] yub necât 
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bulmayıcak, cemî‘ kavm ü kabîlesiyle ve ulu kiçi re‘âyâsıyla kalkub [6] celâ-yı 
vatan eylediler. Andan gelüb Ungurus toprağına geçdiler. Boğdan [7] voyvodası 
kıral Beyla’nun huzûrına varub hâlin ağladı. Çünkim kıral [8] anun ahvâlinden 
haberdâr oldı, dileklerince anlara yir virdi ve hoş [9] gördi, tesellî eyledi.

Ez-in-cânib258 bizüm hikâyetimüz Tatar hanı Batusı- [10] Akdur’a geldi kim, vilâ-
yet-i Boğdan’un kavmi terk-i vatan kılıcak, ol eli altında [11] olan kabîle hanların 
dergâhına da‘vet kılub anlar ile danışık [12] kıldı. Bir rivâyetde şöyle nakl ider 
kim, kasdı vilâyet-i Rusçıyan’a [13] oldı. Bir kavilde Ungurus üzerine oldı.

Çünkim el bir itdiler, [143b] [1] ol hanlara emr eyledi kim, varalar leşkerlerin 
cem‘ eyleyeler. Ol vechile anlara [2] hüsn-i icâzet virdi ve Batusı-Akdura Han dahi 
bi’l-cümle Tatar vilâyeti [3] çerisin huzûrına çağrışdı. Pes ol beş hanlar dahi va-
rub her biri [4] çerilü çerisin cem‘ eyleyüb hanun dergâhında cem‘ oldılar.

Meğer ol ulu [5] Tatar cem‘iyeti vilâyet-i Rusçıyan melikinün kulağına varub ir-
mişdi. Ol [6] dahi vehme varub fikret bahrına gark idi.

Ammâ bizüm hikâyetimüz buna irdi kim, [7] çünkim Batusı-Akdur Han cemî‘ 
vilâyet-i Tatar çerisin cem‘ eyleyüb hisâb [8] eylediler ve kaleme aldılar, gördiler 
kim, yüz bin [9] Tatar askeri cem‘ olmış. Ol aradan Tatar askeri Hazret-i Îsâ ne-
bînün bin iki yüz kırk birinci târîhinde vilâyet-i [10] Rusçıyan’un üzerine uğrayub 
bir niçe yirlerin yakub yıkub hasâret [11] ve gâret kıldı.

Pes ol eyyâmda vilâyet-i Rusçıyan’dan bir tâcir259 çıkub [12] işbu havâdisden ha-
berdârdı. Ve ol şahıs vilâyet-i Ungurus’a irüb [13] kıral Beyla’nun huzûrına varub 
Batusi-Okdur Han’un leşker cem‘ eyledüğin [144a] [1] haber virüb ve: “Vilâyet-i 
Rusçıyan’un ba‘zı yirlerin yakub harâb eyledi. Şimden sonra [2] senün üzerüne 
gelmek mukarrerdür. Andan gâfil olacak düşmen değüldür” deyicek, şübheye 
[3] vardı ve mütehayyir oldı.

Bir kavilde ol şahsun cevâbına i‘tikât eylemedi. [4] Zîrâ Ungurus memleketi ile 
Rusçıyan vilâyeti mâbeyninde bir ulu kûhistânlık [5] ve bir acâyib sarp260 derbend 
vardı. Ve anun yolından değme çeri geçmek mümkin [6] değül idi. Ol sebebden 
kıral ol cevâba rızâ göstermemişdi. Ol [7] derbende Demürkapu dirlerdi.

Ammâ kıralun gönline şübhe ârız olmışdı. [8] Derhâl ol vilâyete câsûslar salub 

258 Ms. ezincânib.
259 Ms. tâçir.
260 Ms. sic. (Bk. 73a/7 v.b.).
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ve dahi etrâf-ı âleme “Hâzır olun” [9] deyü tenbîh idüb nâmeler perâkende 
eyledi. Ve kıral dahi işrete meşgûl olub; [10] ammâ ol Tatar askeri cânibine kim 
câsûslar virib-idi ana muntazır [11] ve ümidvâr idi. Eyle olsa günlerde bir gün 
ol câsûslar dahi [12] gelüb vilâyet-i Rusçıyan’ı harâb eyledüklerin ve “Andan te-
veccühleri mukarrer ve [13] muhakkak hemân üzerinedür” deyü cevâb viricek, 
kıralun cân başına sıçrayub.

[144b] [1] Meğer ol eyyâmda kıralun yanında bir ulu beğzâde vardı. Adına 
Palatinus derlerdi. [2] Fi’l-hâl anı katına okudı ve ana emr eyledi kim, vara ol 
Demürkapu derbendinde [3] oturub bekleye ve Tatar askerin oradan geçürmeye. 
Ol dahi emre fermânber [4] olub ana derhâl bir niçe bin kişi koşub ve ana 
hil‘at-ı hâs geydürüb: [5] “Göreyin seni” deyüb istimâlet virdi. Ve ana destûr 
virüb Demürkapu derbendine [6] gitmekde.

Ammâkim kıral Beyla dahi vilâyet-i Ungurus’un mîr u mihterânların ve cümle [7] 
leşkerin da‘vet eyledi, ve kal‘a-i (Ustulni) Belgırad öninde cem‘iyet kıldı, ve Tatar 
askeri [8] cânibine göz kulak tutdı. Ammâkim bu tarafdan Palatinus dahi giceyi 
ve gündüzi [9] bir idüb ol derbende varmakda. Çünkim ol Demürkapu’ya irişdi, 
[10] anda âsâyiş eyledi, ve ol yolı sedd eyleyüb: “Düşmanun tedbîri ne ola?” [11] 
deyü vaktine hâzır ve gavgâya muntazır oldı.

Ammâ râvî şöyle dâsitân [12] kılur kim, kıral dahi ol tarafda çeri cem‘ idüb 
vaktine hâzır261 idi. [13] Ammâ cümle yarar hazînesin bir araya cem‘ eyleyüb 
ve Nemçe vilâyeti çasarına [145a] [1] mektûblar yazub ve hazînesini hâtûnına 
koşub Nemçe vilâyetine gönderdi. [2] Ve gendüsi: “Muktezâ-yı devrân neye ire?” 
deyü fikirde ve Palatinus’un keyfiyet-i [3] ahvâline kulak tutmışdı.

Pes râvîler şöyle rivâyet iderler kim, ol [4] tarafdan kim Tatar askeri dâimâ 
vilâyet-i Kara-Boğdan’a seğirdim eyledükleri [5] sebebden, vilâyet-i mezbûre 
hâkimleri ve kavmi cilâ-yı vatan eyleyüb Ungurus [6] vilâyetinde yurt ve mülk 
bağlamışlardı. Ol sebebden Ungurus memleketine kasd [7] kılub hurûc eylediler. 
Ve kona göçe günlerde bir gün ol derbende irdiler. [8] Ve leşkerün evveli kim ol 
Demürkapu mahalline irişdiler, pes gördiler kim, yolı [9] sedd olmış, ve anı leşker 
bekler. Ve ol Tatar çerisinün geleni anda irkildi. [10] Âkıbet ol derbend Tatar 
kavmiyle doldı. Ve ol sedd üzerine ceng- [11] eylediler, ve bî-hisâb Tatar kavmini 
helâk eylediler. Vardukça gavgâ ziyâde oldı. [12] Ve hana262 feryâdcı irdi, ve Tatar 

261 Ms. verbum correctum.
262 Ms. sic. Recte: Palatinusa.
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han andan yol diledi kim, geçe. Ammâ Palatinus [13] kat‘an iltifât eylemeyüb 
geleni öldürdi. Âkıbet han dahi irüb [145b] [1] ol sed üzerinde ol mertebede 
ceng ü kıtâl kıldılar kim, dilile şerh olmaz. [2] Âkıbet Tatar askeri galebe idüb ol 
cengde Palatinus muhkem zahmdâr düşüb [3] kaçdı.

Çünkim Palatinus kaçdı, kavmi ol derbendi geçüb Ungurus [4] toprağına basdı-
lar. Ammâ Palatinus’un keyfiyet-i haberi kırala iricek, meğer [5] ol vaktin Çeh 
vilâyetinden yardım taleb kılmışdı. Ol sebebden Ustulni [6] Belgırad üzerinden 
kalkub kal‘a-i Usturgon öninde nehr-i Duna’yı geçdi, [7] ve Morava’ya irüb Çeh 
vilâyetinden gelecek yardıma muntazır oldı.

Ez-in-cânib263 [8] han dahi Ungurus diyârına iricek, ol yanında olan hanlarla 
meşveret [9] eyleyüb el bir eyledi. Ve ol hanlarun birine264 Pata Han dirlerdi. Anı 
gendü [10] çerisiyle seçüb Leh vilâyeti üzerine saldı. Çünkim Pata han vilâyet-i 
[11] Leh’e265 duhûl idicek, Leh meliki dahi leşker gönderüb Karko dimekle ma‘rûf 
[12] bir kal‘a kurbında ol iki leşker birbiriyle mülâkât olub ceng eylediler. [13] 
Ol muhârebede Pata Han mağlûb olub ve cümle askeri tîr ü şemşîrden geçüb 
[146a] [1] bir ferd kurtılmayub anlarun eseri ma‘dûm oldı.

Ve bir hana dahi Kaykan dirlerdi. [2] Anı dahi tefrika kılub bir niçe bin süvâr çeri 
ile vilâyet-i Boğdan cânibine [3] saldı. Bir gün Kaykan dahi Erdel vilâyetinün ol sa‘b 
dağların aşub [4] kal‘a-i Zibin kurbında Otla dimekle meşhûr nehr üzerinde bir 
azîm köy [5] vardı: ol araya irüb ve nehr-i mezbûreyi266 geçdi.

Ammâ ez-in-cânib267 Erdel kavmine [6] dahi haber irişüb fi’l-hâl anlar dahi bir araya 
cem‘ olub anlara karşu vardılar [7] ve mukâbele kıldılar ve ceng eylediler. Âkıbet 
Tatar çerisi kaçub ol sarb268 [8] dağa girüb nihân oldılar. Ammâkim Erdel çerisi dö-
nüb yirlü yirinde karâr [9] idicek, ve gâfil olduklarından han âgâh olıcak, nâgehân 
üzerlerine ılgayub [10] Erdel diyârın basub kavmin kılıçdan geçirüb ve il memleketi 
yıkub harâb [11] eylediler. Ol aradan göçüp: “Kandesin ulu han” deyüb gitdiler.

Ammâ Batusı- [12] Akdur Han dahi varub Segedin üzerine konmış idi. Ol mahalde 
Kaykan [13] dahi irüb ulu han ile mülâkât kıldı. Ol mevzi‘de [146b] meşveret [1] 

263 Ms. ezincânib.
264 Ms. birne.
265 Ms. verbum correctum.
266 Ms. mezbûreyi.
267 Ms. ezincânib.
268 Ms. sic. (Bk.73a/7 v.b.).
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eylediler, ve kırala mu‘âraza yüzinden mektûb inşâ idüb eyitdiler [2] kim: “Sen 
kim Ungurus meliki Beyla’sın, bilmiş olasın kim, senün dînün ve diyânetün [3] 
bâtıldur, ve kırallık dahi sana lâyık değüldür. Pâdişâhlık bana yaraşur. İki [4] 
pâdişâh olmak câiz değüldür. İmdi kılıcumdan amân bulayın dirsen, boynuna 
[5] resen takub gelesin, bizüm dînimüze ikrâr idesin, ve bana bende olasın. [6] 
Ben dahi girü memleketün sana mukarrer kılam. Eğer yok dirsen, vaktüne 
hâzır olasın. [7] İşte üzerüne vardum: Bilmedüm demeyesin” dimiş. Ol mektûbı 
kırala gönderdi. [8] Anun akabinden gendüsi dahi kıralun üzerine revâne oldı.

Ammâ kıral dahi [9] ol cânibden geçüb gelüb şehr-i Peşte içine girüb ve askerin 
dahi cümleten [10] içerü koyub ve kal’ayı bend idüb taşraya bir ferd komayub tâ 
şol vakte [11] değin kim, bu tarafdan han dahi niçe mesâfe kat‘ idüb Peşte’ye karîb 
mahalle [12] irmişdi, ve ol mahalde akın virüb ol etrâfı talan ve yağma itdürdi. [13] 
Ammâ kıralun kande olduğından kimse bellü haber virmedi.

Ammâ hâtûnın [147a] [1] ve hazâinin vilâyet-i Nemçe’ye gönderdüği vaktin yar-
dım taleb kılmışdı. Ol [2] sebebden Nemçe beğlerinden bir yarar nâmdâr beğe 
hayli leşker koşub kal‘a-i [3] Vac mahalline irüb kırala mu‘âvenete gelürken, ol 
vaktin kim han akın [4] virmişdi, ol mahalde ansuzın Tatar askeri kal‘a-i Vac 
üzre gelüb [5] ve kal‘a-i Vac’ı gâfil bulub alub ve halkın kırub ehl ü ıyâlin esîr 
eylemişlerdi. [6] Andan sonra kal‘a-i mezbûreyi ihrâkı bi’n-nâr idüb harâb ey-
lediler. Ol aradan [7] Tatar askeri dönüb giderken gördiler kim, karşudan bölük 
bölük leşker [8] belürdi. Meğerkim kıral-ı Nemçe memleketinden mu‘âvenet içün 
yardım taleb kılub- [9] dururdı. Ol leşker meğerkim ol idi.

Çünkim ol iki asker anda birbirine269 [10] duş olub birbirinden haber alıcak, fi’l-
hâl cenge bünyâd idüb âheng [11] kıldılar. Tatar kavmi gâlib gelüb bârân-misâl 
tîr ü bârân eylediler, ve ol [12] çeriyi sıyub bir sâ‘atde târumâr eyleyüb ve çeri 
beğlerin esîr eylediler. [13] Ol aradan dönüb Tatar han ile mülâkât oldılar.

Ammâ bundan [147b] [1] evvel zikr olunmışdı kim, Tatar’un fitnesinden vilâ-
yet-i Bogdan hâkimi olan Kutan [2] Voyvoda memleketin terk idüb ve ba‘zı re‘âyâ-
ların kaldırub tebdîl-i mekân eyleyüb [3] kıraldan yurd taleb eyledüği ecilden, 
ba‘zı beğlerün ve sipâhîlerün ve re‘âyâlarun [4] mülk yirlerin elinden alub Bogdan 
kavmine virmişdi. Ol sebebden Ungurus [5] beğleri ve sâir re‘âyâları müteşekkî 
olub kîn itmişlerdi. Ammâ Tatar çerisi hurûc [6] eyleyicek, kıralun cemî‘ tedbîri 
ve tedârüki Kutan Voyvoda’yla idi. Ve anı [7] ziyâde severdi.

269 Ms. birbirne.
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Ammâkim Tatar çerisi gelicek, vilâyet-i Ungurus içinde hayli [8] zarar ve güzend 
eyleyicek, vilâyet beğleri ve kavmi rencîde olub eyitdiler kim: [9] “El-ân işbu 
Bogdan hâkimi Tatar bu cânibe hurûc eylemesine sebeb olmışdur, [10] ve anlara 
ittifâk birdür” deyüb araya vesvese düşdi. Eğerçi Boğdan [11] kavmiyle bir ol-
mışlardı. Ammâkim birbirine270 mühâba eylemezlerdi, ve aralarından kîn [12] 
mahv olmadı. Âkıbet Tatar’un işbu feterâtı zemânında Ungurus kavmi ve ba‘zı 
[13] beğleri birbirine271 tâbi‘ olub baş çekdiler. “Elbette Kutan Voyvoda’yı helâk 
[148a] [1] iderüz, zîrâ anun sebebinden düşmen üzerimüze gelmişdür; ve sâni-
yen milklerimüz [2] cebren kıral elimüzden alub kimin ana ve (kimin) kavmine 
virmişdür” deyüb bir gün nâgehân [3] Nemçevî’lerün dahi ba‘zı anlara uyub ve 
âlât-ı harbe müstağrak oldılar. Ve eyitdiler [4] kim: “Kıral dahi memlekete hâzır 
düşmen getürmişdür, varsun Boğdan kavmiyle düşmene [5] cevâb virsün” deyüb 
gulüv eylediler, ve Kutan Voyvoda olduğı sarâyun üzerine [6] üşüb sarâyın ihâta 
eylediler ve savaş idüb kıtâla el kardılar. Âkıbet [7] Kutan Voyvoda’ya fursat bulub 
sarâya girüb amân virmeyüb depelediler.

[8] Pes vilâyete düşmen gelmeğin, Boğdan kavmi bir araya cem‘iyet eylemişlerdi. 
Ve darb-ı [9] harb âlâtın görüb kıral cânibine gelmekdeyken bu cânibden: “Un-
gurus [10] çerisi baş çeküb anlarun meliki olan Kutan Voyvoda’yı helâk eylediler” 
[11] deyü ol haber Boğdan kavmi arasına düşdi. Derhâl anlar dahi baş [12] çeküb 
dilediler kim, varub Tatar han ile bir olub Ungurus’lardan [13] intikâm alalar.

Meğerkim ol demde anlara “Gelesiz” deyüb kıral cânibinden [148b] [1] adam 
varmışdı. Aslâ ana i‘tibâr ve iltifât eylemediler. Anlarun ol keyfiyetlerini [2] kıra-
la haber viricek, üzerlerine bir mikdâr çeri seçüb gönderdi. Varub [3] ol çeriyle 
ceng idüb uruşdılar, ve kıralun çerisine fursat bulub [4] ekserini kırdılar. Andan 
perîşân olub bîm-i cândan kaçub târumâr oldılar.

[5] Ammâ râviyân-ı ahbâr şöyle nakl ider kim, bu esnâda Tatar hanı kıralun 
Peşte [6] içinde idüğin sahîh haber aldı, ve diledi kim, üzerine vara. Ammâ yine 
perhîz [7] eyledi. Ve kıral dahi orada etrâf-ı âlemden yardım umub intizâr olmış 
[8] idi. Pes ol eyyâmda Nemçe ve Çeh vilâyetlerinden bî-hisâb yardım gelüb [9] 
kıral dahi süvâr olub Peşte içinden çıkub Tatar hanun üzerine [10] hurûc eyledi. 
Ol tarafdan han dahi âgâh oldı ve gendi [11] çerisin bölük bölük seçüb tefrika 
eyledi. Ve her bir bölüğin birer mevzi‘de [12] kemîn eyledi. Ve emr eyledi kim: 

270 Ms. birbirne.
271 Ms. birbirne.
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“Zinhâr ve zinhâr! Olmasın kim, kıralun [13] çerisiyle mukâbil olub urışub ceng 
eyleyesiz. Ancak uzak yirden [149a] [1] gözükün. Ben gitdüm, siz dahi benüm 
ardumca yetişmek ardınca olasız” [2] deyüb sipâriş kıldı.

Çünkim bu tedbîri kılmakdan murâdı kıralun çerisini [3] zebûn oldukdan sonra 
ceng eylemek olmışdı. Ammâ kıral cânibine göz urub [4] çünkim kıralun eseri 
âşikâr oldı. Pes han dahi ol yirde süvâr olub [5] bir menzil çerisin girü çeküb 
gitdi. Kıral ol gice ol arada âsâyiş [6] kıldı. Ammâ feth-i kelâmda ba‘zılar: “Tatar 
çerisi kaçdı” didiler.

Çünkim subhun [7] âsârı belürdi kıral girü süvâr olub bir menzil mesâfe gitdük-
den [8] sonra, ol Tatar çerisi kemînden çıkub göründi. Çünkim ol hâli gör- [9] 
diler, eyitdiler kim: “İşte han ile mülâkât olmışuz” deyüb fi’l-hâl [10] cümle-i 
asâkir-i Ungurus âlât-ı harbe müstağrak süvâr olub “İşte han” deyüb [11] ol gün 
tâ ahşama dek at sürüb Tatar’un ardın sürdiler. Ol [12] gice at arkasında tâ sabâh 
irinceye dek encüm-misâl bîdâr oldılar.

Çünkim [13] sabâh oldı, âlem münevver oldı, gördiler kim, bir tarafdan yine 
[149b] [1] düşmen belürdi. Anlarun ol gün dahi ardın sürüb tâ ahşama dek 
[2] kovub fürûmânde kaldılar. Tâ sol mertebede gitmişlerdi kim, nehr-i Tisa 
kurbında [3] kal‘a-i Ağriya civârına irüb şeb vakti olıcak, bî-mecâl anda konub [4] 
huzûra vardılar.

Ve han dahi nehr-i mezbûre civârında konub cemî‘ askeriyle [5] ol gün bir olub 
ve ol gice âlem agyârdan hâlî olıcak, han [6] cemî‘ yarar bellü hanları yanına 
okudı, ve eyitdi kim: “Bilmiş olasız kim, bu denlü [7] fursat ele girmek ihtimâ-
li272 yokdur. Hemân hâzır olun kim, bu gice [8] şebhûn iderüz” deyü ol hanları 
bölük bölük eyledi. Ba‘dehû süvâr [9] olub kıral askerin altı tarafdan kuşadub 
ihâta eylediler, ve anlarun [10] üzerine tîr ü bârân eylediler. Ammâ şol misal 
ifrât mertebesinde ok [11] yağdurdılar kim, ol gice tâ ale’s-seher oluncaya değin 
at ve adam helâk [12] eylediler kim, dil ile şerh olmaz. Ve hem bî-hisâb leşker 
kavminden mecrûh [13] eylemişlerdi.

Çünkim sabâh oldı, kıral dahi at arkasına gelüb [150a] [1] alaylar bağladılar. 
Ve kıralun bir nâmdâr karındaşı vardı. Ol dahi [2] kıralun sağ kolından masâf 
çekdi. Ve sol kolından çasardan yardıma [3] #gelen Nemçe çerisi#273 dahi saf 

272 Ms. ihtemâlı.
273 Ms. # … # pars adscripta?
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dizüb ol gün Tatar kavmiyle tâ gün [4] dolunıncaya değin urışub ceng ü kıtâl 
eylediler. Ve tarafeynden çok [5] kavim helâk olmışdı. Ammâ Tatar askeri bölük 
bölük olub [6] tîr ü274 bârân eylemek ile çok leşker kırmışlardı. Şol hadde ceng ü 
âşûb [7] iderlerdi kim, meydân-ı ma‘reke yüzinde olan kavimle ceng iderken her 
tarafdan [8] ol mertebede tîr275 bârân iderlerdi. Âhir Ungurus çerisin zebûn kılub 
[9] kimini kırdılar ve kimini mecrûh eylediler ve Nemçe kavmin muhkem kırub 
telef  itmişlerdi. [10] Kıral gördi kim, aslâ Tatar kavmine zafer yokdur, gendi çerisi 
ekseriyâ [11] kırılub zebûn oldı. Hemân kaçmak tedârükin kılub ol gice kıral [12] 
ve karındaşı Kolomanus süvâr olub kaçdılar.

Nazm

 [13] N’oldı ahvâli bunlarun dinle yâr
  Mâl u mülk taht u raht her ne ki var

[150b] [1] Cümlesin terk eyleyüben iy azîz
  Eylediler kaçmağa gâyet sitîz

 [2] Yüğrük atlara olub bunlar süvâr
  Kaçdılar terk eyleyüb nâmûs u âr

 [3] Her kişi eyle kaçardı yolına
  Kimse bakmazdı önine sonına

 [4] Çünki kardaşıyla kaçdılar kıral
  Leşkere dahi n’olur gör sonra hâl.

[5] Nesr

Bunlarun ahvâlinden Tatar haberdâr olıcak, derhâl süvâr olub [6] giceyle şe-
bhûn eylediler. Ve ol çeri(yi) târumâr idüb nehr-i Tisa’ya dökdiler, [7] ve dahi 
ba‘zı kırub kılıçdan geçirüb yağma vü târâc kıldılar. Kıral mahzûn [8] kaçub 
gitmekde. Bu cânibden Tatar kavmi ol şikeste leşkerün mâlın emvâlin [9] talan 
eylediler, ol etrâf-ı cevânibi ihrâk idüb harâb eylediler, ve ele [10] giren vilâyet 
kavmin kırub ehl ü ıyâlin esîr eylediler.

Andan sonra han [11] ol aradan geçüb nehr-i Duna’yı geçüb Eski Budin üzerinde 

274 Ms. sic. (Bk. 150a/8).
275 Ms. sic. (Bk. 150a/6).
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karâr kıldı. [12] Ve bir niçe zemân anda âsâyiş kılub andan ol hanlara akın virüb 
her birini276 [13] birer cânibe gönderüb etrâf-ı âlemi târâc ve harâb kıldılar. Ve 
Safan Han [151a] [1] dirlerdi, bir hanı vardı, = = = üzerine salub varub feth 
eylemişdi.

Ammâ bundan [2] evvel takrîr olundı kim, sefer itmezden evvel hâtûnın ve dahi 
bazı hazâinin Nemçe [3] vilâyetine göndermişdi. Ol sebebden cengde mağlûb 
olıcak, çasarun [4] katına vardı.

Ammâ râvî şöyle rivâyet ve hikâyet kılur kim, ol cengde bâkî kalan [5] çasarun 
beğleri kıraldan ve Ungurus beğlerinden çasara şikâyet eyleyüb eyitdiler kim: 
[6] “Devletlü çasar, bizüm Tatar çerisinden bâkîmüz yoğdı. Ammâkim ol asıl 
mahalde [7] Boğdan kavmiyle Ungurus beğleri uz olmayub mâbeynlerine fitne 
düşüb [8] Boğdan hâkimin öldürdiler. Ol sebebden Tatar bize fursat bulub çok [9] 
mertebe zarar ve nihâyet derece ziyân eylemeğe sebeb oldılar” deyüb mahzûn 
olub [10] ağlaşdılar. Çünkim çasar bu esrâra vâkıf  oldı, gazaba gelüb Beyla [11] 
kıralı tutub muhkem bir kal‘ada habs eyledi.

Pes râvînün kavli bunun üzerine- [12] dür kim, Tatar han kıral ile ceng eyledükde, 
kıralın saltanatı mührü hanun [13] eline girmişdi. Ve kıralun dîvânına müte‘allik 
ba‘zı debîrleri ele girüb [151b] [1] hana esîr u gerdân-beste gelmişlerdi. Am-
mâkim kıralun karındaşı Kolomanus kim [2] cengde sınub kaçmışdı ve ol diyârda 
bir sarb277 cebelistânlıkda kalub [3] etrâfa gûş urmışdı. Han dahi bu ma‘nâdan 
âgâh olıcak, fi’l-hâl [4] kıralun ağzından Kolomanus’a mektûb yazub eyitdi kim: 
“Sen kim karındaşum [5] Kolomanus’sun, bilmiş olasın kim, ben şimdiki hâlde 
çeri cem‘ eyledim. Eyle olsa [6] sen dahi hâzır olan çeriyle ale’t-ta‘cîl gelüb bana 
yetişesin, tâ kim [7] varub andan intikâm alavuz” demişdi. Pes ol mektûb kıralun 
mühriyle [8] mühürleyüb kıral kavminden hana ba‘zı kimseneler tâbi‘ olmışlar-
dı, ol mektûbı [9] Kolomanus’a gönderdiler.

Ammâ Tatar hanı bir niçe bin çeri seçüb [10] Kolomanus’un yolında kemîn kılmış-
dı. Pes ol mektûb Kolomanus’a vâsıl [11] olıcak, ol aradan kalkub giderken Tatar 
askeri basub ol [12] kavmi dahi kırub târumâr ve perâkende kıldı. Ve Kolomanus 
kaçub [13] halâs bulamadı, ele girdi.

Ammâ bu cânibden kim, Nemçe çasarı [152a] [1] kıralı habs idicek, kıral: “Beni 

276 Ms. birni.
277 Ms. sic. (Bk. 73a/7 v.b.).
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habs eyledüğinden garaz ne ola?” deyüb mektûb [2] yazdı. Cünkim mektûb 
çasara vâsıl oldı, ana haber salub eyitdi kim: [3] “Üzerüne düşmen geldi. Pes sen 
benden yardım taleb kıldın, ben dahi iltimâsun [4] kabûl eyledüm, mu‘âvenete 
binâen cemî‘ yarar ve nâmdâr beğlerüm ve leşkerüm üş sana [5] virib idüm. 
Senin kavmün arasında hod kadîmî fâsid mâcerâ ve eskiden bürûdet [6] varımış. 
Çünkim mâbeynde adâvet-i küllî vardı, düşmana ne deyüb mukâbele [7] ol-
dun? İmdi yanlışlık ile nice yarar adamlarum telefe virdün. Nihâyet [8] mertebe 
hazînem bâda virdüğinden mâ‘adâ, olanca leşkerüm dahi hâke saldun. [9] Bu 
bâbda taksîrâtun zâhir oldı. İmdi eğer benüm elümden amân bulmak dilersen, 
[10] bana eyledüğün zararı ve ziyânı virmeyince benden sana necât müyesser 
olmaz” deyü [11] cevâb virdi.

Kıral dahi gördi kim, başına bu asıl felâket ve musîbet, ve [12] bunun gibi 
serencâm ve sergüzeşt278 nâzil olıcak, bildi kim, gendüye kimseden [13] vefâ 
eseri gelmez. Âkıbetü’l-emr kıral olanca hazâinin çasara virdi, [152b] [1] ve 
andan gayri delim murassa‘ âlât virüb ahd eyledi kim, şöyleki memleket [2] girü 
kemâkân müyesser olacak olursa, andan dahi bahş virüb çasara [3] milk eyleye.

Çünkim kıral cemî‘ hazînesin virüb çasarun elinden halâs [4] oldı, ol diyârda 
bir ân ve bir sâ‘at karâr eylemeyüb “Kandesin vilâyet-i [5] Rim?” deyü papaya 
müteveccih oldı. Rim Papa dahi ana ri‘âyet kıldı ve merhamet [6] eyledi. Ve kıral 
dahi mu‘âvenet içün andan leşker taleb kıldı ve hazîne istedi. [7] Papa dahi 
leşker cem‘ eyleyüb kırala himmetle icâzet virüb; ve andan [8] gemilere girüb 
muvâfık rûzgârla cezâir-i Rodos’a revâne oldı, [9] ve cezâir-i mezbûre hâkimle-
rinden dahi hazîne ve yardım taleb eyledi. Anlardan [10] dahi bû-yı merhamet 
ve âsâr-ı mürüvvet irüb anı hoş gördiler ve asker virmeğe [11] meşgûl oldılar.

Ammâ rivâyetde şöyle gelmişdür kim, kaçan Tatar kavmi memâlik-i [12] Ungu-
rus’ı alub ve kavmin kahrıla memleketden sürüb ve cengde bâkî kalan [13] beğler 
dahi ba‘zı Nemçe vilâyetine ve ba‘zıları dahi ol serhadd-ı ekâlîmde: [153a] [1] 
“Rûzgâr ne nakş ider? Görelüm” deyüb kimi vatan bağlayub ve kimi kal‘alara 
[2] etrâfda olan kentlere perîşân olmışlardı. Ol ceng sebebinden [3] Nemçe kav-
miyle mu‘ârız düşmişlerdi. Ammâ bu tarafdan Tatar Han’ı [4] dahi ol vilâyetleri 
yakub yıkub harâb itmekteydi.

Pes çasar dahi [5] gördi kim, Tatar muttasıl vilâyet harâbındadur. Ol dahi emr 
eyledi kim, [6] henüz el karılmayan Ungurus memleketlerin Tatar kavmi urub 

278 Ms. sergüdeşt.
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yakub [7] talan eylemekden ise, emr eyledi kim, Nemçevî’ler varub harâb kıla-
lar. Bu vechile [8] Nemçe kavmi dahi gulüv idüb ol er karılmayan yirleri kim 
gendünün hadd-ı [9] sınurına muttasıl idi, urub târâc eylediler. Ve Tatar hanun 
muhârebe- [10] sinde Nemçe kavminün ta‘allukâtı hayli telef  olduğı sebebden Un-
gurus [11] kavmine garaz eylemişlerdi. Çünkim çasardan bu denlü fursat buldılar, 
pes [12] anca yirlerin urub yağma ve harâb eylediler, ve Ungurus kavminün [13] 
adâveten kimin öldürüb ve kimin soyub hilâf-ı emr envâ-i ta‘addî ve hakâret 
[153b] [1] eylediler. Pes işbu hasâretden Ungurus kavmi gâyetle muztarib oldılar.

Ammâkim [2] kıral Rim Papa’dan yardım alub dahi leşker içün cezâir-i Rodos 
hâkimlerine [3] varub anlar dahi çeri virüb; ol zemân idi kim, ol aradan kıral 
[4] dahi hurûc eyleye. Ve hem dâimâ bunlara bu cânibe dâimâ habercileri gel-
meden hâlî [5] değüldi. Çünkim Nemçe kavmi adâveten bu asıl hakâret kıldı, 
mâ-bâkî Ungurus [6] beğleri dahi bir araya gelüb nâçâr anlar dahi baş çeküb 
dilediler ki, [7] Hırvat vilâyetine düşüb ve ol diyârda kıral ile buluşalar. Çünkim 
[8] baş çeküb ayağ üzerine geldiler, pes çasara tâbi‘ nâgehân iki pâre kal‘a- [9] 
ların alub cemî‘ kavmin ve ehl-i ıyâlin kırub ve kal‘aların yıkub mâlın [10] yağma 
vu târâc eylediler ve çok Nemçe kavmin helâk eyleyüb ve ba‘zı be-nâmların [11] 
tutub esîr eylediler. Bu veche hâl ile varub diyâr-ı Hırvat’a düşüb [12] anda kıral 
cânibine kulak olub intizâr oldılar.

Ammâ râviyân-ı ahbâr [13] ve nâkilân-ı âsâr şöyle rivâyet kılur kim, bu yanadan 
Tatar hanı Bulgar [154a] [1] ve Rum diyârlarına akın viribidi, ve ol diyârları dahi 
harâb kılmışdı, [2] ve ehl-i ıyâllerin yağma ve esîr sürüb kavmin ekseriyâ kırub 
telef  itmişlerdi. [3] Ve her biri varduğı diyârdan dönüb gelüb han ile cem‘ olub 
mülâkât [4] olmışlardı.

Çünkim Tatar askeri bir araya cem‘ oldı, pes ittifâk kıldılar kim, varub [5] vilâ-
yet-i Nemçe’yi dahi urub târâc ve talan eyleyeler. Fe-ammâ çasar dahi bunların 
[6] keyfiyet-i ahvâllerin câsûsdan haber bilüb âgâh olıcak fi’l-hâl çeri cem‘ [7] ey-
ledi, ve emr eyledi kim, serhadd-ı ekâlîmde olan kal‘aları hıfz idüb ve muhkem 
[8] eyleyüb ihtirâz üzre olalar.

Pes han dahi çasar çerisini cem‘ eyledüğinden [9] haberdâr olıcak, ol firâsetden 
ferâgat-i küllî eyledi. Lâkin nehr-i Duna’yı [10] geçüb Çeh Morava nâm diyâr üze-
rine yüriyüb ol diyârı serâser [11] urub ihrâk idüb beyâbân kıldı.

Bu vech hâlât ile han [12] ol vilâyetleri üç yıl mütevâtir kârı gâret ve hasâret 
üzre oldı. [13] Ve cemî‘ etrâf-ı âlemi harâb berr ü beyâbân kıldı. Bu mâbeynde 
üç yıl devr [154b] [1] eyledüğinden sonra, meğer ol zemânda kal‘a-i Usturgun’a 
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muttasıl aşağa [2] cânibde bir ulu kal‘a vardı. Han ol kal‘ayı sâhiblerinden bir 
niçe def‘a [3] hüsn-i rızâyla istemiş idi. Ammâkim aslâ i‘tibâr ve iltifât eyle-
memişlerdi. Âkıbet [4] üzerine varub ol kal‘ayı ihâta eyledi. Çok ikdâm eyledi. 
Âkıbet [5] fethe mümkin olmayıcak, emr eyledi kim cemî‘ asker ol kadar odun 
cem‘ eylediler [6] kim, dil ile vasf  olmaz. Ve ol kal‘ayı odun ile devr eylediler. Ve 
burc (u) [7] bârûdan yüce eylediler. Ba‘dehû ateş urub kal‘a-i mezbûre kavmin ol 
[8] azab ile yakub helâk eylediler, taşın taş üzerinde komadılar. [9] Andan kal‘a-i 
Ustuni Belgırad üzerine üşüb anı dahi harâb kıldı.

Ammâ [10] kim kıral Beyla dahi bildi ve âgâh oldı kim, bir tarafdan han ve bir 
cânibden [11] çasar yıkub memleket harâbındadur. Bu efkârla gâh handan gehî 
giryân âkıbet [12] Rodos hâkimleriyle esenleşüb ve ol dem askeri sefînelere tahmîl 
eyleyüb [13] ve bâdbânlar yelkeni açub ol mübâlağa askerle hanun üzerine revân 
oldılar.

Beyt

[155a] [1] Çün gemiye girdiler iy hoş-nihâd
  Ol dem içinde muvâfık oldı bâd

 [2] Çekdiler ejder gibi göğe seren
  Takdılar çarmıhlara yir yir resen

 [3] Baş çeküb eflâke ol dem her direk
  Saldı deryâya gemiler hem kürek.

[4] Nesr

Han dahi bu hâlden haberdâr olub hemân-dem Eski Budun’ı [5] dahi harâb 
eyledi. Andan sonra cemî‘ askeriyle nehr-i Duna’yı geçüb ol [6] aradan Tatar 
milkine revân olundı.

Ammâ bu tarafdan kıral Beyla dahi [7] kona göçe günlerde bir gün Ungurus 
diyârına kadem basub temâşâ kıldı kim, [8] rûzgâr her bir köşeyi bir dürlü nakş 
ile göstermiş. Ol hâlden [9] rence giriftâr olub tahtına irdi. Ammâkim ale’d-
devâm vilâyet harâbından [10] perîşân-hâl idi. Ba‘dehû on altı yıl dahi ömür 
sürüb andan dünyâdan [11] gitdi. Nehr-i Duna içinde cezîrede vâki‘ olan kilisede 
defn eylediler.
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Beyt

 [12] Şarâb-ı telh-kâm sundı ana merg
  Harâb-âbâd-ı dehri eyledi terk.

[13] Nesr

Ammâ râvîler şöyle rivâyet kılur kim, beşinci kıral [155b] [1] İstifan kim bundan 
ilerü zikr olundı, anun bir oğlı kalmışdı. Ana dahi [2] Beyla dirlerdi. Atasından 
sonra anı tahta geçürdiler. İki yıl hükm eyledüğinden [3] sonra, Çeh vilâyeti hâ-
kimleri anun adına leşker cem‘ idüb üzerine gelüb [4] Peşte-âbâd’da Kıral Beyla’yla 
mukâbele eylediler ve muhkem ceng eylediler. [5] Ammâ Çeh askeri mağlûb olub 
kaçdı, ve niçesi kılıçdan geçdi.

Ammâ kıral [6] dahi kasd eyledi kim, Çeh memleketi üzerine varub harâb kıla. 
Lâkin ömri vefâ eylemeyüb [7] tahta geçdüğinün üçünci yılı dünyâdan gidüb 
anı dahi atası yanında cezîre-i [8] mezbûre kilisesinde defn eylemişlerdür.

Beyt

 [9] Aceb bâzî kılur halkla gerdûn
  Niçe şâhı ider hâk içre medfûn.

[10] Nesr

Anun dahi bir oğlı kaldı. Adına Ladislavuş dirlerdi. [11] Çünkim babası dünyâdan 
gitdi, yiri ana değdi. Ve bir niçe zemân sadr-ı [12] saltanatda yiyüb içüb hoş geçdi.

Ammâkim bundan yukaruda hikâyet [13] kılınmışdı kim, ceddi Beyla Kıralı Tatar 
han ile ceng idecek mahalde [156a] [1] Ungurus kavmi Nemçe kavmiyle bir olub 
sâbıkâ vilâyet-i Boğdan hâkimi [2] Kuten kim Tatar’un fitnesinden memleketin ko-
yub kıralun yanına gelmişdi, ol [3] mahalde anı adâveten üşüb katl eylemişlerdi. 
Meğer anun bir oğlı vardı, [4] adına Aldamur dirlerdi. İşbu kıral Ladislavuş’un 
zemân-ı kırallığında [5] Aldamur dahi Boğdan milkinde hâkimdi. Ol dahi diledi 
kim, Ungurus [6] beğlerinden atasınun kanın ala. Ve emr eyledi, cemî‘ vilâyet-i 
Boğdan çerisin [7] cem‘ idüb ulu cem‘iyet kıldı.

Ez-in-cânib279 bu yanadan Kıral [8] Ladislavuş çünkim bu hâle muttali‘ oldı, 
hemân sâ‘at vilâyet-i Boğdan’a [9] sahîh haber içün câsûslar gönderüb varub 

279 Ms. ezincânib.
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vilâyet-i Boğdan’a varub [10] irişdiler, temâşâ eylediler, gördiler Aldamur külliyen 
Boğdan çerisin cem‘ [11] eylemiş.

Eyle olsa câsûslar ol aradan dönüb kıralun huzûrına [12] irdiler, ve hakîkat habe-
rin ayân ve beyân kıldılar. Ol sebeb ile [13] Kıral-ı Ladislavuş dahi Ungurus leşkerin 
cem‘ eyleyüb [156b] [1] ve sancakların açub Boğdan cânibine revâne olundı. 
Ammâ ol tarafdan [2] Aldamur dahi Boğdan çerisiyle kalkub Ungurus üzerine yürü-
di. [3] Tarafeynden niçe menâzil ve mesâfe kat‘ eyledüklerinden sonra, kıral câ- 
[4] nibinden dilciler gönderilüb Boğdan kavminden diller aldılar ve haberlerin [5] 
alub Ungurus memleketinün serhaddinde mukâbil kılub cânibeynden ser ü pâ 
cevşene [6] müstağrak olub ol iki asker at arkasına gelüb ceng ü âşûb [7] kıldılar. 
Aradan nice hatar geçdüğinden sonra, Boğdan çerisi zebûn [8] sûretin gösterüb 
Aldamur bu hâli göricek, bîm-i cândan kaçub [9] Tatar hanına teveccüh itmede. 
Ammâ eğer çerisi dârü’l-harb yirinde kılıçdan [10] geçüb ve cümle mâl u menâli 
ve hayme vü hırgâhı yağma olub Ungurus [11] kavmi ganî olub doyum oldılar.

Ammâ çünkim Aldamur kaçub günlerde [12] bir gün hanun huzûrına irüb kıral-
dan zârîlik kılub şikâyet [13] eyledi, ve tazarru‘ kılub eyitdi kim: “Devletlü han, 
lutf  idüb bu ben bî-çâreye [157a] [1] merhamet kılasın. Bu bûn deminde elüm 
dutgıl, destgîr ol, bana yardım” [2] deyüb taleb kıldı.

Meğerkim Tatar hanun Ungurus ile kadîmî adâveti [3] olmağın, dâimâ Ungurus 
üzerine varmağa bir bahâne isteyüb fursat ararlardı. [4] Eyle olsa Aldamur’un 
varduğı bahâne düşüb han dahi Aldamur’a [5] eyitdi kim: “Benüm dahi ol vilâyet 
üzerine sefer idüb gazâ kılmağa kasdum [6] vardur” deyüb serâser vilâyet Tatar’ı 
“Muhkem seferüm vardur” deyüb [7] çağırtdı ve bî-kıyâs çeri cem‘ eyledi.

Ammâkim kıral Aldamur’un [8] hana kaçduğından ihtirâz itmişdi. Ol sebebden 
han cânibine [9] fi’l-hâl câsûslar irüb gördiler kim, han bî-şümâr Tatar askeri 
[10] cem‘ kılmış. Çünkim haber alub sürdiler, kıralun dergâhında baş koyub [11] 
eyitdiler kim: “Devletlü kıral, işde câsûslık hizmetin yirine getürdük. [12] İmdi 
bilmiş olasın kim Aldamur varıcak, hanı iğvâyla izlâl [13] eylemiş. Şimdiki hâlde 
kasduna bî-hisâb çeri cem‘ eyleyüb üzerüne [157b] [1] gelmek mukarrerdür” 
deyicek, kıral dahi bu haberden müşevveş-hâtır olub [2] ol dahi nâçâr emr idüb 
Ungurus beğlerini ve çerisini bî-kusûr cem‘- [3] eyledi.

Ammâ bu tarafdan han asker çeküb ve bu cânibden kıral dahi [4] haber alub 
perîşân bî-cân revâne oldı. Kona göçe vilâyet serhaddine [5] irüb Hazret-i Îsâ’nun 
bin iki yüz kırkıncı târîhinde kal‘a-i Karascıg [6] kurbında Tatar han ile berâber 
irişüb ve tarafeynden at arkasına [7] süvâr olub saf-ârâ kıldılar. Ammâkim bir 
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acâyib merdâne savaş [8] kıldılar kim, âlem fenâya yüz tutub bî-kıyâs çeri kırılub 
âkıbetü’- [9] l-emr Tatar askerine fursat müyesser olub Ungurus kavmi şikeste [10] 
olmağla dârü’l-harb yirinde kıralı dahi ele getirüb helâk eylediler.

Beyt

 [11] Helâk idüb anı ol demde düşmân
  Binâ-yı ömrini eyledi vîrân.

Nesr

[12] Ve ser-be-ser vilâyet-i Ungurus’a ol aradan akın salub vilâyeti yakub [13] yıkub 
ehl-i ıyâlini esîr idüb memâlik-i Ungurus’ı harâb eyleyüb [158a] [1] vilâyet-i 
aslîyelerine azm eylediler.

Ammâkim kıral Ladislavuş’un zürriyeti [2] olmayub bundan evvel kıral Ander-
yas bir sebeb ile Fireng diyârına varub [3] günlerde bir gün Maylan şehrinde 
bir ulu Fireng beğinün kâim-makâm Fireng [4] beği vardı. Ve anun meğer bir 
sâhibü’l-cemâl hûb-hısâl, servi-kad lâle- [5] had, perîşân-mû dilber-mehrû bir 
kızı vardı. Kıral Anderyas ol kıza [6] kulakdan âşıkdı. Âkıbet anı alub memleket-i 
mukarrerine getürdi. Ammâ [7] kıralun dahi avreti vardı.

Kaçankim kıraldan ol kızun hamli [8] zâhir oldı, ol sebebden kıralun hâtûnıyla 
uz olmayub zindegânî [9] idemediler. Pes eyle olıcak, kıraldan vatan-ı asliyesi-
ne icâzet iltimâs [10] eyledi. İşbu sebeb ile anı Fireng vilâyetine gönderdi. Ve az 
zemânda [11] ol kızun bir oğlı zuhûra geldi. Adına Ludovikus deyüb ad virdi.

[12] İllâkim bir gün kıraldan dûr olduğını atası anub melûl olmışdı. [13] Âkıbet 
diledi kim, ol oğlanı ve kızını öldüre. Kız bu ahvâlden âgâh [158b] [1] olıcak, 
fi’l-hâl bîm-i cândan sûret tebdîl eyleyüb ve kaçub [2] şehr-i Venedig’e varub anda 
bir niçe eyyâm geçinüb bir ferd-i âferîde anun [3] ahvâlinden muttali‘ olmayub 
oğlı bülûgiyet mahalline kadem basdı. Ammâ [4] rûz u şeb Venedik melikinün 
hizmetindeydi.

Bir gün melik dikkatle oğlana [5] nazar kılub tavrından ve cünbişinden firâset 
kılub eyitdi kim: “Varısa işbu [6] oğlanun nesli bir ulu yirdendür, veyâhud be-
ğzâdedür” deyüb ana [7] dâimâ himmet nazarın eylerdi. Bu hâlle günlerde bir 
gün oğlanı hizmetine [8] kığırub vatan-ı asliyesinden istifsâr eyledi. Oğlan dahi 
serencâmların [9] min-evellihî ilâ âhirihî takrîr eyledi.

Çünkim ol melik anun ahvâlinden [10] haberdâr oldı, barmak berdehân kıldı, 
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ve babasınun adı Anderyaş [11] olmağın, buna dahi Anderyaş deyü ad virdi, ve 
kemâl-i mertebede ri‘âyet [12] kılub gendüsine anı oğul bildi, ve nazarı dâimâ 
ana müte‘allik idi.

[13] Çünkim kıral Ladislavuş Tatar ma‘rekesinde helâk oldı, zürriyeti kalmayıcak, 
[159a] [1] Venedik meliki fi’l-hâl çeri cem‘ eyleyüb anı derhâl vilâyet-i Ungurus’a 
[2] saldı. Pes râvî şöyle rivâyet kılur kim, Anderyaş gelüb Ungurus [3] tahtına geçdi 
ve hükm ü hükûmet eyledi.

Ammâ râvîlerün ittifâkı bunun [4] üzerinedür kim, Kıral Ladislavuş’un evlâdı 
olmaduğı ve gendüsi [5] dahi Tatar cenginde helâk olduğı âleme âşikâr olmışdı.

[6] Meğerkim ol eyyâmda Rim Papanun hizmetinde bir ulu beğzâde vardı. [7] 
Adına Karolus dirlerdi. Eyle olsa Rim Papa dahi kasd eyledi kim, [8] Ungurus tah-
tını alıvire ve memâlik-i Ungurusı gendüsine müte‘allik kıla. Fe-ammâ [9] kıral 
Anderyaş’la müdâra kıldılar. Ve ol beğzâdeye Rim Papa bir mikdâr [10] leşker ko-
şub ve hazîne virüb dilek eyledi kim, kıralun hizmetinde ola [11] deyüb vilâyet-i 
Ungurus’a kıralun hizmetine saldı. Lâkin anı kasd [12] kılmışlardı kim, bir tarîkle 
kıralı helâk eyleyüb memleketi alalar. Ol müdâra- [13] yla müyesser olmazsa, tâ 
ömri oldukça anun katında ola.

İllakim kıral [159b] [1] Anderyaş vilâyeti muhkem gereği gibi zabt eylemişdi. Ve 
beğler dahi ana dil [2] ü cândan mutî‘ olub fermânber olmışlardı. Ol sebebden 
ana bir düşmen [3] mukâbil kılmağa, ve ana kasd kılub pençe urmağa kâdir 
olmayub on bir yıl [4] hükm eyledükden sonra dünyâdan gitdi. Ve Budin içinde 
bir ulu kilise vardı, [5] orada defn olundı.

Beyt

  Her ki geldi bu cihâna âkıbet
 [6] Terk idüb gider yine bil iy ahî.

Nesr

Çünkim kıral Anderyaş vefât eyledi [7] bazı beğler dilediler kim, ol Rim Papa 
cânibinden gelen Karolus’ı tahta [8] geçirüb beğleyeler. Ammâ ba‘zıları kâil ol-
mayub eyitdiler kim: “Fireng’den [9] gelen bizüm kânûnımuz mûcibi üzre bize 
hükûmet idemez” deyüb temerrüdlik eylediler.

[10] Mâbeyne nizâ‘ düşdi: Ol temerrüdlik iden beğler sürüb Çeh vilâyeti çasarı 
[11] huzûrına irdiler. Meğer Çeh melikinün cüvân-mert bir oğlı vardı. Adına 

M E T i n 187

www.tuba.gov.tr



Vince- [12] lauş dirlerdi. Ve ol varan beğler Çeh melikine cevâb idüb eyitdiler kim: 
[13] “Şimdiki hâlde vilâyet-i Ungurus hâlî kalub kırallığa Vincelauş’ı [160a] [1] 
ihtiyâr kılduk. Ol sebebden gelüb tazarru‘ iderüz, anı bize virüb vilâyet-i [2] Un-
gurus’a hâkim kılavuz” didüklerinde, melik dahi dileklerin kabûl kıldı. Ammâ 
[3] eyitdi kim: “Murâdınuzı hoş kabûl kıldum. Ammâ zinhâr ve zinhâr olmasun 
kim, [4] memleket sebebinden oğlumun başına bir serencâm ve bir musîbet 
gelmesine sebeb [5] olasız” deyüb fi’l-hâl bir niçe beğler ve hayli asker koşub ol 
beğler [6] getürüb tahta geçirüb kıral eylediler.

Ammâkim ekseriyâ Ungurus kavminün [7] nazarı Karlus’aydı. Bu mâbeynden 
niçe şeb ü rûz geçdükden sonra [8] Kıral Vincelauş bir gün fikir bahrına gavvâs-ı 
aklı salub gördi kim, ekseriyâ [9] ol vilâyet a‘yânlarınun meyli ve nazarı Karlus’a- 
[10] dur, ve anun hükmiyle amel iderler. Eyitdi kim: “En son bu asıl işlerün [11] 
sonı ve âkıbeti selâmete irmemişdür. Eyü nişân dahi değüldür. Husûsâ kim [12] 
iki kılıç bir kında durmaz, zîrâ bir budur kim, memleketün ziyâdesin Karolus 
[13] zabt ider, ancak arada benüm bir adum vardur. Ve dahi Ungurus beğleri 
[160b] [1] bunca devrândan berü kime doğrılık idüb zindegânî eylemişlerdür? 
Ve [2] sâniyen anlardan kime vefâ geldi kim, bana gele?” deyüb fikr eyledi. 
“İmdi âkıbet [3] bunlarun bir fesâdı olur, bu asıl kırallığa benüm ne ihtiyâcum 
vardur. Bu vilâyet [4] olmazsa, Çeh vilâyeti hod gavgâsız hâzırumdur” deyüb: 
“Ya başıma yâd [5] vilâyet sebebinden bu bir onmaz cihân gavgâsı ve rûzgâr 
musîbeti nedür [6] ve neme yarar?” deyüb fi’l-hâl atasına bir mektûb gönderdi. 
Eyitdi kim: “Vilâyet-i [7] Ungurus’un bir kıralı dahi vardur. Cemî‘ memleketün 
zabtı ve umûrı elinde- [8] dür. Benüm ol arada ancak bir adum vardur. Eyle 
olsa şimden sonra bu ahvâl [9] bu280 yüzden olmak ihtimâli vardur. Eğer beni 
âlemde var olmak dilersen, [10] ale’t-ta‘cîl bir mikdâr asker ile gelüb beni ol 
diyâra alub gidesin. [11] Ben bu saltanatdan el yudum” deyüb ol mektûbı atası 
Çeh melikine gönderdi.

[12] Mektûb vâsıl olıcak, melik-i Çeh’ün aklı perîşân olub “Bu alâmet [13] eyü 
nişâna benzemez” deyüb derhâl leşker cem‘ eyledi ve henüz bâkî hâzır [161a] 
[1] gelmeyen asker içün bir kimseyi serdâr nasb idüb emr eyledi kim: “Her ka-
çankim [2] sana emrüm nâzil ola, askerle ale’t-ta‘cîl bana yetişesin” deyüb hâzır 
[3] olan çerisiyle bir ân ve bir sâ‘at eğlenmeyüb kona göçe günlerde bir gün [4] 
Peşte-âbâd’a irüb ve Peşte üzerinde konub oğlı Vinçelauş [5] ile buluşub görüşdi.

280 Ms. bir.
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Ve cemî‘ Ungurus’un yarar beğleri Çeh kıralına [6] istikbâle gelüb esnâ-i kelimât-
da Çeh kıralı eyitdi kim: “Beğler, bizüm fikrimüzde [7] yoğıken gelüb oğlumı 
benden taleb kılub dilek eyledünüz. Çünkim [8] memleketünüzün bir hâkimi 
dahi varmış, imdi benim oğlum n’eylerdinüz? Eyle [9] benim gavgâ ve nizâ‘ 
murâdum değül. Her kimi ihtiyâr kılursanuz, beğlik mübârek [10] olsun” deyüb 
cemî‘ hazînesiyle oğlı Vinçelauş’ı alub vilâyetine [11] revâne oldı.

Beyt

  Alub oğlın revân oldı iline
 [12] Tama‘ kılmadı dünyâ beğligine.

Nesr

Ammâ râvîler şöyle rivâyet [13] iderler kim, memâlik-i Ungurus beğleri birbiriyle 
uz olmayub [161b] [1] ekseri baş çeküb kırallık sebebinden Karolus’a nisbet ve 
hased eylediler.

[2] Meğerkim ol evânda Bavriya kabîlesinün hâricden bir banı vardı. Adına [3] 
Otonus281 dirlerdi. Ol mütemerrid olan beğler varub ol banı kaldırub [4] zûr ile 
kıral dikdiler. Ammâ gendüsi nesl-i hâricden olub ve sâniyen [5] bi’l-cümle vilâ-
yet beğlerinün ittifâkı bir olmayub ve a‘yân-ı memleketün dahi [6] rızâsı yeksân 
olmamağın, fikre varub anladı kim, âkıbet-i kâr [7] sadr anun elinde pâyidâr 
olmaz ve bâkî kalmaz. Âhir hayr u ger şer başına [8] bu saltanat sebebinden bir 
ulu musîbet gelür. Ammâ: “Görelüm zemân ne gösterür” [9] deyüb ol ümîdile 
karâr kıldı.

Beyt

  Bildi kalmaz gendüye bâkî bu câh
 [10] Gayriler âhir olur yirine şâh.

Nesr

Ammâ dâimâ ihtirâz üzre olduğı [11] ecilden, her kande gitse, bir ân yanından 
saltanat tâcın komazdı, bile alur [12] giderdi.

281 Ms. sic. (Bk. 162a/2, 3, 10; 162b/13; 163a/7, 10; 163b/1).
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Eyle olsa ol eyyâmda Beyla Kıral’un bir oğlı vardı. Ammâkim [13] saltanat sev-
dâsından fâriğ vilâyet-i Erdel’de gendü milkinde oturub [162a] [1] bir köşeyi 
ihtiyâr kılmışdı. Adına = = = dirlerdi. Eyle olıcak işbu Kıral [2] Otonus282 tahta 
geçelden vilâyet kavmi ol husûsdan müteşekkî olduklarından, [3] kıral Atonus’un283 
dahi gözi gönli âvâre olub perîşân-hâtır olmışdı. [4] Ve memleket kavmi dahi 
huzûrda olmayub ber-karâr değül idi. Dâimâ ayağ üzerine [5] oldukları haysi-
yetden kıral dahi her dâim ihtirâz üzreydi.

Âkıbet bir gün [6] ol fikri kıldı kim, kalkub şikâra gitmek tarîkiyle vilâyet-i Erdel’e 
vara, ve anda [7] Beyla Kıral’un oğlı = = = dimâğın uğurlaya, anunla bir ola. 
Çünkim [8] bu tedbîri eyledi, pes yarağ idüb gitmek üzerine oldı. [9] = = = 
anun ahvâlinden ve vilâyet müteşekkî olduğından âgâh olmışdı. [10] Pes Kıral 
Otonus284 bu cânibden cemî‘ yarağın görüb şikâra gider deyüb [11] memleket 
içinde temâm şüyû‘ buldı.

Ammâ devlet tâcını hergiz yanından cüdâ [12] kılmazdı, çünkim gitmelü oldı. 
Meğerkim anlarun âdeti buydı kim gendi mukarreblerinden [13] şarâbdâr ba-
şınun eyeri hânesinde has285 şarâb hâlî olmazdı. Pes [162b] [1] kıral gitmelü 
olıcak, tâc-ı saltanatı ol şarâb içinde penâh eyleyüb [2] sakladılar. Görenler anı 
hasse şarâb kıyâs iderlerdi. Kıral hemân-dem ol [3] vechile şikâr adıyla ol aradan 
çıkub vilâyet-i Erdel cânibine revân [4] oldı. Ammâ yanında mukarreblerinden 
ve birkaç yarar beğlerden dahi bile vardı. [5] Bu hâlile giceyi ve gündüzi bir 
eyleyüb giderken, nâgehân ol şarâbdâr [6] başı olan şahs giceyle gaflet idüb ol 
şarâb âlâtın eyer hânesinden [7] düşürüb zâyi‘ eyledi. Tâ kim subh vakti irdi, 
herîf  gafletden baş [8] götürdi, bakdı gördi, hamr âlâtı düşüb gitmiş. Fi’l-hâl 
kırala bildürdiler. [9] Kıral ahvâlden âgâh olıcak, derhâl gendüsi dönüb arayu-
gitdi. Meğer [10] ol gün ol yoldan kimse geçmemişdi, girü buldı. Bu hâlile Beyla 
Kıral’un [11] oğlına gitmekde.

Ammâ râvîler şöyle rivâyet kılurlar kim, ol eyyâmda [12] vilâyet-i Erdel’ün bir 
ulu banı vardı. Adına Ladislauş dirlerdi. Kıral-ı [13] mâziyenün evlâdından idi. 
Pes kıral Otonus286 tâc-ı saltanatı memleketden [163a] [1] çıkarub gitdüğini ana 
bildürdiler. Haberdâr olıcak fi’l-hâl kankı cânibe [2] gitdiler deyüb haber içün 

282 Ms. sic. (Bk. 161b/3 v.b.).
283 Ms. sic. (Bk. 161b/3 v.b.).
284 Ms. sic. (Bk. 73a/7 v.b.).
285 In margine: ber lisân-ı enbiyâ.
286 Ms. sic. (Bk. 73a/7 v.b.).
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kıral cânibine adamlar viribidi. Ol haberciler [3] dahi anun sırrına vâkıf  olıcak, 
sürüb banun huzûrına irüb: “İşte [4] kıralun teveccühi vilâyet-i Erdel’edür” de-
yüb bildürdiler. Hemân-dem ban bir mikdâr [5] askeriyle ılgayub kıralun yolın 
aldı ve gâfilken tutub tâc-ı [6] devleti elinden aldı, gendüde sakladı ve kıralı, 
vilâyet-i Erdel’e müte‘allik [7] bir sarb287 kal‘a vardı, anda habs eyledi. Pes kıral 
Otonus’un dâimâ [8] eyledüği ihtirâz ve felâket başına uğradı, ve anda mahbûs-ı 
ebedî [9] bend-i esîr kaldı.

Beyt

  Salub habse anı bend eylediler
 [10] Ciğerin furkatiyle dağladılar.

Nesr

Çünkim Kıral Atatonus288 girdâba [11] düşüb vilâyet hâlî kalıcak, bu haber âleme 
şâyi‘ oldı, andan Rim Papa’- [12] nun kulağına irdi. Ammâ şöyle dâsitân olınur 
kim, Rim Papa Karolus’ı [13] diyâr-ı Ungurus’a gönderelden ol mâbeynde temâm 
on yıl geçmişdi. [163b] [1] Çünkim kıral-ı Oatonus289 girdâba düşüb vilâyet hâlî 
kalıcak, işbu [2] haber âleme şâyi‘ olub Rim Papa işitdi, fi’l-hâl Ungurus beğle-
rine [3] bir mektûb yazub eyitdi kim: “Siz kim Ungurus diyârınun beğleri ve 
yeğlerisiz, [4] çünkim benüm dileğüm kabûl eylemeyüb Karlos’ı beğlemedünüz, 
şimden sonra bilmedük [5] dimeyesiz kim, beddu‘âma müstahakk olduğunuz-
dan mâ‘adâ, şöylekim dileğüm yirine [6] gelmeye, leşker çeküb bizzât üzerinüze 
varmak mukarrer ve muhakkak bilüb tahtı [7] minnetsüz aluram. İmdi eğer be-
nüm iltimâsum kabûl idersenüz, idün; yokmı, dirsiz, [8] vaktünüze hâzır olun!” 
deyüb ol nâmeye mühür urub ale’t-ta‘cîl peyk eline [9] virüb Ungurus beğlerine 
gönderdi.

Çünkim papanun mektûbı beğlere vâsıl [10] oldı, hoş görüb ayağ üzre durub 
ta‘zîm ile mefhûmın dinlediler. [11] Ammâ papanun beddu‘âsından gâyet havf 
idüb: “Anun emrin yirine getürmek [12] üzerimüze vâcibdür” deyüb bir araya 
gelüb meşveret kıldılar, ve papanun [13] emrini kabûl kılub Karlos’ı kıral eyleme-
ğe meşgûl oldılar.

287 Ms. sic. (Bk. 161b/3 v.b.).
288 Ms. sic. (Bk. 161b/3 v.b.).
289 Ms. sic. (Bk. 161b/3 v.b.).
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Ammâkim devlet [164a] [1] tâcını diyâr-ı Erdel’ün banı Ladislavuş alub zabt 
eylemişdi: “Vilâyet-i [2] Ungurus’un ahvâli neye varur” deyüb ol tarafa gûş u hûş 
olmışdı.

[3] Ez-in-cânib290 çünkim Ungurus beğleri Karolos’ı beğlemek dilediler, derhâl 
[4] tâc-ı saltanat içün bana mektûb gönderüb eyitdiler kim: “Lutf  idesin [5] ol 
devlet tâcını yarar adamlarunla Ustuni Belgırad’a gönderesin, bir291 dür- [6] lü 
dahi eylemeyesin!”.

Mektûb bana vâsıl olacak, ol dahi evlâddan [7] olduğı sebebden eyitmişdi kim: 
“Ben hod sahîh nesilden olam; ol vilâyeti [8] hâricden siz ana viresiz. Ya ben ni-
çün tâlib ve râgıb olmayam, husûsâ kim [9] benüm hakkumdur” deyüb gazaba 
geldi ve tâcı anlara virmedi.

Pes tâcı [10] virmemeğin beğler dahi muttali‘ oldılar kim, ol dahi memleket 
talebindedür. [11] Girü Ungurus beğleri bir araya gelüb müşâvere kıldılar ve 
bana mükerrer bir mektûb [12] inşâ itdiler: “Sen kim vilâyet-i Erdel’ün banı ve 
hâkimisin, mektûbumuz bi’l-cümle [13] beğlerün ittifâkıyla sana vâsıl olıcak, 
bilürüz kim, sen dahi evlâdından- [164b] [1] sın, ve devlete müte‘allik kişisin. 
Ve murâdun dahi anladuk. Ammâ şimdiki hâlde [2] papanun emri ve recâsı 
anun üzerinedür kim, Karlus’ı beğleyevüz, anun [3] dileğin yirine292 getürevüz. 
Şöylekim emrine iltifât eylemeyevüz, bize beddu‘â idüb [4] ve çeri çeküb üze-
rimüze gelmek mukarrerdür. İmdi lutf  idüb tâc-ı saltanatı [5] gendün, yâhud 
müstakîm yararlarun ile ale’t-ta‘cîl bu cânibe irsâl idüb [6] bir dürlü eylemeyesin 
gönderesin. Eğerkim hüsn-i rızâyla virmez isen, [7] hemân vaktüne hâzır olasın, 
bir dürlü bilmeyesin. Ve bundan sonra dahi [8] adamumuz varmak yokdur. Şöy-
le bilesiz!” deyüb ol mektûbı bana gönderdiler. [9] Dahi bu cânibden Ungurus 
beğleri leşker cem‘ eylemeğe meşgûl oldılar kim, [10] eğer inâd idüb virmeyecek 
olursa, üzerine leşker çeküb andan intikâm [11] alalar. Pes ol mektûbı olok sâ‘at 
vilâyet-i Erdel banına gönderdiler.

[12] Çünkim ban ol mektûbun mefhûmın gördi, Rim Papa’dan ve Ungurus [13] beğle-
rinün işbu ittifâkından muhkem üşenüb ol sebebden ba‘zı yarar kimsene- [165a] 
[1] lerle ol tâc-ı devleti Ungurus beğlerine gönderdi. Getürüb teslîm eylediler. Pes [2] 
tâc-ı saltanat geldükde, Rim Papa’nun emrin yirine getürdiler. Pes Hazret-i Îsâ’nun 

290 Ms. ezincânib.
291 Ms. bür.
292 Ms. yirne.
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[3] bin üç yüz onıncı yılı târîhinde Karlus’ı beğleyüb başına tâc geyürdiler. Ve ana 
[4] cümle vilâyet beğleri mutî‘ oldılar. Andan sonra ol aradan kaldurub [5] Budin’e 
tebdîl <-i mekân> eylediler ve taht-ı saltanata geçüb karâr kıldı.

Beyt

 [6] Mesned-i taht üzre çün ol tâcdâr
  İzzetle oturub kıldı karâr.

Nesr

[7] Ammâ Kıral-ı Karolus Hazret-i Îsâ’nun bin üç yüz yigirmi altıncı târîhinde [8] 
nehr-i Maroş dimekle ma‘rûf  su üzerinde vâki‘ olan kal‘a-i Lipova’da bir ulu [9] 
deyr binâ eyledi. Ammâ râvî şöyle rivâyet kılur kim, Erdel banı saltanat [10] tâcın 
virmeğe inâd eyledüği sebebden, az kalmış idi kim, mâbeynde ceng [11] ü gavgâ 
hâsıl ola. Çünkim işbu ahvâl vâki‘ oldı, bundan sonra [12] saltanat tâcın kal‘a-i 
Vişigrad’da hıfz eylemeğe âdet ve kânûn eylediler. [13] Kaçankim kıral dikmelü 
olsalar, ol kal‘adan alub girü anda iletüb293 hıfz [165b] [1] iderlerdi.

Eyle olsa râvînün kavli bunun üzerinedür kim, Hazret-i [2] Îsâ’nun bin üç yüz yi-
girmi sekizinci yılı târîhinde Kıral Karolus [3] kalkub kal‘a-i Vişigrad’a varub anda 
nâgehân bir yarar hasekîsi kıralun [4] başına kasd eyleyüb tenhâsındayken, tîg-i 
uryânıyla üzerine varub [5] kılıç havâle kıldı, kıralun dört barmağın düşürüb 
mecrûh eyledi.

Pes ol [6] devirde meğer İflah memleketinün bir hâkimi vardı. Adına Basarat 
Voyvoda [7] dirlerdi. Eyle olsa Kıral Karlus diledi kim, anun üzerine varub ele 
[8] getüre. Ol kasdla asker cem‘ eyledi. Ammâ ol tarafdan Basarat Voyvoda [9] 
dahi kıralun keyfiyet-i ahvâlinden haberdâr olub ol dahi fi’l-hâl İflah [10] çerisin 
süvâr ve piyâde cem‘ eyleyüb bî-pervâ vaktine hâzır ve nâzır oldı. [11] Ammâ 
bu tarafdan kıral dahi günlerde bir gün askerini çeküb: “Kandesin vilâyet-i [12] 
İflah?” deyüb azîmet eyledi. Kona göçe ve yiye içe, menâzil kat‘ ide vilâyet-i [13] 
İflah’a irüb vâsıl oldı.

Ez-in-cânib294 İflah hâkimi dahi vilâyet-i [166a] [1] İflah’da olan sa‘b dağlarun 
yolların piyâde tüfekci ve zenberekci çeri- [2] yle bağlayub ve yir yir kemîn idüb 

293 Ms. iltüb.
294 Ms. ezincânib.
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gendüsi dahi ol mâ-bâkî süvâr asker ile [3] ol derbendün kapusın alub ol arada 
âsâyiş kıldı. Ammâ bu tarafdan [4] kıral dahi ol kûhistânlığun yollarına girüb 
ol piyâde295 çeri dahi kemînden [5] çıkub ve çevre etrâfın alub ol yüce sa‘b 
dağlardan yir yir tüfeng [6] ve yir yir tîr ü bârân kılub ve kimisi taşlar yağdurub 
ol derbendlerün [7] yollarında vilâyet-i Ungurus yararlarından çok kimseyi telef 
idüb kırdılar. [8] Kıral dahi ceng iderek ol derbendün munkatı‘ olduğı mahalle 
irüb [9] gördiler: Anda İflah çerisiyle Basarat voyvoda alaylar yasamışdı. Ol [10] 
gün kıralun çerisi muhkem kırılub ol derbendlerde kimi mecrûh olub zebûn 
[11] olmışlardı. Ve ol kûhistânlıkda dahi zahîre296 kahtından ve susuzlık- [12] tan 
gâyet elem çeküb zebûn olmışlardı.

Çünkim ol gün vilâyet-i İflah hâkimiyle [13] mukâbele kılub ol gün tarafeynden 
muhkem mukâtele kıldılar. Âkıbet kıralun [166b] [1] askeri zebûn olub bâkî 
kalan yararları dahi kırılub kıral ol hâli [2] göricek, bir sevgülü hasekîsi vardı, 
ana eyitdi kim: “Sen benüm yirümde kâim- [3] makâmum olgıl! Ben bugün 
ceng itsem gerekdür” deyüb alaydan ayrılub [4] fi’l-hâl tebdîl-i sûret kılub ra‘iyet 
sûretine girdi, ve ol kûhistânlığa [5] düşüb kaçdı.

Beyt

  Korkusından kılmadı hergiz karâr
 [6] Leşkerin aluben kıldı firâr.

Nesr

Çünkim kıralun çerisi mağlûb [7] olub târumâr oldı, ol kâim-makâmın ele ge-
tirüb “Karolus [8] Kıraldur” deyüb envâ‘ dürlü azâbla helâk eylediler. Ba‘dehû 
kıralun mâl u [9] menâlin, ve hayme vü hırgâhın gâret kıldılar.

Ammâkim râvînün kavli bunun [10] üzerinedür kim, Kıral Karolus ra‘iyet sûretin-
de kim kaçmış idi, ve niçe dürlü [11] felâket geçirüb günlerde bir gün sıhhat ve 
selâmetle gendü vilâyetine irüb [12] ve bir niçe zemândan sonra leşker cem‘ idüb 
Nemçe vilâyeti üzerine [13] varub darb-ı dest hayli vilâyetin alub harâca kesdi.

Ve ol devirde [167a] [1] Leh vilâyetinün bir meliki vardı. Adına Kasimirus dir-
lerdi. Ol dahi [2] Hazret-i Îsâ’nun üç yüz otuz dördünci yıl târîhinde Kasimirus [3] 
dahi Leh vilâyetinden kalkub gelüb kal‘a-i Vişigrad’da Kıral Karlus ile [4] mülâkât 

295 Ms. peyâde.
296 Ms. zahîre.
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olub muhabbete(n)297 görişüb koçuşub kıral dahi bir niçe gün şâhâne [5] ziyâ-
fetler idüb andan sonra birbiriyle vedâlaşub andan Leh melikin selâmet [6] birle 
vilâyetine gönderdi.

Ol zemân içinde Çeh vilâyetinün bir meliki vardı. [7] Adına Yohanis dirlerdi. Ol 
dahi kıraldan korkusından gelüb Îsâ Peygamber’ün [8] bin üç yüz otuz beşinci 
târîhinde kıral Karilus ile ol dahi [9] kal‘a-i Vişigrad’da buluşub dahi etrâf-ı vilâ-
yetden Hazret-i Îsâ’nun [10] bin üç yüz otuz sekizinci yıl târîhinde nice be-nâm 
ve nâmdâr beğler [11] gelüb makâm-ı ubûdiyetde baş kodılar.

Ammâkim râvînün rivâyeti bunun [12] üzerinedür kim, Kıral Karolus’un iki oğlı 
olub, birine Anderyaş [13] ve birine298 Ludovikus dirlerdi. Pes bir niçe eyyâmdan 
sonra kıral leşker cem‘- [167b] [1] idüb oğlı Anderyaş’ı bile alub kıral bizzât 
Pulya neslinden [2] olmağın, diledi kim, oğlı Anderyaş’ı Pulya diyârına kıral nasb 
eyleye. [3] Pes ol aradan leşker çeküb Sagiriya vilâyetine azm eyledi kim ol [4] 
Hersek vilâyetidür. Anda üç yıl mikdârı âsûde olub ba‘dehû gemiler [5] tertîb 
eyleyüb andan sonra oğlı Anderyaş’a leşker koşub Pulya [6] vilâyetine gönderdi. 
Fi’l-hâl gendüsi andan dönüb kal‘a-i Vişigrad’a [7] varub karâr kıldı ve Ludovikus 
nâm oğlı yanındaydı.

Ez-in-cânib299 [8] bu yanadan Anderyaş dahi gemilere girüb muvâfık rûzgârla 
Pulya cânibine [9] revân olub günlerde bir gün gemiler kenâra irüb Pulya top-
rağına kadem [10] basdılar. Meğer ol eyyâmda vilâyet-i Pulya hâlîydi, şehriyârı 
yoğidi. [11] Çünkim Anderyaş ol vilâyete kadem basdı, pes ol vilâyet halkı dahi [12] 
istikbâle çıkub hoş gördiler, ve emrine mutî‘ olub fermânber oldılar, [13] ve anı 
Pulya vilâyetine şehriyâr kıldılar. Bu bunda hükm ü hükûmet kılmakda. [168a] 
[1] Bu cânibde kıral Karlus dahi Ungurus vilâyetine kırk iki yıl temâm [2] şehriyâr 
oldukdan sonra bu fenâ sarâyın terk idüb bekâ milkine sefer kıldı. [3] Pes anı 
dahi Ustuni Belgırad’da defn eylediler.

Beyt

 [4] Çarhı gör ol şehriyârun kaddini lâm eyledi
 [5] Odlara yakdı cihânı ateşin âm eyledi

297 Ms. muhabbete. (Bk. 180b/9).
298 Ms. birne.
299 Ms. ezincânib.
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 [6] Lezzet-i dünyâya mağrûr olmanuz siz dostlar
 [7] Niçe cem‘iyet dağıtub telh-i hengâm eyledi.

[8] Nesr

Râviyân-ı ahbâr ve nâkilân-ı esrâr ve muhaddisân-ı rûzgâr şöyle [9] rivâyet ve 
hikâyet kılurlar kim, kıral Karilus fevt olıcak, saltanat [10] oğlı Ludovikus’a kalub 
safha-ı sadra geçmiş idi.

Ammâ bundan [11] evvel şerh olundı kim, vilâyet-i Erdel’de bir kavm vardı. 
Seykuli kavmi [12] dimekle meşhûrlardı. Ol tâc-ı saltanatı virmeğe inâd iden [13] 
Ladislavuş ban meğer bu esnâda ol dahi dünyâdan gidüb [168b] [1] bir oğlı 
kaldı. Anı dahi vilâyet-i Erdel’e ban nasb eylediler. Çünkim kıral [2] Karlus ölüb 
oğlı Ludovikus kıral olıcak, vilâyet-i Erdel’de olan [3] Seykuli kavmi kırala iltifât300 
eylemeyüb mütemerrid olub, bir araya gelüb [4] baş çekdiler. Ve ol kavm kıralın 
harâc-güzârlarıydı.

Ammâ bundan evvel [5] kıral Karlus vilâyet-i İflah voyvodası Basarat Voyvoda üze-
rine varub [6] anda mağlûb olub hayli Ungurus yararları kırılub ve hazînesi talan 
[7] olduğı cihetden, oğlı Lud(ov)ikus kıral olıcak, anlardan intikâm [8] almak içün 
dâimâ bir sebeb ve bir bahâne arardı. Çünkim Seykuli kavmi baş [9] çeküb isyân 
idicek, fi’l-hâl ol bahâne olub: “Seykuli kavmi [10] üzerine seferüm vardur” deyüb 
diledi kim, ol sebeb ile İflah hâkiminden [11] dahi intikâm ala. “Âkıbet Seykuli 
kavminün üzerine varurın” deyüb [12] ol bahâneyle leşker cem‘ idüb ve kıral 
Ludovikuş: “İbtidâ ol [13] kavmün üzerine varurın” deyüb sefer eyledi.

Seykuli [169a] [1] kavmi kıralun üzerlerine geleceğinden âgâh oldılar. Pes bir 
araya [2] gelüb meşveret kıldılar. Kıraldan muhkem korkub endîşe bahrına dal-
dılar, ve ol [3] kıldukları hıyânet fi‘line peşîmân olub gam yidiler, ve kırala karşı 
varub [4] ayağına düşüb günâhların dilediler. Kıral dahi anlarun günâhın gerçi 
[5] afv eyledi, illâkim vilâyet-i Erdel’e iricek, ol diyârı teftîş eyledi, [6] ve anlarun 
ehl-i fesâdların ve sâhib-inâdların tutub helâk eyledi, [7] ve vilâyet-i mezbûreyi301 
evvelki kâ‘ide üzre kemâkân mukarrer eyledi.

[8] Ammâkim kıralun ekser niyeti İflah ve Boğdan hâkimlerine kasd itmişdi. [9] 
Meğer vilâyet-i İflah’un ol anda bir voyvodası vardı. Adına Aleksandur [10] dirlerdi. 

300 Ms. iltifâfât.
301 Ms. mezbûreyi.
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Çünkim kıral vilâyet-i Erdel’i girü harâca kesdi, pes bir gün [11] ansuzın ol ara-
dan süvâr olub İflah hâkimi Aleksandur’un [12] üzerine revâne oldı. İşbu haber 
Aliksandır’a varıcak, be-gâyet [13] vehme düşüb fi’l-hâl bazı yarar adamlarıyla ve 
a‘yân-ı memleketi ile [169b] [1] süvâr olub gelüb kıralun ayağına düşüb amân 
diledi ve dahi [2] kesime râzî olub dostına dost ve düşmenine düşmen olmak 
şartıyla [3] yine memleketin ana teslîm eyledi.

Andan sonra derhâl Boğdan vilâyeti [4] üzerine hurûc kıldı. Pes nâçâr Boğdan 
hâkimi dahi karşu gelüb [5] ol dahi mültezim olub emrine fermânber olıcak, 
kıral ol aradan dönüb [6] tahtgâhında karâr kıldı.

Râvîler şöyle rivâyet kılur kim, ol mevsimde [7] vilâyet-i Boğdan’ı Tatar çerisi 
ikide bir urub harâb idüb yakarlar yıkarlar- [8] dı ve Boğdan kavmi anların fitne-
sinden hergiz emîn olmazlardı. Eyle [9] olsa girü Tatar çerisi diledi kim, Boğdan 
üzerine akın salalar. Ammâkim [10] Boğdan hâkimi anlarun kasdından haberdâr 
olıcak, meğer ol zemânda [11] Erdel’ün bir merd-i dilîr banı vardı. Adına = = = 
dirlerdi. Fi’l-hâl [13] ola kim, şimdiki hâlde Tatar çerisi üzerimüze gelmek kas-
dındadur. [170a] [1] İmdi lutf  eyleyesin, bizüm işbu ahvâlimüzi kırala i‘lâm 
idivir”302 deyü [2] tazarru‘ kılduğı sebebden, ban dahi anlarun ahvâlin vukû‘ı 
üzre [3] kıralun dergâhına arz idicek, kıral dahi fi’l-hâl bazı beğleri kaldurub [4] 
ve gendi kapusı halkından bir niçe bin çeri virüb ve Erdel banın anlara [5] serdâr 
nasb eyledi. Ve ana bir hükm virdi kim: “Sen kim vilâyet-i Erdel’ün banısın, [6] 
emrüm sana vâsıl olıcak, ma‘lûm ola kim, Tatar çerisi vilâyet-i [7] Boğdan üzerine 
hurûc idicek olursa, işbu sana koşılan çeri- [8] yle ve Erdel çerisiyle karşu varub 
hakkından gelesiz, bir dürlü eylemeye- [9] siz” deyü emr viricek, ban dahi emr 
mûcibince azîm cem‘iyet kıldı, [10] ve vaktine hâzır ve nâzır olub durdı.

Ammâ Tatar hana “Vilâyet-i [11] Erdel’de banın muhkem cem‘iyeti vardur” deyü 
haber varıcak, ol sebebden [12] han dahi vilâyet-i Boğdan’a varmakdan ferâgat 
eyleyüb hemân-dem Tatar [13] vilâyetinden hurûc eyleyüb banun üzerine yö-
neldi. Ban dahi bunun [170b] [1] fi‘linden ve kasdından haber alub ol dahi 
leşker çeküb karşı varub [2] memleket serhaddinde banı han ile buluşdırub câ-
nibeynden at arkasına [3] gelüb dârgîr kıldılar. Ve bî-şümâr Tatar askeri kırılub 
âkıbet Ungurus [4] çerisine fursat-ı rûzî303 müyesser olub hanun çerisi mağlûb 
olub münhezim [5] olıcak, han dahi ele girüb diri tutuldı. Ammâkim Kıral-ı 

302 Ms. idver.
303 Ms. rûzı. (Bk. 123b/3, 126a/12).
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Ludivikus [6] ol vaktin kal‘a-i Vişegrad’da banun keyfiyet-i ahvâline kulak tutmışdı. 
[7] Çünkim han ele girdi, hemân-dem fi’l-hâl kayd ü bend ile kırala gönderdi. 
[8] Günlerde bir gün hanı kıralun dergâhına yetürdiler, izz ü huzûrına arz- [9] 
eylediler. Kıral dahi bu ma‘nâdan azîm şâdumân olub bana ve sâir beğlere [10] 
delim ihsânlar idüb emr eyledi: Ungurus vilâyetini serâser donatub [11] birkaç 
gün îş ü işrete meşgûl oldılar.

Ve bundan sonra az zemânda [12] kıral çeri cem‘ eyleyüb Hırvat ve Salvın mem-
leketleri üzerine azm eyledi. [13] Pes ol diyârlarun hâkimleri kıraldan ziyâde 
vehm eylediler, ve kırala karşu [171a] [1] gelüb tâbi‘ oldılar, harâca mutî‘ olub 
baş kurtardılar.

Andan kıral dahi kemâkân [2] yine vilâyetlerin mukarrer kılub andan Damaçiya 
vilâyetine, ki ol Hersek [3] vilâyetidür, Venediğ’e müte‘allik Zadra ve Şebenik, ve gayri 
bir niçe pâre [4] kal‘aların alub anda leb-i deryâda otururken, nâgehân deryâdan 
Venedik [5] donanması gelüb gâfilken kıralun çerisin basub Ungurus’un yarar ve 
be-nâm- [6] larından hayli leşkeri kırılub. Ammâ kıralun ol cânibe varmakdan 
garazı [7] Pulya vilâyetine geçmek kasdın eylemişdi. Zîrâkim Kıral Ludivikus’un [8] 
karındaşı Anderyaş Pulya diyârına şehriyâr idi.

Meğerkim ol [9] diyârda bir ulu Fireng beğinün sâhib-cemâl bir kızı vardı. Kıral-ı 
[10] Anderyaş ol kızı alub gendüsine nikâhlamış idi. Ammâkim ol [11] kurbda bir 
ulu şehr-i ma‘mûre vardı. Adına Tarant dirlerdi. Meğer ol [12] şehrün bir meliki 
vardı. Adına Ludivikus dirlerdi. İllâkim râvînün [13] nakli bunun üzerinedür kim, 
kıral Anderyaş’un avreti ol Ludivikus [171b] [1] nâm beğ ile pinhânî304 başı hoş 
olub sevişürlerdi. Ve dahi ol diyârun [2] Fireng beğleri kıral Anderyaş Ungurus asıl 
olduğı sebebden kat‘an [3] sevmezlerdi. Ancak kılıç korkısından müdâra idüb 
tâbi‘lik sûretini gösterürler [4] idi. Ammâ vaktehâ bir araya cem‘ olub birbiri-
ne305 eydürlerdi kim: “Bizüm aramuzda [5] şehriyâr olmaklığa lâyık beğzâdeler 
yokmıdur kim, âhar vilâyetden üzerimüze [6] gelüb musallat olmalarınun ne 
münâsebeti ola?” deyüb dâimâ işbu asıl kelimât [7] eylemekden hâlî olmazlardı.

Ammâkim kıral Anderyaş’un avreti Ludovikus [8] ile hoş oldı. Pes bir gün ol beğ306 
Rim Papaya haber salub eyitdi kim: [9] “Lutf  idüb kıral Anderyaş’un yirini307 ve 

304 Ms. penâhî.
305 Ms. birbirne.
306 Ms. big.
307 Ms. yirni.
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avretini bana mahal görüb [10] virürsenüz, size delim mâl vireyin” deyüb şart 
eyledi. Ol sebebden [11] Rim Papa dahi mâla mâil olub eyitdi kim: “Siz kıral-ı 
Anderyaş’la [12] bir müdâra eylen, ve anun işin bitürün, ben anun yirin ve avretin 
alıvireyin” [13] deyü cevâb virdi. Pes Rim Papa’nun işbu cevâbın Ludivikus fi’l-hâl 
[172a] [1] kıral-ı Anderyaş’un avretine bildürdi ve anunla ittifâk bir eyledi. Fi’l-
hâl [2] ol mekkâre-i zemâne kırala kasd idüb hîleye meşgûl oldı, cehd eyledi 
[3] kim, kıralı bir hîle birle helâk eyleye. Âkıbetü’l-emr bir gün fursat bulub [4] 
ta‘âmına zehr katub helâk eyledi.

Beyt

 [5] İnanma avrete ger hûr olursa
  Salah u zühdile meşhûr olursa.

[6] Nesr

Çünkim ol mel‘ûne kıralı helâk eyledi, gendüsi Ludivikus’a [7] nikâhlanub Lud-
vikus’ı Pulya tahtına şehriyâr eyledi. Ol sebebden [8] kıral Ludivikuş’ı anlara kasd 
idüb dilerdi kim, karındaşı kanını alub [9] anlardan damar götüre. İllâkim ol 
deryâ kenârında oturub vilâyet-i Pulya’ya [10] geçmek tedârükinde iken, Fireng 
donanması ansuzın basub hayli çerisine ziyân [11] eylemişdi. Ana dahi kalmayub 
ol arada gemilere girüb ve bâdbânların [12] tertîb eyleyüb bir muvâfık rûzgârla 
vilâyet-i Pulya üzerine revân oldılar. [13] Ammâkim bunlar gelmezden evvel bu 
haber Bulya şehriyârı Ludivikus’un kulağına [172b] [1] irişüb cânına korhu ve 
endâmına lerze düşdi ve fi’l-hâl cemî‘ hazîne [2] sin bir yire cem‘ idüb ve avretin 
dahi bile alub gemiye girüb deryâ yüzine [3] firâr eylediler.

Ez-in-cânib308 bu yanadan Kıral-ı Ludivikus dahi bir gün Pulya [4] vilâyetine ka-
dem basub Pulya tahtını hâlî buldı. Pes birkaç gün anda işrete [5] meşgûl oldı. 
Ammâkim Ungurus beğlerinden iki yarar kimseneler vardı. [6] Birine309 Bulfikar310 
dirlerdi. Çünkim kıral ol yirden memâlik-i mukarrerine dönmelü [7] oldı, Pulya 
tahtında anları kâim-makâm nasb idüb ve bî-şümâr çeri [8] virüb andan sonra 
vilâyet-i Ungurus’a avdet eyledi. Ammâkim ol [9] kâim-makâm nasb itdüği beğ-
lere birer hükm virdi kim, ol yirler kim hüsn-i rızâyla [10] mutî‘ olalar, anlara 

308 Ms. ezincânib.
309 Ms. birne.
310 Ms. sic. (Bk. 173b/1-176a/8: Bûlfikar~Bûlfikarid~Bûlfikared).
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amân vireler. Ammâ tâbi‘ olmayanları bî-dirîğ urub [11] gâret ve hasâret kılalar. 
Hem eyle kıldılar. Ve vilâyet-i Pulya’nun pâyitahtına [12] Napoliya dirlerdi. Pes bir 
niçe devrândan sonra Fireng beğleri kıralun [13] ol kâim-makâmlarından hoşnûd 
olmayub dilemediler.

Eyle olsa terk-i [173a] [1] saltanat idüb kaçan Ludivikus’un akrabâsından meğer 
ol diyârda [2] bir ulu beğ vardı. Adına Duka Verneri311 dirlerdi. Çünkim ol beğler 
[3] birbiriyle uz olmayıcak, ol diyârun beğleri el bir idüb Duka Ver- [4] neri’nün312 
huzûrına cem‘ oldılar, ve anı ulu görüb gendülerine serdâr idindiler. [5] Ve it-
tifâk idüb dilediler kim, Napolya’yı Ungurus beğlerinün ellerinden alub [6] kimin 
kırub kimin vilâyetden süreler. İşbu ittifâkla Fireng çerisini cem‘ eyleyüb [7] ve 
Duka Verneri’yi313 gendülerine baş diküb yarak tedârükinde oldılar.

Ez-in-cânib314 [8] bu yanadan işbu fitneden Napolya beğleri dahi âgâh olub fi’l-
hâl anlar [9] cânibine câsûslar salub varub gördiler kim, bî-şümâr Fireng çerisi 
[10] cem‘ olmış ve bir niçe gün anlarun keyfiyet-i ahvâllerine göz kulak urub [11] 
durdılar. Meğerkim Napolya kal‘asında kadîmî Fireng kavmi vardı kim, anlarun 
[12] dahi ittifâkı Fireng leşkeriyle bir olmışdı. Ve ahd eylemişlerdi kim, Napolya’yı 
[13] anlara alıvireler.

Çünkim câsûslar bu ahvâlden tahkîk haber aldılar, pes [173b] [1] ba‘zıları 
sürüb bu haberi Bulfikarid’e315 şerh eylediler, ve Fireng leşkeri [2] üzerlerine316 ge-
leceğini ta‘yîn haber virdiler. Anlar dahi ol kal‘ada hıyâneti [3] zâhir olan Fireng 
kavmin tutub kırdılar.

Ammâ Duka Verneri317 Napolya beğlerine [4] bir mektûb inşâ kıldı, ve üzerine 
mühür urub Napolya’ya gönderdi. [5] Çünkim mektûb anlara iricek, mütâla‘a 
kılub mefhûmında dimiş kim: “Ben kim [6] Fireng dilâverlerinün ser-leşkeri Duka 
Verneri’yem,318 ve siz kim Ungurus [7] beğlerisiz, gelüb bir hâlî vilâyet elinüze 
girüb alub zabt eyledinüz. İmdi [8] işbu memleketi gendinüze milk kala deyü 
kıyâs eylemeyesiz. Ve bu vilâyet ol kadar [9] zebûn memleket değüldür kim, siz 

311 Ms. sic. (Bk. 173a/2-176b/5: Duka Verneri~Duka vezîri~Duka).
312 Ms. sic. (Bk. 173a/2 v.b.).
313 Ms. sic. (Bk. 173a/2 v.b.).
314 Ms. ezincânib.
315 Ms. sic. (Bk. 172b/6 v.b.).
316 Ms. üzerlerne.
317 Ms. sic. (Bk. 173a/2 v.b.).
318 Ms. sic. (Bk. 173a/2 v.b.).
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zabt idüb mâlikâne tasarruf  kılasız. [10] İmdi cümlenüzün günâhın afv eyledüm. 
Ve kılıcımuzdan âzâd olun. Şol [11] şartla kim, emrüm size vâsıl olıcak, bir ân 
ve bir sâ‘at tehîr ve tevakkuf  [12] eylemeyüb kalkub vilâyetinüze gidesiz. Yokmı 
dirsiz, vaktinüze hâzır olasın, [13] cümle büyüğünüzi ve küçüğünüzi kılıçdan 
geçürmek mukarrer bilesin” dimiş.

Pes işbu319 [174a] [1] mektûbun mefhûmından Bulfikared320 gazaba gelüb ol 
gelen elçinün [2] emr itdi - burnın ve kulağın kesüb hakâret eyledi. Ve bir mek-
tûb yazub [3] eyitdi kim: “Size memleket virmek değül, imdi gendi milkünüzi 
dilersenüz kim, gendi [4] huzûr-ı kalbinüz ile mâlikâne zabt eyleyüb milket 
kılasız, imdi [5] ale’t-ta‘cîl kefen dergerden ve kılıç berdehen kılub gelüb bizüm 
kıralımuza321 [6] fermânber olasın, biz dahi sizi kıralun dergâhına arz eyleyüb 
[7] dilek idevüz. Eğer yok deyüb inâd idersenüz, biz dahi anda varmağa [8] âciz 
değülüz. Kıralun devletinde tahkîk bilürüz kim, fursat bizimdür ve sizden [9] 
zerre bâkımuz dahi yokdur” deyüb mektûbı ol gelen elçiyle ol cânibe [10] gön-
derüb kodılar.

Elçi dahi hakâretle sürüb Duka Verneri’nün322 huzûrına [11] varıcak, vây ki kakıdı, 
yıldırım gibi şakıdı, hemân sandı kim, ol hakâret [12] gendüsine olmış gibi bildi. 
Ve gazabından az kaldı kim, helâk ola. Ve ol [13] nâmeyi alub mütâla‘a kılıcak, 
hışma gelüb yanında olan beğlere eyitdi kim: [174b] [1] “İşbu nâbekârlar ölüm 
erleri olmışlardur” deyüb ve “Bu asıl cevâb ile [2] murâdları bize korhu virüb 
yaykara iderler kim, üzerlerine varmayavuz. [3] Ammâ ben anlara n’eyleye-
ceğüm bilürem” deyü ol arada birbiriyle ahd eylediler, [4] ve asker çoklığına 
dayanub pür-gurûr oldılar. Ve birkaç günden sonra [5] sancaklar açub süvâr 
olub kimi piyâde ve tüfengci ve zenberekci âlât-ı323 [6] harbe ve bürüme demüre 
müstağrak olub: “Kandesin Napolya?” deyü revâne [7] oldılar.

Ez-in-cânib324 Ungurus beğleri dahi çeri cem‘ idüb hâzır [8] oldılar. Ammâ Duka 
Verneri325 ol Fireng kavminden feth-i bâb ümîdin kılmışdı. [9] Anları kırub hâke 
saldukları haberi varıcak, ol ma‘nâdan muhkem [10] şikeste-hâtır olub âkıbet 

319 Ms. i.ş.b.v.+elif.
320 Ms. sic. (Bk. 172b/6 v.b.).
321 Ms. verbum correctum?
322 Ms. sic. (Bk. 172b/6 v.b.).
323 Ms. âlât u harbe.
324 Ms. ezincânib.
325 Ms. sic. (Bk. 172b/6 v.b.).
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anlarun ahvâlin Duka Verneri326 teftîş eyledi. [11] Meğerkim ol kavmün ba‘zı 
be-nâm ve yarar a‘yânları belinmeyüb327 bâkiyesi zinde [12] kalmışlardı. Pes 
anlardan gine ümîdvâr oldı.

Ammâkim Bulfikard’un328 dahi [13] bâkî câsûsları Fireng çerisinün arasında 
kalmışlardı, ve ol isyân [175a] [1] iden kavmün kimisi329 ele girmedüğinden 
haberdâr oldılar, ve ale’t-ta‘cîl [2] sürüb Napolya hâkimlerine bildürüb ve anları 
bî-kusûr buldurub [3] mahbûs kıldılar. Ammâkim ol tarafdan Fireng çerisi dahi 
Napolya’ya [4] yakın irmişdi.

Pes râviyân-ı ahbâr ve hâkiyân-ı rûzgâr şöyle [5] hikâyet kılurlar kim, bu câ-
nibden Bulfikar330 dahi Napolya kal‘asınun [6] burc u bârûların âlât-ı harble mü-
kemmel eyleyüb ârâste kıldı. Andan dîvân [7] eyleyüb birbiriyle meşveret kılub 
eyitdiler kim: “Kal‘a içine kapanub muhanneslik [8] birle ölmekden taşra çıkub 
erlik birle kılıcımuz üzerinde kırılmak yeğdür” deyüb [9] hâzır ve müheyyâ oldı-
lar. Ve emr eylediler: ol hıyânet iden Fireng kavminün [10] a‘yânların Duka Verneri331 
öninde berdâr eylemeğiçün kal‘a önine bir niçe [11] dâr dikdiler.

Ammâ Duka Vezîri332 dahi irüb kal‘a-i Napolya kurbında kal‘adan [12] bir menzil 
ba‘îd konub ol gice âsâyiş eylediler.

Ammâ bu cânibden Bulfikard333 [13] dahi ale’s-seher Napolya kal‘asınun kapuların 
açub ve at arkasına gelüb [175b] [1] kal‘adan taşra çıkub Fireng leşkerine karşu 
alaylar bağlayub saflar [2] bezediler. Çünkim güneş kulle-i Kaf’dan baş götürüb 
ziyâyla âlemi münevver kıldı, [3] eyle olsa Fireng leşkeri temâşâ eyledi gördi kim, 
kal‘a kapuları açılub [4] ve Napolya beğleri ser ü pâ âhen-puş at arkasına gelüb 
alaylar bağlamışlar. [5] Derhâl anlar dahi ceng âlâtına müstağrak süvâr olub 
sancakların açub [6] kat ender kat alaylar bezeyüb nazar ber-meydân kıldılar.

Bu esnâda [7] Bulfikard334 emr eyledi kim, ol hıyânet eden Fireng kavmin Duka 

326 Ms. sic. (Bk. 172b/6 v.b.).
327 Ms. sic. Recte: belinlemeyüb.
328 Ms. sic. (Bk. 173a/2 v.b.).
329 Ms. kimsi.
330 Ms. sic. (Bk. 173a/2 v.b.).
331 Ms. sic. (Bk. 173a/2 v.b.).
332 Ms. sic. (Bk. 173a/2 v.b.).
333 Ms. sic. (Bk. 173b/1 v.b.).
334 Ms. sic. (Bk. 173b/1 v.b.).
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Verneri’nün335 [8] mukâbelesinde berdâr eylediler. Ol hâlde hemân iki asker bir-
birine336 [9] karışub âr u nâmûs içün bir ceng itdiler kim, yirleri kandan lâle- [10] 
reng eylediler.

Nazm

  İki leşker karışuben ol zemân
 [11] Ol arada itdiler ulu kıran

  Uçar idi tîrler kan almağa
 [12] Yalmanurdı nizeler cân almağa

  Düşmene kaşın çatardı yâylar
 [13] Tîr ucından çağrılurdı vâylar

  Yıldırardı tîgler şimşek gibi
[176a] [1] Akar idi kanlar ırmak gibi

  Dökilüb yire yaturdı küşteler
 [2] Küştelerden oldı sahra pûşteler

  Doldı deryâ gibi ol sahrâya kan
 [3] Küşteler keştî-misâl oldı revân

  Ol iki leşker kılurdı eyle ceng
 [4] Kandan yir yüzi oldı lâle-reng.

Nesr

Râvîler şöyle rivâyet [5] iderler kim, ceng varduğınca germ oldı. Ammâ Napolya 
beğlerinden [6] birine337 Barud dirlerdi. Ceng arasında Fireng dilâverleri ana 
berâber [7] gelüb ol mahalde üşüb anı helâk eylediler.

Çünkim Napolya çerisi [8] ol hâli göricek, dilediler kim, dönüb kal‘a içine gireler. 
Ammâ Bulfikard338 [9] istimâlet virüb eyitdi kim: “Kanı ahdinüz? Bir kişi helâk ol-
mağla adumuza [10] noksan getürmekden ise, gayret ve erlik oldur kim, meydân 
içinde [11] merdlik ile kılıcumuz üzerinde olavuz. Ve bize hod bir yirden yardım 

335 Ms. sic. (Bk. 173b/1 v.b.).
336 Ms. birbirne.
337 Ms. birne.
338 Ms. sic. (Bk. 173a/2 v.b.).

M E T i n 203

www.tuba.gov.tr



recâsı [12] yokdur. Ve ne gün içün geldik? İmdi bunda ölmek gerek” deyüb [13] 
istimâlet virdi. Tekrâr yine birgezden Fireng leşkerine hamle idüb [176b] [1] 
merdâne ve dilîrâne kılıç yürütdiler, gendi cânlarından ümîd kat‘ eylediler, [2] ve 
Fireng leşkerini birbirine339 urub alemin ve alemdârın zemîne saldılar.

Fireng [3] çerisi bu hâli görüb hemân-dem kaçmağa yüz tutdılar, ve Duka’yı340 
[4] ceng içinde atdan yıkub giriftâr eylediler. Fireng çerisinün ekseri [5] kılıçdan 
geçüb mâl u menâli yağma oldı. Ve Duka-i Verneri341 kayd ü [6] bend birle kırala 
gönderdiler. Kıral dahi anı kal‘a-i Vişegırad’da habs eyledi, [7] ve Bulfikar’a342 çok 
ihsânlar eyledi, ve hoş gördi.

Bundan sonra [8] meğerkim Leh ve Rusçıyan vilâyetleri mâbeyninde başka bir 
kabîle vardı. [9] Ve ol kabîleye Letuniya dirlerdi. Ve anun bir hâkimi vardı. Bu 
tarafdan kıral [10] dahi leşker cem‘ idüb Lutuniya üzerine varub ve anun melikini 
tutub [11] milkini gendüye müsahhar eyledi. Ve ol aradan Rus vilâyetine sefer 
kıldı, [12] anı dahi gendüye mutî‘ eyleyüb harâca kesdi.

Pes ol aradan dönüb [13] memleketine giderken, meğer ol zemânda diyâr-ı Bul-
gar âsî olmışdı, kıral [177a] [1] dahi dönüb anun üzerine kasd eyledi. Bulgar 
hâkimleri dahi [2] tahkîk bildiler kim, kıralun kasdı anlaradur. Fi’l-hâl karşu 
varub [3] ve itâ‘at idüb kemâkân mukarrer harâc-güzâr oldılar. Pes kıral dahi [4] 
ol aradan dönüb tahtına irüb karâr kıldı.

Ammâ müellif-i kitâbun [5] kavli bunun üzerinedür kim, bundan sonra kıralun 
Nemçe vilâyeti çasarıyla [6] bir sebebden burûdet ârız olub birbirine mu‘ârız 
düşdiler, ve birbirine [7] kasd kılub tarafeynden leşker cem‘ eylemeğe meşgûl ol-
dılar. Âkıbet ol [8] vilâyetlerün yarar nâmdâr beğleri araya düşüb cânibeynden 
sulh u salâh [9] idüb barışdurdılar. Ve ahdnâme virilüb alındı.

Bundan sonra kıral [10] dahi bir arada karâr kılmayub kalkub nehr-i Duna’yı 
geçüb Çeh Morava üzerine [11] varub gendüsine tâbi‘ kıldı. Meğer ol eyyâmda Leh 
melikinde kıralun [12] kız karındaşı vardı. Ammâkim evlâdı olmamışdı, ve kıral-ı 
Çeh Morava’yı gendiye [13] müsahhar kılduğı zemânda Leh meliki dahi dünyâdan 
gidüb Leh diyârı [177b] [1] şehriyârsız kalmışdı. Ol sebebden kıral varub ol 
diyârı dahi [2] alub hükm eyledi. Pes kankı cânibe kim sefer kılmışdı fursat el 

339 Ms. birbirne.
340 Ms. sic. (Bk. 172b/6 v.b.).
341 Ms. sic. (Bk. 172b/6 v.b.).
342 Ms. sic. (Bk. 173a/2 v.b.).
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virüb [3] feth eylemişdi. Andan ömri âhire irüb taht-gâh-ı Ungurus’da kırk yıl [4] 
bir ay yigirmi iki gün hükm eyledükden sonra, dünyâdan gidüb kal‘a-i Ustuni 
[5] Belgırad’da defn olındı.

Beyt

  Fenâ milkin kıldı ol dahi yâd
 [6] Cihândan kimse olmaz zerre şâd.

Nesr

Râviyân-ı ahbâr şöyle hikâyet kılur- [7] lar kim, Kıral Ludivikus’un343 bir oğlı vardı. 
Adına Karlus dirlerdi. Ve kıral [8] dünyâdan gitdüği hînde, Karlus kim memâlik-i 
Pulya’nun şehriyârı idi, [9] ve iki kızı dahi vardı, ulusına Madiya344 dirlerdi. İllâ-
kim ol devirde [10] Nemçe diyârınun hâkimi olan çasarun bir oğlı vardı. Henüz 
küçük [11] idi. Mariya’yı ana nâmzed eylemişlerdi. Ve çasarun oğlına Segizmunduz 
[12] dirlerdi. Tıfl olduğı sebebden dahi çasarun yanında idi. Çünkim [13] atası 
ölicek, nâçâr Mariya’yı Ungurus tahtına ağdırub başına tâc-ı [178a] [1] devlet 
urınub hükm eyledi.

Ammâ atasınun Karlus öldüğinden [2] haberdâr olıcak, fi’l-hâl ol vilâyete teces-
süs içün câsûslar salub [3] gönderdiler. Ammâ Amariya’ya kıral olaldan iki yıl 
geçmişdi, ve anun kıral [4] yirine geçdüğinden vilâyet halkı râzî olmayub yir yir 
vilâyet halkı âsî [5] olub ve ayağ üzerine gelüb vilâyete feterât düşmiş idi. Âkıbet 
[6] vilâyet beğleri gördi kim, fitne aşikâr oldı. Bir araya cem‘ olub anladılar [7] 
kim: “Avretün hükmi nâfiz değülmiş” didiler, ve ol vilâyet kavmi ayağ üzerine 
[8] geldüği sebebden ziyâde gussaya batdılar.

Âkıbet tedbîr ve danışıklık [9] idüb eyitdiler kim: “Vilâyetimüzde kavim müte-
merrid olub ayağ üzerine gelmek [10] hod mukarrer oldı. Ol vesîle ile memleket 
harâba gider. İmdi [11] bize çâre ve ilâç oldur kim, Napolya şehrine karındaşı 
Melik Karlus’a [12] haber salalum, tâ kim gele, bu vilâyeti zabt eyleye” deyüb 
bi’l-ittifâk [13] Kıral Karlus’a bir mektûb inşâ idüb eyitdiler kim: “Devletlü kıral, 
bilgil [178b] [1] ve âgâh olgıl kim, atan Kıral Ludivikus dünyâdan gideli iki yıl 
[2] olub ve tahta kız karındaşun Mariya’ya geçübdür. Ammâkim şimdiki hâlde 

343 Ms. verbum correctum.
344 Ms. sic. Recte: Mariya.
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[3] Kıraliçe Mariya’nun345 hükmine vilâyet halkı i‘tibâr eylemeyüb hâliyâ vilâyet 
halkı [4] yir yir baş çeküb az kalmışdur kim, memleket pâyimâl ola. İmdi kıra-
liçenün milkete [5] aslâ vefâsı yokdur. Eyle olsa işbu milkde hayr u ger şer ög346 
[6] nâmûs kıralundur. İmdi devlete lâyık maslahat oldur kim, kadem rencîde [7] 
kılub atanun milkini hâlî komayub müşerref  ve ma‘mûr kılasız” deyüb nâlişler 
[8] kıldılar, ve ol mektûbı mühürleyüb bir yarar müstakîm kimsenenün eline 
virüb [9] Napolya şehrine melik Karlus’a gönderdiler.

Ammâ bundan evvel melik Karlus [10] dahi Ungurus vilâyetine câsûslar gönder-
mişdi. Anlar dahi işbu kîl [11] ü kâle muttali‘ düşüb cümle ahvâle müte‘allik 
düşdiler. Çünkim ol mektûbu [12] Napolya şehriyârına gönderdiler, pes ol câsûslar 
dahi anlara hemrâh [13] düşüb bir gemiye bir muvâfık rûzgârla rû-yı deryâya 
revâne [179a] [1] oldılar. Günlerde bir gün Napolya limanına irüb demir bı-
rakdılar. Ve [2] “Ungurus beğlerinün elçisi geldi” deyüb kıralun dergâhına arz 
[3] eylediler. Ammâkim kıralun câsûsları elçiden mukaddem kıralun huzûrına 
[4] varub vilâyet-i Ungurus’un ahvâlin ve gelen elçilerün sebebin Napolya meliki 
[5] Karlus’a bildürdiler. Kıral dahi emr eyledi, ol elçileri mihmân-hâneye ko- [6] 
ndurub ziyâfet kıldılar. Andan elçinün mektûbın arz eylediler, ve anlardan ol 
[7] vilâyetlerün ahvâlini suâl eylediler. Elçi dahi şöyle cevâb virdi kim: “Devletlü 
kıral, [8] ol diyârı müşerref  kılmazsa, zemân-ı kalîlde feterât hâdis olub ol sebeb 
ile [9] vilâyet harâb olmağa şübhe yokdur” deyüb hâmûş oldılar. Kıral dahi 
elçileri [10] hoş görüb ve hil‘at-ı hâs geydürüb andan sonra Ungurus beğlerine 
ve kal‘a-i [11] Budin hâkimlerine müdâra yüzinden mühürlü mektûblar saldı. Ve 
gendüsi [12] dahi bî-şümâr Pulya askerin cem‘ eyleyüb ve olan hazâinin dahi alub 
[13] andan bî-kıyâs askerle gemilere girüb bir mu‘tedil rûzgâr bulub [179b] [1] 
bâdbânlar sefîneleri deryâya sürüb diyâr-ı Hırvat’a revâne oldılar.

[2] Bir nice gün yel ile yüriyüb bir gün vilâyet-i Hırvat’a müte‘allik kal‘a-i Şebe-
nik347 [3] limanına irüb demürlerin salub andan askerin karaya döküb [4] anda 
sancakların açub kona göçe kal‘a-i Sadra irüb ve birkaç gün anda [5] âsâyiş kılub 
ol mahalde askerin tetebbu‘ eyledi. Ve etrâf-ı cevânibde olan [6] ba‘zı beğleri 
dahi yanına cem‘ eyleyüb andan dahi göçüb memâlik-i Ungurus [7] serhaddine 
karîb irüb kondılar.

345 Ms. sic. Recte: Mariya’nun.
346 Ms. sic. Recte: ol?
347 Ms. sic. Recte: Şebenik.
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Ammâ bu yanadan Kıraliçe Mariya’ya haber [8] varub eyitdiler kim: “İşte karın-
daşun Karlus bî-hisâb ve bî-kıyâs [9] Pulya askeriyle irüb Ungurus’un toprağına 
kadem basmalu olmışdur” didiler. [10] Kıraliçe dahi: “Bunun gelmeğinün sebe-
bi ne ola kim acaba?” deyü tefekkür bahrına müstağrak [11] olub âkıbet gendi 
haslarından ba‘zı kimseneleri istikbâl sûreti- [12] yle kırala karşı saldı. “Ammâ 
kıralun gelmekden murâdı ne ola âgâh [13] olasız!” deyüb anlara ısmarladı. 
Anlar dahi emre mutî‘ olub kırala karşu [180a] [1] varub istikbâl idüb şart-ı 
hizmeti yirine348 yetürdiler. Ammâ kıral dahi sırrıla bunlarun [2] tedbîrin duyar 
gibi eylemişdi. Hemân-dem vehme düşüb leşker cem‘ eylemeğe [3] meşgûl oldı.

Ez-in-cânib349 bu yanadan kıral dahi ol istikbâle varanlara esnâ-i [4] kelâmda: 
“Kıraliçe Ungurus beğleriyle hoş olmayub vilâyet halkı ayağ [5] üzre gelmişler 
ola kim, ol asıllarun haklarından gelüb kıraliçeyi dahi kuvvetlendüre- [6] vüz” 
deyü anlara bu yüzden remz eyledi. Andan anlara destûr hil‘atlerin virüb [7] 
elçiler gidecek mahalde kırala müştaklık sûretin gösterdi, ve hem didi kim: 
“Kıraliçe [8] çasarun oğlı Segizmunduz’a nâmzed olmış; hayırlı maslahatdur. Bize 
[9] dahi bile olmak lâzımdur” didi.

Ammâ kıral mükerrer beğlere ve Budin dizdârına [10] mektûblar gönderüb 
eyitmişdi kim: “Ola kim gavgâsız bir âsân vechile kıraliçenün [11] elinden feth 
eyleyüb almağa çâre idesiz” dimişdi. Ammâ bu tarafdan kıraliçenün [12] âdemîsi 
dahi irüb kıraldan sâdır olan kelimâtları nakl eylediler. Pes kıraliçenün [13] bu 
haberlerden bir mikdâr gönli dölendi, illâkim hergiz işkilden hâlî değüldi.

[180b] [1] Ve kıral dahi kona göçe Budin’e irüb kıraliçe dahi karşu varub ka-
rındaşı ile [2] koca koca görişüb hâl ü hâtır sorışub andan izzetle getürüb kıral 
içün [3] Budin tahtında bir tenhâ sarây itmişdi, anda kondurub ba‘dehû ziyâfete 
bünyâd [4] urub işrete âgâz eylediler. Esnâ-i kelâmda kıraliçe söze gelüb eyitdi 
kim: [5] “Devletlü karındaş, ne aceb gendü memleketüni ve tahtını tenhâ koyub 
bizi ve diyârımuzı [6] kadem rencîde kılub müşerref  eyledünüz?”

Kıral eyitdi kim: “Yâ Mariya benüm memleketümi anda [7] tenhâ sanma, anda 
kâim-makâmum ve leşkerüm vardur” deyicek, kıraliçe dahi: “Yüz bin [8] şü-
kürler ol Yezdân-ı pâke kim sizleri görecek gözümüz varmış” deyü rîşhand [9] 
eyledi. Ammâ gerçikim ikisi muhabbeten350 dostâne kelimât iderlerdi.

348 Ms. sic. Recte: yirne.
349 Ms. ezincânib.
350 Ms. sic. (Bk. 167a/4).
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Ammâ kıralun endîşesi [10] oldı kim, ne tarîkile tahtı anun elinden âsânlığla 
alaydı. Ve hem ba‘zı beğleriyle [11] ve kal‘a müstahfızlarıyla bir idi. Ol zemânlar 
ziyâfet ve teferrüc zemânı ol [12] iki çeri şehir her cânibine gezüb seyr iderlerdi. 
Âkıbet kırala müte‘allik olan [13] beğler bu vechile el bir kıldılar kim, kıralun 
ba‘zı yarar ve be-nâm meşhûr halkından [181a] [1] bir niçe kimseyi âlât-ı 
harbe gark idüb üzerine hil‘atlar geydürüb birer ve ikişer [2] teferrüc tarîkiyle 
sarâyun içine koyub sarâyı kıralun kavmiyle pür eylediler. Ammâ kıraliçeye [3] 
müte‘allik olan ba‘zı ehl-i sarây kıralun bunca yarar adamları içerü dolduk-
larından [4] hayâl idüb ve sürüb kıraliçenün huzûrına varub ”kalk” deyü remz 
eylediler.

[5] Kıraliçe dahi diledi kim, kalkub kıraldan destûr dileye. Pes kıral eyitdi kim: 
“Ben sana [6] bir derecede müştak ve ârzûmend idüm. Anda vilâyetüm koyub 
senün uğuruna [7] niçe zahmetler çeküb ve elemler görüb geldüm. Sen şimdiki 
hâlde benümle bir ân hem- [8] sohbet olmayub gitmek dilersin” deyicek, kıraliçe 
hacâletinden yine karâr eyledi. [9] Ammâ bu tarafdan kıralun adamları tahtgâhı 
kıral içün alub zabt eylediler. [10] Çünkim kıraliçenün adamları ol hâli gördiler, 
hemân-dem böğrişüb kıraliçenün [11] nazarına varub didiler kim: “Burada ne 
gün içün işret kılursın kim, işte i‘tikâd [12] itdüğün sevgülü karındaşun tahtunı 
elünden alub sarâyun zabt eylediler. [13] Şimden sonra başun yarağın gör” de-
yicek kıraliçe hâmûş oldı.

Lâkin hizmetinde [181b] [1] elinde ba‘zı mukarreb hâs beğleri vardı. Dile-
diler kim olok sâ‘at ziyâfet [2] mahallinde kıralı öldürüb işin bitireler. Ammâ 
fikr idüb gördiler, ekseriyâ [3] Ungurus beğleri kırala meyl kılmışlardur, anlara 
garîm olmazlar, ferâgat eylediler. [4] Kıraliçe bu hâli göricek tâkati tâk olub 
ölüm mertebesine varub [5] kırala eyitdi kim: “Devletlü karındaş, gice ve gün-
düz bun deminde sana ümidvâr [6] olub yâr-ı vefâdarlık umduğum bu mıydı 
kim, şimdiki hâlde tahtumı [7] hîle birle elümden alub beni akrânum arasında 
hâke yeksân kıldun” deyü [8] verhemlü sözler söyleyicek, kıral dahi eyitdi kim: 
“Benüm bu işden haberüm yokdur. [9] Ancak beğlerün re’yidür” deyüb Ungurus 
beğlerin da‘vet kıldılar.

Çünkim beğler [10] gelüb hâzır oldılarsa, kıraliçeye kırala eyitdiler kim: “Devletlü 
kıralun işbu [11] re’ye aslâ rızâsı olmayub-durur. Bunun sebebi oldur kim, hâtûn 
[12] tâifesinden bizüm üzerimüze musallat olmak ad u sanımuza noksandur. [13] 
Ve sâniyen götüri vilâyet halkı sana aduv olub baş çeküb belkim memleketi 
[182a] [1] içinde bir hakâret olmak câizdi. Ol sebebden kıralun gelmesi bizüm 
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başımuz [2] altından olmışdur” deyüb kıralı derhâl ta‘zîm ve tekrîm birle ol 
sarâydan [3] kaldırub pâyitahta yetürdiler ve makâm-ı ubûdiyetde baş koyub 
hizmet [4] makâmında durdılar.

Ammâ kıral dahi kıraliçeye Mariya’ya tesellî-yi hâtıriçün [5] haber salub eyitdi 
kim: “Karındaşum lutf  idüb bize rencîde-hâtır olmasun. [6] Eğer ben gelme-
yeydüm, vilâyet halkı ana aduv olub başına bir musîbet getürürlerdi” [7] didi. 
Kıraliçe dahi didi kim: “Ungurus beğlerinden dünyâda kime vefâ gelmişdür 
kim, [8] bana gele? Evet şuna perîşân-hâlem ki, hîleyle ve müdârayla âlemde 
beni [9] şermesâr kıldunuz” didi.

Pes ol aradan kıralı kaldurub kal‘a-i Ustuni [10] Belgırad’a iletüb351 başına saltanat 
tâcın urub kırallık şartın yirine [11] yetürdiler, ve anda bir niçe gün işrete meşgûl 
oldılar. Andan girü Budin’e gelüb [12] hükm ü hükûmet kıldı.

Ammâ râviyân-ı ahbâr şöyle rivâyet eyler kim, kıral [13] Karlus’dan bir yıldan 
sonra ba‘zı beğler müteşekkî olub bîzâr oldılar. [182b] [1] Ammâkim kıral-ı 
Ludvikus hâl-i hayâtındayken, Palatinus dimekle meşhûr [2] bir ednâ kimseneyi 
nazar idüb mukarreblerinden kılmışdı. Ol dahi kıralun ni‘met-i [3] hürmetiyçün 
kıraliçenün hizmetinde olub anun dahi hâsı olmışdı. [4] Ve kıraliçe çasar oğlı 
Segizmunduz’a nâmzed olduğı esnâda Balaj [5] Farkaş dirler bir ehl-i tedbîr kim-
seneyi kıraliçenün hizmetine gönderüb [6] ol dahi kıraliçenün meşhûr makbûli 
oldı. Gerçikim tâc u tahtdan [7] dûr olmışlardı, illâkim kıraliçenün hizmetinden 
hâlî olmadılar. [8] Ammâ kim kıraliçe ol beğleri da‘vet kılub bi’l-ittifâk kıralı hîle 
birle [9] helâk itmeğe kasd idüb tedbîre meşgûl oldılar.

Âkıbet kıraliçe eyitdi kim: [10] “Buna çâre ve bizüm yaramuza merhem budur 
kim, ben hasta oldum didürem, ve [11] sizleri halvetümde penâh eyleyem. An-
dan sonra kırala haber kılam. Beherhâl ol beni [12] görmeğe hod iverek gelmek 
mukarrerdür. Ve benüm halvetüme andan gayri kimse bile [13] girecek değüldür. 
İmdi bundan özge tedârük olmaz. Şöylekim kıral halvetüme [14] girecek olursa, 
anun işin temâm kılasız” deyü kavl eylediler. Ve ol [15] mekkâre-i zemâne kıra-
la haber salub eyitdi kim: “Şimdiki hâlde bana azîm [183a] [1] hastalık ârız 
olub hayâtumdan ümîd352 kesdüm. Eyle olsa devletlü353 [2] kıraldan dileğüm 
budur kim, kadem rencîde kılasın, tâ kim hasret yevme’l-âhrete kalmaya. [3] Ve 

351 Ms. iltüb.
352 Ms. ümîz.
353 Ms. d.v.l.t.l.v.+elif.
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ümîdvâram ki, anun mübârek kademinden bana şifâ ire” deyüb pes Palatinus 
[4] ve Palaj Farkaş nâm bî-amânları âlât-ı harbe müstağrak idüb - gendünün [5] 
hâssa halvetlerinde revzenler vardı - ol revzenler içinde penâh eyledi.

[6] Çünkim kırala ol haber ulaşdı, karındaşdur beherhâl varub [7] görmesin 
gendüye lâzım görüb ve tenhâ süvâr olub gelüb kıraliçenün [8] sarâyına girüb 
hîle duzağına giriftâr oldı. Çünkim kıral geldi, kıraliçeden [9] destûr diledi. Ve 
ol pür-hîleleri penâh eyledüği tenhâda yir itdiler. [10] Ve eyitdiler kim: “Kırali-
çenün halvethânesin tenhâ kılalum” deyince, ol iki [11] hûnhor nâgehân kılıç 
çeküb ve kıralun üzerine hücûm eyleyüb amân [12] virmediler, ol arada kıralı 
pâre pâre eyleyüb helâk eylediler. Andan sonra [13] Vişegırad kilisesinde iletüb354 
defn eylediler.

Pes kıraliçe girü tahtına [183b] [1] geçüb Palatinus’ı vekil-i hâs eyledi. Andan 
sonra kıralun bazı mukarreblerin [2] tutub anlardan intikam aldı. Ve eyitdi kim: 
“Şimden sonra ayruk düşmenüm [3] yokdur” deyüb hükûmetde oldı.

Ammâ râvîler şöyle rivâyet iderler kim, [4] vilâyet-i Hırvat’un bir banı vardı. 
Adına Yohanis dirlerdi. Ve Kıral Kar- [5] lus ile çok hukûk-ı sâbıka vâki‘ olmışdı, ve 
çok eyüliğin gör- [6] mişdi. Pes kıraliçe anı ol asıl hîle ve hakâret birle helâk eyle-
yicek, [7] Yohanis Ban bu fi‘lden ziyâde müteşekkî olub kıraliçeye kasd eylediler. [8] 
Derhâl Hırvat vilâyeti çerisin cem‘ idüb kıralicenün üzerine [9] yüridi.

Ammâ kıraliçe bundan evvel “Kıralı öldürdüm ve tahtı gine elinden [10] aldum” 
deyü çasara ve oğlı Segizmunduz’a beşâret haberini salmışdı. [11]

Çünkim Hırvat banı Yohanis kıraliçeye kasd idüb leşker çekicek, kıra- [12] liçe 
dahi ale’t-ta‘cîl Ungurus çerisin cem‘ idüb ban ile mukâbele kılub [13] âşıkâne bir 
ceng itdiler kim, dil ile vasf  olmaz. Âkıbetü’l-emr ol [184a] [1] cengde Palatinus 
ve Balaj Farkas helâk olub kıraliçe askeri mağlûb [2] olub kimi kılıçdan geçüb ve 
kimi bîm-i cândan girîzân olub kaçdılar. Ve kıra- [3] liçe dahi ol muhârabede ele 
girüb ve anı alub gidüb vilâyet-i Hırvat’a [4] müte‘allik kal‘a-i Korpa’da muhkem 
habs eyledi.

Çünkim kıraliçe vilâyet-i Hırvat’a [5] mahbûs oldı, bu haberi çasara bildürdiler. 
Hemân sâ‘at çasar dahi [6] çerisin cem‘ idüb ve ol çeriye oğlı Segizmunduz’ı baş 
idüb memâlik-i [7] Ungurus’a saldı. Segizmunduz dahi ılgayub memâlik-i Ungurus’a 
irdi.

354 Ms. iltüb.
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[8] Ammâ ban dahi kılduğı cünbüşden peşîmân yeyüb çasardan ve oğlından 
[9] gâyet vechile üşenüb âkıbet kıraliçeye haber salub eyitdi kim: “Şöyleki [10] 
çasardan ve oğlından gelecek zararı def‘ eylemesine ahd iderse, anı [11] selâmet 
birle girü vilâyetine göndereyim” deyicek, kıraliçe dahi ahd eyledi. [12] Yohanis 
dahi ana bir niçe nefer yarar kimseneler koşub vilâyetine gönderdi.

[13] Segizmunduz ile vâsıl olıcak düğün şartın yirine355 getirüb [184b] [1] kal‘a-i 
Ustuni Belgırad’da muhkem cem‘iyet kılub îş ü işret eyleyüb ale’r-ragm-ı [2] rûzgâr 
yeyüb içüb hoş geçdiler. Ammâ kıraliçe bir gün ayağ üzre durub [3] ol cem‘iyet 
beğlerine eyitdi kim: “Beğler beni kırallığa kabûl kılmazsız. Eyle olsa şimdiki 
hâlde [4] işbu vilâyet temâm mertebede bana müte‘allik düşdi, dahi benden 
mahal kimse [5] yokdur. Ve çünkim beni mahal görmedünüz, imdi sizün ma‘ri-
fetinüz ile yirümi [6] Segizmunduz’a bildürürem. Zîrâ bir budur kim, âdet mûcibi 
üzerine erümdür, [7] ve sâniyen çasar oğlıdur ve devlete lâyık kimsenedür. Bu 
cevâba dahi ne der- [8] siz” deyicek beğler dahi bu re’ye râzî olub: “Bizüm dahi 
murâdımuz budur” [9] didiler. Andan sonra kıralı beğleyüb başına saltanat tâcın 
urub [10] emrine mutî‘ ve münkâd oldılar.

Ammâkim Kıral Segizmunduz vilâyet-i Hır- [11] vat’un banı olan Yohaniş’a kıraliçeyi 
tutub alub gitdüği sebebden [12] kibr ü kîn tutmışdı. Âkıbet diledi kim, andan 
intikâm ala. Ve ban cânibinde: “Kande [13] ola?” deyü tecessüs içün câsûslar 
saldı. Meğerkim hîn-i vaktde kal‘a-i Pojon [185a] [1] içindeydi. Çünkim kırala 
haber oldı, azîm leşker cem‘ idüb [2] ve ol çeriye ba‘zı nâmdâr beğlerden serdâr 
eyleyüb emr eyledi kim, [3] varub kal‘a-i Pojoga’yı muhâsara kılalar. “İşte ben 
dahi vardum” deyüb [4] gönderdi. Emr mûcibince ol beğler dahi ale’t-tertîb 
leşker çeküb: “Kande- [5] sin kal‘a-i Pojoga?” deyüb revâne oldılar. Kona göçe 
günlerde bir gün [6] irişüb kal‘a-i mezbûreyi ihâta eylediler, ve bir niçe tarafdan 
toplar havâle kılub [7] darb-ı dest âhâli-yi kal‘ayı zebûn ve fürûmânde kıldılar.

Ban dahi gördi kim, [8] hâl düşvâr oldı. Hemân-dem kal‘anun oğrı kapusın açub 
kaçdı. [9] Vilâyet-i Bosna’ya müte‘allik kal‘a-i Dobra dimekle meşhûr hisâra vardı. 
[10] Ammâ bu cânibden kal‘a-i Pojoga kavmi kal‘ayı virüb mutî‘ oldılar, ve hem 
[11] kırala didiler kim: “Ban fursat bulub Dobra hisârına kaçdı” didiler. Fi’l-hâl [12] 
kıral dahi leşker çeküb kal‘a-i Dobra cânibine yöneldi ve ol [13] kal‘ayı ihâta kıldı.

Pes ban dahi diledi kim, andan dahi kaçub gide. [185b] [1] Yola girüb giderken 
nâgehân ele girüb kayd ü bend birle kıralun huzûrına [2] yetürdiler. Andan 

355 Ms. yirne.
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kal‘ayı dahi feth eyleyüb ol esnâda Bosna ve Hırvat [3] ve Bulgar vilâyetleri dahi 
tâbi‘ olub kıral dahi ol aradan dönüb [4] Piçuy’a irüb anda bana siyâset emr 
eyledi. Pes bir aclenün üzerinde bir mancınık [5] tertîb eylediler. Andan sonra 
banı mancınık üzerine bend idüb şehr-i Piçova’yı serâser [6] gezdürüb ve demir 
kısaç ile cümle a‘zâsın lokma lokma pâreleyüb [7] bunun gibi cezâ ve azâb ile 
helâk eyleyüb nâm u nişânın cihândan [8] mahv eylediler.

Eyle olsa Kıral-ı Segizmunduz memâlik-i Ungurus’a kıral olduğınun [9] dördünci 
yılı devrinde vilâyet-i Kara-Boğdan’un mu‘ânid bir hâkimi vardı. [10] Ve kırala 
iltifât göstermedüği sebebden kıral dahi ana kasd içün [11] sefer yarağın kıldı, 
ve üzerine leşker çeküb revâne oldı. Pes Boğdan hâkimi [12] olan İştifan356 Voyvoda 
dahi leşker cem‘ idüb vilâyet-i Erdel ile Boğdan [13] memleketi mâbeyninde olan 
kûhistânlık yollarında durub yir yir kemîn idüb durdılar, [186a] [1] kıral va-
rıcak, yir yir ceng eylediler. Ammâ kıralun çerisi çoğ olmağıla aslâ [2] aynına 
almayub İstefan357 Voyvoda çünkim ol hâli gördi, fi’l-hâl varub [3] kıralun ayağına 
düşüb cürmin ve hatâsın diledi. Ve dahi kesim virmeğe râzî [4] oldılar. Kıral 
dahi günâhından vaz gelüb memleketin kemâkân mukarrer kıldı.

Pes [5] râviyân-ı ahbâr ve nâkilân-ı esrâr şöyle rivâyet ve hikâyet iderler kim, [6] 
ol devrânda Kostantiniye’nün bir pâdişâhı vardı. Adına Ludvikus dirlerdi. [7] Ol 
dahi ol hînde dünyâdan gidüb taht-ı Kostantiniye hâlî kalmışdı. Ammâ [8] kim ol 
devirde Aşya358 vilâyetinden kim ol Anadolı iklîmidür, İslâm pâdişâhı [9] dahi Türk 
çerisiyle hurûc eylemişdi. Ve deryâdan geçüb kal‘a-i Gelibolı’yı feth [10] itmişdi. 
Ve andan vilâyet-i Rum’a el karub gazâ kılmakdaydı.

Ammâkim Kıral [11] Segizmunduz dahi vilâyet-i Boğdan’ı tâbi‘ kılıcak, Rum beğleri 
ve tekur- [12] ları bir araya cem‘ olub ve birbiriyle meşveret kılub eyitdiler kim: 
“Memleketimüz melik- [13] süz kalub ve bu tarafdan Türk pâdişâhı dahi vilâyete 
el karub alıyürür. [186b] [1] İmdi eyü nişân değüldür. Ve bize işbu mahalde 
bir şehriyâr gerekdür kim, vilâyetimüze [2] melce’ ola” didiler. Ve eyitdiler: 
“Şimdiki hâlde memâlik-i Ungurus şehriyârı [3] Segizmunduz’dan ulu ve ihtiyâr 
kıral olmaya. İmdi ahvâlimüz ana bildürüb [4] yalvaralum” deyüb ittifâken 
ana mektûb gönderüb eyitdiler kim: “Devletlü kıral, [5] ma‘lûmun olsun kim, 
şimdiki hâlde Kostantaniye şehriyârı melik Ludovikus [6] dünyâdan gitdi, vilâyet 

356 Ms. sic. (Bk. 186a/2).
357 Ms. sic. (Bk. 185b/12).
358 Ms. sic.
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hâlî kaldı. Bir budur kim, Aşya vilâyetinden Türk [7] pâdişâhı hurûc eyleyüb 
deryâdan geçüb kal‘a-i Gelibolı’yı alub zabt [8] eyledi. Andan Rum milletine el 
karub niçe memleketler feth idüb el-ân [9] dahi feth üzerinedür. Her cânibe kim 
uğraya, şol bir azîm ejder misâli yıkub [10] yakar, mansûr ve muzaffer olur ve 
durmayub artmak üzerine oluyürür. İmdi [11] devletlü kıral, biz dahi seni ulu ve 
ihtiyâr gördük. Lutf  idesin bir ân [12] ve bir sâ‘at ol diyârda karâr kılmayasın, 
gelüb kadem rencîde kılasın. Ve dahi [13] şöylekim, Türk çerisi bir müddet dahi 
artmak üzerine ola, anlara kimse [187a] [1] cevâb virmek ihtimâli yokdur. 
İmdi bize olan hemân devletlü kırala- [2] dur” deyüb ale’t-ta‘cîl mektûbı Kıral-ı 
Segizmunduz’a gönderdiler.

Çünkim [3] mektûb kırala irdi, diledi kim, Rum diyârına gele. Fi’l-hâl dîvân 
eyleyüb [4] Ungurus beğleriyle meşveret kılub mâbeynde suâl ve cevâb olıcak 
beğler dahi [5] eyitdiler kim: “Devletlü kıral, biz emre fermânberüz, fe-ammâ 
bu mikdâr askerle [6] ol diyâra varıcak, düşmenden gâyet hazer gerekdür. Nemçe 
ve Firanciye ve gayri [7] etrâfda olan vilâyetlerden yardım alub andan varmak 
gerekdür” didiler. [8] Kıral dahi bu cevâbı ma‘kûl görüb etrâfdan asker cem‘ 
eylemeğe başladı.

[9] Ammâ bu yanadan sultân-ı selâtîn-i cihân ve hâkân-ı şehriyârân-ı devr-i 
zemân, [10] zıllullâh-ı a‘zam, şehinşâh-ı mu‘azzam, kâtilü’l-müşrikîn, nâsı-
rü’d-devleti ve’d-dîn [11] a‘nî sultân ibn-i sultân Sultân Bâyezîd Han bin Muhammed 
Han hazretleri [12] dahi Selanik’i ve etrâf-ı cevânibini darb-ı tîg ile alub gendüsine 
müsahhar kılmışdı.

[13] Ol aradan pâdişâh-ı İslâm Ungurus kıralına bir mektûb gönderüb eyitdi kim: 
[187b] [1] “Sen kim memâlik-i Ungurus kıralı Segizmunduz’sın, bilmiş olasın kim, 
şimdiki hâlde vi- [2] lâyet-i Rum’a kadem basdum ve bu diyârı seyf-i sa‘âdetümle 
feth eyledüm. İmdi [3] eger senün dahi başunda devlet varsa, gelüb emrüme 
itâ‘at kılasın. Ve ger ne [4] şöyleki, emrüme muhâlefet kılub hüsn-i rızâ göster-
meyesin, vaktüne hâzır ola- [5] sın: “Bilmedüm, işitmedüm” dimeyesin. Ve’s-
selâm” deyüb ol mektûbı Kıral Segizmunduz’a [6] gönderdi.

Çünkim mektûb kırala irdi, okuyub mefhûmına muttali‘ oldı, vehm [7] deryâ-
sına müstağrak olub fi’l-hâl Ungurus beğlerine: “Ale’t-ta‘cîl askerinüzle [8] hâzır 
ve müheyyâ olasız!” deyü mektûblar gönderüb ve akîbinden siyâsetnâmeler [9] 
dahi salub gönderdi, ve İslâm askeri cânibine dahi câsûslar saldı. [10] Ba‘dehû 
Nemçe ve Firanciye ve gayri vilâyetlerden yardım taleb kılmışdı. Anlar dahi gelüb 
[11] yetişdiler. Ammâ bu cânibden câsûslar dahi İslâm askerine irüb gör- [12] diler 
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kim, vilâyet-i Rum’un niçe yarar yirlerin alub zabt eylemişler, askerlerine hod 
nihâyet [13] ve gâyet yok.

Nazm

  Çünki câsûslar salındı ol zemân
[188a] [1] Asker-i İslâm’a irdiler revân

  Gördiler kim bî-nihâyet bir çeri
 [2] Otururlardı konub sahrâları

  Hayme vü çadır tutub sahrâ yüzin
 [3] Ansuzın gören yitürür gendözin

  Dikilüb hayme öninde nîzeler
 [4] Görenün bağrın iderdi rîzeler

  Mîşeyistâna dönüb asker içi
 [5] Bulanub yeşil kızıl bayrak ucı

  Eyle heybetlü çeriydi ol çeri
 [6] Bin ere girürdi her bir eri.

Nesr

[7] Çünkim câsûslar İslâm askerinün bu şevketin gördiler, keyfiyet-i ahvâllerine 
[8] muttali‘ oldılar, hemân-dem dönüb gördükleri üzre gelüb kırala haber virdi-
ler. [9] Çünkim kıral bu haberi işitdi, hemân-dem:

Nazm

 [10] Ditredi ol demde çün berk-i hazân
  Gövdesinde kalmadı kurudı kan

 [11] Korkusından ditredi yaprak gibi
  Oldı rengi benzinün toprak gibi

 [12] Heybet-i359 İslâm doluben gönline
  Hayret alub naks irişdi aklına

 [13] Bilmedi niç’idüb n’idesini
  Baş alub kankı ile gidesini.

359 Ms. heybet-î.
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[188b] [1] Nesr

Bu yanadan Firanciye vilâyetinden mu‘âvenetiçün gelen beğler gördiler kim, 
[2] kıralun cânına be-gâyet korhu düşdi. Hemân sâ‘at ayağ üzre gelüb “Dev-
letlü [3] kıral, düşmândan ne katı havf  idersin? Biz Türk ile ceng itmeği sevâb 
bilürüz. Âlemde [4] düşmândan ne pervâmuz var” deyüb istimâlet virdiler. Ve 
hem Ungurus beğleri didiler kim: [5] “Devletlü kıral, ol iş kim olacakdur, ana 
çâre yokdur. Beherhâl olur. Korku fâide [6] kılmaz. Ol nesne kim kâtib-i kudret 
başundan tahrîr itmişdür, elbette olacakdur. Eyle [7] olsa Türk pâdişâhından 
bizüm ne bâkîmüz vardur. Hemân kıraldan himmet gerekdür” deyüb [8] kıralı 
vesveseyle kaldurub kona göçe ve yiye içe günlerde bir gün Bulgar [9] vilâyetine 
irüb kondılar. Ve andan dahi göçüb Vidin’e irüb kondılar.

Ez-in-cânib360 [10] bu yanadan İslâm askeri dahi asker-i küffârı361 câsûslar 
gönderüb [11] kemâl-i mertebede anları tecessüs eyleyüb andan müretteb ceng 
âlâtın görüb kıralun [12] üzerine deryâ-yı ahzarânlayın cünd-i bî-şümâr çeküb 
azm eylediler.

Nazm

 [13] Çekdiler asker kıralun üstine
  Hak Te‘âlâ yardım ide dostına

[189a] [1] Asker-i362 İslâm göçüben fevc fevc
  Girdiler yola yüriyüb363 mevc mevc

 [2] Gök demüre gark oluben her biri
  Ceng içün bel bağlayub iy yol eri

 [3] Eyleyüb niyet gazâya ışkıla
  Yürüridi her birisi şevkile

 [4] Yiye içe kona göçe rûz ü şeb
  Gitdiler idüb gazâ kasdın taleb.

360 Ms. ezincânib.
361 Ms. sic. Recte: küffâra.
362 Ms. asker-î.
363 Ms. verbum correctum.
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[5] Nesr

Çünkim birbirine364 buluşmağa karîb mevzi‘a irişüb kondılar, bu yanadan [6] 
kıral dahi asker-i küffâr-ı hâksârla Vidin üzerinden kalkub Hazret-i [7] Îsâ’nun bin 
üç yüz doksan altı yılı târîhinde Eski Nikebolı üzerine [8] konub anda istaburın365 
bağlayub ve topların kurub vaktine hâzır ve nâzır [9] durdı. Anı gördiler kim, 
nâgehân bir gün sedâ-yı tabl u kûs âvazı geldi: [10] “Ney ki?” deyü yüksek yirlere 
çıkub gördiler kim, asker-i İslâm birle hazret-i Sultân [11] Murad Hân-ı Gâzî seyl-i 
revânlayın süre irüb bî-muhabâ kırala mukâbil konub, [12] ol gice anda karâr kıl-
dılar ve tarafeynden “Yarın cengdür” deyü askerde münâdîler [13] nidâ eylediler.

Çünkim vakt-i subh irdi, âfitâb-ı âlem-tâb güneş Kaf kullesinden [189b] [1] baş 
götürüb nûr-ı Yezdânî’yle âlemi münevver kıldı, hemân-dem ol iki deryâ-misâl 
[2] asker ser ü pâ âhene gark olub at arkasına gelüb sancaklar çözüb saflar [3] 
bezeyüb alaylar düzdiler. Ammâ kırala Firanciye vilâyetinden yardıma gelüb 
“Türk [4] ile ceng iderüz sevâblar hâsıl iderüz” deyü da‘vâ-yı merd iden Firanciye 
[5] beğleri ve kavmi gendüleri ve atları ser ü pâ bürüme demüre müstağrak 
olub [6] Ungurus çerisi safınun önine masâf  bağlayub ve kıraldan meydân taleb 
kılmışlardı. [7] Hemân-dem azm-ı meydân kılub cenge âgâz eylediler. Ceng var-
duğınca germ olub [8] hây-hûy üni ayyûka peyveste oldı. Ol gün bir ceng oldı 
kim, İslâm [9] askeri adû-yı bî-dînün gözine gen-i cihânı teng itdiler. Şöylekim 
ol sahrâ [10] adam kanıyla mâlamâl olub taşlar mercâna döndi ve küştelerden 
puşteler [11] peydâ oldı.

Beyt

  Nice vasf  idem sana ben ol güni
  Göklere irmişdi feryâd üni.

Nesr

[12] Bu yanadan asker-i İslâm inâyet-i Allâh’a ve mu‘cizât-ı Resûlullâh’a da-
yanub tîg-i ateş- [13] nâk çeküb derûn-ı dilden tekbîr getürüb ateş gibi küffâr 
askerinün içine girüb [190a] [1] bir ceng ü âşûb kıldılar kim, dîde-i pîr-i sipihr-i 
hezâr-dîde mislin görmemişdi. Ammâ- [2] kim Hudâ-yı bî-zevâl asker-i İslâm’a 

364 Ms. birbirne.
365 Ms. istataburın. (Bk. 209a/8).
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fursat ve nusret virüb asker-i küffârı [3] bölük bölük eylediler, ve sahrâ yüzin366 
leş ü başdan mâlamâl eylediler, ve meydân [4] yüzinden asker-i küffârı sürüb 
kıralun üzerine dökdiler. Ve ol sâ‘at içinde [5] kıralun sancakları dibine irüb ale-
min ve alemdârın yıkub zîr ü zeber kıldılar ve [6] yarar adamların ekser kılıçdan 
geçürdiler.

Kıral ol hâli göricek, dura- [7] mayub kaçub yüz suyın yire saçdı, Kostantaniye 
cânibine revân oldı. Kaçarak [8] şehr-i Kostantaniye’ye düşdi. Ve ba‘zı beğler dahi 
halâs bulub memâlik-i Ungurus’a [9] düşdiler.

Ammâ kıral sefere çıkmazdan evvel meğer Ungurus vilâyetinde iki [10] ulu biğzâ-
deler vardı. Ve kal‘a-i Şiklaoş367 anlarun atalarından kalmış mülki [11] idi. Kıral 
anlara gazab idüb ve tutub habs-ı ebedî eylemişdi. Çünkim [12] kıral Nikeboli 
muhârebesinde münhezim olub ma‘mûre-i Kostantaniye’ye düşicek, [13] ol mah-
bûs olan beğzâdeler dahi halâs bulub yine sâhib-mülk olmışlardı. [190b] [1] 
Ve İslâm cenginde bâkî kalan beğler dahi varub birbirine368 tâbi‘ olub ahd [2] 
eylediler kim, eğer bundan sonra girü vilâyet-i Ungurus’a kıral gelecek olursa, [3] 
tutub ebedî habs eyleyeler.

Pes râvînün rivâyeti ve sâhib-kitâbun hikâyeti [4] bunun üzerinedür kim, kıral 
altı aydan sonra diledi kim, Kostantaniye’den kalkub [5] cezâir-i Rodos beğleri-
ne geçüb anlardan yardım taleb kıla. Ol ümîd-ile369 gemiye [6] girüb cezîre-i 
mezbûreye370 revâne oldı ve anda peyâpey bir buçuk yıl durub [7] andan girü 
gemiye girüb vilâyet-i Hırvat’a revâne oldı. Andan diledi kim, Ungurus [8] vilâ-
yetine vara. Ammâ beğlerün yavuz kasd eyledüklerinden ihtirâz kılub ol [9] 
sebebden memâlik-i Nemçe çasarından Ungurus beğlerine dileknâme gelüb ol [10] 
sebebden kıral dahi vilâyet-i Ungurus içine girdi. Pes ol mukaddemâ ebedî [11] 
habs eyledüği beğzâdeler dahi fursat bulub tutub kıralı kal‘a-i Şikloş’da [12] ebedî 
habs eylediler.

Ol eyyâmda vilâyet-i Erdel’ün mâzî geçer kırallar zürriyetinden [13] bir banı 
vardı. Adına Ladislavuş dirlerdi. Dilediler ki, anı getürüb [191a] [1] Ungurus’a 
kıral dikeler. Âkıbet varub vilâyet-i Erdel’den kaldurub [2] Ungurus’a yetürdiler. 

366 Ms. yüzni.
367 Ms. sic. Recte: Sikloş.
368 Ms. birbirne.
369 Ms. ümîzile. 
370 Ms. mezbûreye.
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Çünkim kıralun habs olduğından âgâh oldı, [3] eyitdi kim: “Çünkim kıral habs-
dür, bunun sonı vardur” deyüb kırallığı kabûl [4] eylemedi. Fi’l-hâl girü vilâyet-i 
Erdel’e varub ber-karâr-ı sâbık banlık sadrına geçüb [5] karâr kıldı. Âkıbet kıralı 
habs iden beğlerün ömür-dîde bir ataları vardı. [6] Bir gün oğullarının ayağına 
düşüb kıralı anlardan dilek eyledi. Ol [7] beğler dahi atalarınun dileğin redd 
idemeyüb kıralı salıvirüb [8] tahta geçürdiler.

Ammâkim ekseriyâ Ungurus beğleri ve gayr kavmi kırala adû-yı [9] bizzât ol-
mışlardı, ve dâimâ kırala nifâk idüb kasd iderlerdi. [10] Ol beğzâdeler işbu hâli 
göricek, kıralı yirinden kaldurub ve nehr-i [11] Duna’yı geçüb Çeh Morava’ya 
varub anda bir niçe gün oturub Nemçe ve Çeh [12] kavminden hayli leşker cem‘ 
eyleyüb; ve andan dönüb tahtına gelecek mahalde Ungurus [13] beğleri dahi çeri 
cem‘ idüb kırala karşu varub dilediler kim, vilâyete komayalar. [191b] [1] Bu 
fikr ile kırala pençe urub ma‘reke kıldılar. Âhir kıral bunları sıyub târumâr [2] 
kıldı. Ve ba‘zı ehl-i fesâd ve bâ‘is olanları ele girüb helâk eylediler.

Ammâkim [3] râviyân-ı ahbâr ve nâkilân-ı âsâr şöyle rivâyet kılurlar kim, kıral 
tahta [4] geçdüğinün yigirmi üçinci yılından sonra vilâyet-i Rim’ün dahi kavmi 
kırala tâbi‘ [5] olub dilediler kim, tekrâr İslâm askeriyle ceng kıla. Ol sebebden 
diyâr-ı Rim’ün [6] dahi tacın gönderüb başına geydürdiler. Ve dahi Çeh memle-
ketinün bir şehriyârı vardı. [7] Dünyâdan gitdi. Evlâdı yoğidi. Ol cihetden Çeh 
milketinün371 dahi kavmi [8] meşveret kılub anlar dahi Kıral Segizmunduz’ı ihtiyâr 
kılub ve emrine [9] fermânber olub Çeh milkinün tâcın getirüb teslîm eylediler.

Meğerkim [10] Nemçe diyârınun çasarı bundan sonra az zemânda dünyâdan 
gidüb Nemçe [11] memleketi hâlî kaldı. Âkıbetü’l-emr Nemçe ve Fireng ve diyâr-ı 
Rim beğleri [12] ve uluları ve sâir müdebbirleri bir yire gelüb kal‘a-i Maylan 
dimekle meşhûr [13] hisâr üzerinde azîm cem‘iyet eyleyüb kasd eylediler kim, 
Nemçe memleketine [192a] [1] çasarlığa mahal ve lâyık kimsene istediler. Pes 
fikr idüb gördiler kim, Kıral Segiz- [2] munduz ol zemânda üç taht-nişîn diyârun 
şehriyârıdur, sâniyen ömür-dîde [3] ve rûzgâr-keşîde kimsedür, sâlisen kadîmî 
çasar oğlıdur. Andan müstehak kişi [4] görmediler. Fi’l-hâl Kıral Segizmunduz’a 
yarar elçi salub ve ol cem‘iyet beğlerinün [5] mühürlü mektûbları virilüb kıralı 
ol cem‘iyete gelmek ecliyçün tazarru‘an da‘vet [6] kıldılar.

Çünkim tazarru‘ eylediler, kıral dahi kabûl kıldı. Ve taht-ı tasarrufında olan 
[7] diyârlara kâim-makâmlar ta‘yîn eyledükden sonra, bir neçe bin süvârla: 

371 Ms. mülketinün.
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“Kandesin [8] kal‘a-i Maylan?” deyü revân oldılar. Kona göçe ve yiye içe günler-
de bir gün mevzi‘-i mahûda [9] yakın yire inüb kondılar. Pes bi’l-cümle cem‘iyet 
beğleri ve dîn uluları kırala [10] istikbâl içün karşu varub izzetle Maylan şehrine 
getürüb kondurub [11] bir nice gün şâhâne ziyâfetler eyleyüb îş ü işrete meşgûl 
oldılar. [12] Ale’r-ragm-ı rûzgâr yiyüb içüb hoş geçdiler. Andan sonra Kıral Se-
giz- [13] munduz’a Nemçe ve Fireng ve Rim uluları kalkub Nemçe vilâyetinün çasar- 
[192b] [1] lığın arz eylediler ve makâm-ı tazarru‘da durdılar.

Kıral Segizmunduz dahi [2] ayağ üzerine durub eyitdi kim: “Eğer beni işbu çasarlık 
sadrına mahal [3] görürsenüz, siz beğlerün rızâsına ve uluların tedbîrine kâilüz. 
N’ola” deyü cevâb [4] viricek derhâl çasariyet tâcını kıralun başına urub andan 
bi’l-cümle [5] ulu kiçi emrine râzî olub ve el öpüb her birisi merâtibince sağ u sol 
[6] geçüb oturdılar, ve sohbet-i hâs eyleyüb şarâb-ı erguvân ele alub sağdan [7] u 
soldan sîmin-sâk sâkîler la‘lîn câm sundılar, gussa-ı devrânı ferâmûş [8] itdiler. 
Kelleler germ ve gönülleri nerm olıcak çasar dahi her birine372 hil‘at-ı hâs [9] 
geydürüb delim ihsânlar eyledi. Bu vechile bir niçe zemân yiyüb içüb [10] hoş 
geçdiler, ve bu işretün mâbeyninde hayli ay u gün devr eyledi.

Âkıbet [11] kıral çasar olduğı memâlik-i Ungurus’a çavlandı. Diyâr-ı Ungurus içine 
vesvese [12] düşüb vilâyete: “Ya çasar gelsün, yâhud âhar kıral dikerüz” deyü 
vilâyet [13] içinde gulgule peydâ oldı. Ve andan gayri Çeh diyârına bir kimse-
neyi kâim-makâm [193a] [1] viribidi. Ana dahi Çeh diyârınun beğleriyle uz 
olmayub zindegânî [2] eylemekden sonra Ungurus vilâyetinün kâim-makâmı ol 
vilâyetlerün havâ- [3] disâtın vukû‘ üzerine arz idüb eyitdi kim: “Devletlü çasar, 
ma‘lûmun [4] ola kim, şimdiki hâlde, işbu diyârun kavmi bize kıral gerekdür 
deyüb serzeniş [5] iderler. Ve dahi vilâyet-i Çeh beğleri anlarun kâim-makâmı ile 
uz olmayub [6] mâbeynlerine adâvet ve bürûdet düşüb az kalmışdur kim, mem-
leket içinde bir hâdise [7] ola. Bâkîsin devletlü çasar bilür” deyüb ol mektûbı 
ta‘cîl çasarun [8] dergâhına gönderdi.

Çasar dahi ol arznâmeyi göricek, eyitdi kim: [9] “Vâkı‘a ol diyârlar hayliden 
hâlîdür. Evlâ oldur kim, varub ol [10] diyârı görevüz” deyüb hemân-dem ya-
rağın görüb ve ol cem‘iyet beğleriyle [11] esenleşüb vilâyet-i Ungurus’a revâne 
oldı. Kona göçe ve yiye içe günlerde [12] bir gün tahtına irüb karâr kıldı. Ve bir 
niçe eyyâmdan sonra kasd kıldı ki, [13] Çeh vilâyetine vara ve andan ol vilâyeti 
teftîş eyleyüb temerrüdlik ve ehl-i [193b] [1] fesâdların hakkından gele, ve dahi 

372 Ms. birne.
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vilâyeti ıslâh eyleye. Pes vilâyet-i Çeh’ün [2] taht-nişîn şehrine Paraga dirlerdi. 
Âkıbet kıral dahi şehr-i Baragi’ya müteveccih [3] oldı, ve anda bir niçe zemân 
olub ol diyârı ıslâh kıldı.

İllâ- [4] kim ziyâde pîr-i nâtüvân idi ve memâlik-i Ungurus tahtında elli yıl kırallık 
[5] kılmışdı. Andan Rim ve Çeh diyârlarınun tâcı müyesser olalı altmış [6] beş yıl 
olmışdı. Çünkim çasarlık tâcın geydürdiler, andan sonra beşinci [7] yılında kim 
Çeh diyârı ıslâhına varıcak, orada mizâcına hastalık müstevlî olub [8] hayâtından 
ümîdin kat‘ eyledi. Ve Ungurus beğlerin katına da‘vet eyleyüb eyitdi kim: [9] “İşte 
bana za‘f  ârız oldı, ve ömrüm dahi temâm kemâlinden geçüb intihâsına [10] 
gelmişdür. Şimden sonra bize ifâkat müyesser olmak meğer Yezdân-ı pâkün 
bahşâyişi ola. [11] Eyle olsa bilürsiz kim, işbu Çeh halkıyla kat‘an sizün mâbey-
ninüzde muhabbet eseri [12] yokdur. İmdi şöylekim ben bunda âhir olursam, 
tahkîk bilürem ki, siz Çeh beğleriyle [13] uz olmazsız. Şâyed vilâyetün harâbına 
sebeb olasız. İmdi lutf  idün, [194a] [1] beni işbu yirden kaldurun, gendi hânkâ-
huma yetürün. Ve ben ölecek olursam, [2] beni Varad şehrinde defn eyleyesin” 
deyü vasiyet kıldı. Pes beğler dahi çasarı [3] ol aradan kaldurub Çeh-Morava 
menziline irgürdiler. Anda hayâtın tebdîl [4] eyleyüb temâm yetmiş yıl saltanat 
serîrinde pâdişâhlık sürdükden sonra [5] dünyâdan gitdi ve emri mûcibince 
Varad şehrinde defn eylediler.

Nazm

 [6] Bu cihânı terk idüb gitdi cânı373

  Varadin şehrinde defn idüb anı

 [7] Gözlerin toprağıla doldurdılar
  Alub anı lahdine irgürdiler.

Nesr

[8] Râvîler şöyle rivâyet kılurlar kim, çasarun bir oğlı vardı. Adına Albertus [9] 
dirlerdi. Hâl-i hayâtında anı Nemçe vilâyetine salmışdı. Çünkim atası dünyâdan 
[10] gitdi, Albertus dahi bir mikdâr çeriyle irüb Ungurus tahtına geçdi [11] ve ol dahi 
Çeh ve Rim vilâyetine hükm kıldı. Ammâ ömür vefâ eylemeyüb bir yıl ve dokuz 
[12] ay yigirmi sekiz günden sonra ol dahi vefât kıldı ve Ustuni Belgırad’ında [13] 
defn olundı.

373 Ms. cânı.

220 T E R C Ü M Â N  M A H M Û D ’ U N  TÂ R Î H - I  U N G U R U S  A D L I  K R O N I Ğ I

www.tuba.gov.tr



Ammâ anun dahi dört yaşında nâresîde bir oğlı kaldı. Pes [194b] [1] Albertus 
Kıral’un hâtûnı kasd eyledi ki, oğlı yirine374 geçüb başına saltanat [2] tâcın urına. 
Ammâ fikr eyledi kim, bundan ilerü Kıraliçe Mariya tahta geçmişdi. [3] Ol sebeb-
den başına dürlü felâketler ve hakâretler gelmişdi. Ol alâmetlerden [4] üşendi, 
ol fikri kalbinden mahv eyledi. Âkıbet gendüye müte‘allik olan beğleri [5] da‘vet 
kıldı. Anlarunla meşveret kıldı ve eyitdi kim: “Beğler, işte Kıral Albertus [6] dün-
yâdan gitdi, ve oğlı henüz nâresîdedür. İmdi sizün meşveretinüzle375 gerekdür 
kim, [7] oğlum hâsıl oluncaya dek emânetin zabt eyleyem” didi. Pes ol gendüye 
tâbi‘ [8] olan beğler câiz gördiler.

Ammâkim ba‘zı beğler işbu ittifâka râzî [9] olmayub didiler kim: “Albertus Kıralun 
oğlı hâsıl olunca vilâyet içinde, [10] veyâhud âhar vilâyetden düşmen belüricek, 
işbu melikün işi biter. Elbette [11] bize kıral gerekdür” didiler ve inâd eylediler. 
Ammâ Kıral Albertus’un hâtûnı [12] tâc-ı devleti alub gendü mukarreblerinden 
kal‘a-i Vişigrad üzerine müvekkeller [13] nasb eyledi.

Ez-in-cânib376 biz geldük bu tarafdan ol beğlere kim inâd kılmışlardı, [195a] 
[1] fi’l-hâl bir yire cem‘ olub eyitdiler kim: “Bize çâre oldur ki, memleket el-
deyken [2] hâlimüze münâsib bir kıral görevüz” didiler. Meğerkim Leh vilâyeti 
şehriyârınun bir karındaşı [3] vardı. Adına Vuladislavuş derlerdi. Pes ol beğlerden 
ba‘zı nihânî Leh vilâyetine [4] varub anı Leh melikinden dilek eylediler. Leh kıralı 
dahi ma‘kûl görüb leşker [5] cem‘ eylemeğe meşgûl oldı.

Ez-in-cânib377 bu yanadan işbu haber Kıral Albertus’un [6] hâtûnınun kulağına 
irdi. Be-gâyet dil-teng olub tefekkür bahrına daldı. Anı [7] fikr eyledi kim, Nemçe 
vilâyeti çasarına vara ve anı gendüye mu‘în kıla. Bu efkârla [8] gendü mukar-
reblerin hemân sâ‘at yanına okıyub işbu ahvâli anlara bildürdi, [9] didi kim: 
“Benüm şimdi murâdum oldur kim, oğlumı alub çasarun katına varam” didi. 
İşbu [10] re’yi mukarrebleri dahi revâ görüb fermânber oldılar.

Pes hâtûn dahi bildi kim, [11] anlardan vefâ korhusı gelür. Eyitdi kim: “İmdi ben 
tâc-ı devleti alub çasarun [12] yanına iletmek378 mukarrerdür. Zîrâ tâcsuz kırallık 
nikâhsuz avrete ve oyansuz [13] ata benzer bir kaziyedür” deyüb fi’l-hâl kalkub 

374 Ms. yirne.
375 Ms. meşviretinüzle.
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Ustuni Belgırad’un miftâhın [195b] [1] alub andan kal‘a-i Vişigrad’a varub tâc-ı 
saltanatı alub ve kal‘a-i mezbûre [2] miftâhın dahi alub andan çıkub: “Kandesin 
Nemçe çasarı?” deyüb revâne [3] oldı.

Ammâ Leh vilâyetine varan beğler dahi Leh şehriyârınun karındaşı Vula-[4] dis-
lavuş’ı Leh diyârından kaldurub memâlik-i Ungurus’a yetürdiler. Andan dilediler 
[5] kim, başına tâc-ı saltanat geydürüb kıral eyleyeler. Pes saltanat tacı içün [6] 
kal‘a-i Vişigrad’a adam salub dilediler. Anlar dahi didiler kim: “Kıralun hâtûnı 
[7] alub gitdi, nice eyledüğinden haberdâr değülüz” didiler.

Çünkim Ungurus [8] beğleri bu hâlden haberdâr oldılar, hayli dil-teng olub 
perîşân ve pür-melâl [9] oldılar. Âkıbet kıralı kaldurub Ustuni Belgırad’a iletdiler. 
İllâkim ne kılacaklarını [10] bilmezlerdi. Ve dîn ulularına danışub nâçâr anlarun 
izniyle başlu buğday- [11] dan tâc eylemek revâ görüb anunla amel kıldılar, ve 
kıralun başına urub [12] beğlediler. İllâkim vilâyet kavminün bu husûsa rızâsı 
olmaduğı sebebden [13] araya adâvet düşüb hergiz kırala muhabbet itmediler, 
ve kat‘an baş eğmediler. Ammâ kıral [196a] [1] dahi anlarun niçesin aradan 
götürüb helâk eyledi. Ammâkim vilâyet kavmiyle [2] ilâ-gayri’n-nihâye gavgâsı 
ve cengi eksük olmazdı.

Pes râviyân-ı ahbâr ve [3] nâkilân-ı âsâr şöyle rivâyet ve hikâyet kılurlar kim, 
kıral gendü kavmiyle cidâlde- [4] yken, bu cânibden İslâm pâdişâhı Sultân Murâd 
Han bin Bâyezîd Han [5] hazretleri diyâr-ı dârü’l-İslâm leşkerin cem‘ eyledi. 
Kal‘a-i Belgırad [6] üzerine hurûc kıldı.

Ol esnâda Hırvat379 ve Uslovın ve Bulgar memleketleri [7] banlarınun karındaş-
larından biri kal‘a-i Belgırad’un hâkimi idi. Adına Yohanis [8] derlerdi. Çünkim 
İslâm askeri kal‘a-i Belgırad’un üzerine yakın vardı, [9] Yohanis dahi ilerü varub 
İslâm’un mukaddemleriyle bulışub bir dest [10] uruşdı. Pes pâdişâh-ı İslâm dahi 
devlet ü ikbalile kal‘a-i mezbûre380 [11] üzerine iricek, hemân sâ‘at kal‘ayı hisâr 
idüb çevre kuşatdılar. [12] Ammâ küffâr tarafından kal‘a muhafızı Yohanis kal‘a 
kapusın açub ol bed-fi‘al [13] şebhûn eyleyüb ceyş-i İslâm’a hayli güzend eyledi.

Pes bu sebebden şehriyâr-ı âlem, [196b] [1] pâdişâh-ı İslâm kemal-i mertebede 
müteşekkî olub âkıbet çeri kavmine emr olundı, [2] herkes kal‘a üzerine toprak 

379 Ms. verbum correctum.
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ilete.381 Pes ol kadar toprak sürildi kim, kal‘a [3] üzerine havâle oldı. Andan ol 
havâle üzerine havâî toplar kurub [4] etrâf-ı cevânibinden kal‘ayı muhkem mec-
rûh kıldılar. Ammâ râvîler şöyle rivâyet [5] iderler kim, kal‘a âhâlîsi gördi kim, 
kal‘a harâb oldı. Fi’l-hâl ol arayı [6] kazub mücevvef  eylediler, ve için tob otıyla 
doldurub dilediler kim, [7] yüriyiş güni ehl-i İslâm’ı lağm birle mecrûh kılalar.

Pes asker-i ehl-i dîn dahi [8] kal‘ayı yedi ay ihâta eyledüğinden sonra, bir gün 
kal‘a üzerine azîm yüriyiş [9] eylediler. Ol lağma yakın vardıkları gibi ol zâlimler 
fursat bulub lağme od [10] virüb çok Müsülmân şehîd eylediler.

Âkıbet gördiler kim, kal‘aya zafer bulamazlar. [11] Pes pâdişâh-ı İslâm diledi 
kim, kal‘adan ferâgat kıla. Pes bir gün âlî dîvân [12] eyledi. Anda İshak Paşa’ya 
dileğince çeri virüb ve emr-i şerîf  virüb [13] ana kal‘ayı bekletdi. Gendüsi devlet-
le dönüb diyâr-ı dârü’l-İslâm’a avdet [197a] [1] kıldı.

Pes emr mûcibince İshak Paşa kal‘ayı muhkem muhâsara kılub rûz u şeb [2] 
harb iderdi. Âkıbet pâdişâh-ı İslâm kal‘adan kalkub gitdüği şâyi‘ olıcak, [3] kıral 
cânibinden Yanko Voyvoda’ya bir niçe bin çeri koşılub İshak Paşa’nun [4] üzerine 
varub kal‘a-i Belgırad kurbında gelüb İshak Paşa’yla mukâbele kılub [5] ma‘reke 
kıldılar. Takdîr-i Rabbânî İshak Paşa mağlûb olub ol mahalde [6] Yanko Voyvoda 
İslâm’a tâbi‘ ba‘zı yirleri urub ihrâk idüb hayli zarar [7] ve güzend eyledi.

Ammâ İshak Paşa pâdişâh-ı İslâm ile mülâkî olıcak, tekrâr [8] leşker koşılub Yanko 
Voyvodanun kasdına dönüb Yanko dahi âgâh oldı. [9] İshak Paşa’nun üstine ılgayub 
nâgehân şebhûn eyledi. Ve İslâmdan [10] çok kişi telef  olub hîn-i ma‘rekede 
İshak Paşa dahi ele girüb ordu-yı [11] İslâm târâc olundı. Andan sonra Yanko 
Voyvoda İshak Paşa’yı mahbûs [12] alub vilâyet-i Ungurus’a döndi.

Ammâ andan mukaddem pâdişâh-ı İslâm despotun [13] Semendire kurbında hayli 
milkin alub kabz u bast kılmışdı. Çünkim İshak Paşa [197b] [1] adû-yı bî-dîne 
giriftâr olıcak, pâdişâh-ı İslâm despot milkini kırala [2] girü kemâkân mukarrer 
eyledi. Ana binâen kıral dahi İshak Paşa’yı envâ‘-i ta‘zîm [3] ile pâdişâh hazretle-
rine gönderdi. İşbu vesîleyle mâbeynden adâvet [4] münkatı‘ oldı.

Meğerkim ol zemânda kıralun yanında Pulapus adlu bir ulu [5] dîn ulusı vardı. 
Kıral ve sâir vilâyet ulusı ol dîn ulusınun [6] küfr-i fetvâsıyla amel iderlerdi. Ve 
aralarında hayli mu‘teber dîn ulusı anılurdı. [7] Ve bir müşkilleri vâki‘ olsa, anun 
katında hall olınurdı.

381 Ms. ilte.

M E T i n 223

www.tuba.gov.tr



Pes günlerde bir gün [8] ol dîn ulusı kıralın nazarına varub esnâ-i kelâmda eyitdi 
kim: “Kitâblarımızda [9] şöyle buyurılmışdur kim, kim ki bizüm dînimüze ve 
âyînimüze kâil olmazsa, anlarunla [10] ahd u vefâ bir vechile câiz olmaya. Eyle 
olsa devletlü kıral, imdi sen dahi [11] düşmenle ahd u vefâ kılmayasın ve fursatı 
fevt eylemeyesin. Zîrâki düşmen günden [12] güne ulalmadadur, ve sâniyen çerisi 
çoğalmadadur. Ve şimdiki hâlde senün devletünde [13] Yanko Voyvoda gibi dilâ-
verün vardur. Fursatı fevt eylemek olmaz” deyüb kıralı [198a] [1] vesveseyle 
başdan çıkardı azdurdı. Ve anun fâsid iğvâsıyla İslâm [2] üzerine kasd eyleyüb 
derhâl Ungurus beğlerine: “Hâzır olasın!” deyü [3] taraf  taraf  nâmeler perâken-
de kıldı ve asker-i bî-kıyâs cem‘ eyleyüb yürüdi.

[4] Ammâ bu yanadan kıralun ol fi‘l-i kabîhası pâdişâh-ı İslâm’un kulağına 
girdi. [5] Hemân sâ‘at diyâr-ı Ungurus’a câsûslar saldı. Fi’l-vâki‘ sahîh haber [6] 
alıcak, ehl-i dînden ol dahi bî-şümâr asker cem‘ eyledi, ve düşmen tarafına [7] 
göz kulak urub oturdı.

Ez-in-cânib382 bu yanadan kıral dahi [8] ol hisâbsuz asker-i hâksârı kaldurub 
kona göçe Karadeniz kenârında [9] Varna nâm mevzi‘e irüb anda karâr kıldı. Pes 
bu tarafdan cünd-i İslâm [10] dahi bölük bölük fevc fevc alay alay adû-yı bî-dî-
nün üzerine yüriyüb [11] niçe menziller kat‘ idüb günlerde bir gün bir mübârek 
demde ve sâ‘adetlü [12] sâ‘atde irüb heybetle kırala karşu kondılar.

Ol gice âsâyiş kılub sabâh [13] oldukda, iki tarafdan asker binüb meydân yüzin 
açdılar, birbirine karşu [198b] [1] ceng-i harbîler urub hemân-dem karışub 
katışub âşıkâne bir ceng kıldılar kim, [2] çarh-ı gerdûn devr ideli anun gibi bir 
ceng dahi durmamışdı. Tâ şol mertebeye [3] irişdi kim, İslâm askeri zebûn olub 
az kalmışdı kim, yüz suyın yire saça- [4] lardı. Ol hînde asker-i küffârun ba‘zı 
yağma vu talana meşgûl oldılar. Ehl-i [5] dîn ol hâli göricek, tekrâr el kılıç kab-
zasına urub tekbîr getürüb [6] asker-i küffâra kılıç koydılar. Kâfiri kıra kıra tâ 
kıralun kalbgâhına irüb [7] bî-mehâbet kıralı atından yıkub mecâl virmeyüb 
başın teninden cüdâ kıldılar, [8] alemlerin ve alemdârların yıkub helâk eylediler, 
ve bî-hisâb asker-i küffar [9] helâk eylediler. Bâkî kalanı dahi cân korkusından 
kaçub mâl u büngâhların [10] bırakdılar. Şöyleki iki kişi bir yirde kalmadı.

382 Ms. ezincânib.
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Nazm

 [11] Ehl-i İslâm eyleyüb ol yirde heng
  İtdiler kâfirlerile ulu ceng

 [12] Kırdılar küfr ehlin anda bî-hisâb
  Eylediler cânlarına çok ikâb

 [13] Her birin yıkub atından sernigûn
  Eylediler bağrını kahrıla hûn

[199a] [1] Kimi mecrûh oldı kimisi helâk
  Kimisinün oldı yiri hûn u hâk

 [2] Kesdiler başın kıralun hem dahi
  Kaçdı kâfirler anı görüb ahî

 [3] Eyle urdılar kılıcı ehl-i dîn
  Durmayuben kaçdılar ve’l-müşrikîn.

[4] Nesr

Çünkim asker-i küffâr-ı hâksâr münhezim olub kaçdılar, pes asker-i [5] İslâm 
dahi ol ganîmet mâlın yağma kılub ganî oldılar.

Râvîler şöyle rivâyet [6] kılurlar kim, ol zemânda vilâyet-i İflah’un bir hâkimi 
vardı. Adına Daragul [7] Voyvoda dirlerdi. Çünkim Ungurus çerisi münhezim olub 
ve kıral helâk [8] olıcak, Yanko Voyvoda İflah hâkimin gendüye dost bildüği ecil-
den, [9] hemân-dem vilâyet-i İflah’a kaçdı. Çünkim Daragul anlarun ahvâlinden 
haber- [10] dâr oldı, Yanko Voyvodayı tutub muhkem habs eyledi. Bir niçe müddet 
giriftâr [11] oldukdan sonra bî-nihâyet mâlın alub andan sonra salıvirdi, çünkim 
[12] halâs buldı.

Ammâ vilâyet-i Ungurus şehriyârı Vuladislavuş İslâm [13] pâdişâhı elinde helâk 
olmağın, vilâyet beğleri bir yire cem‘ olub [199b] [1] dilediler kim, saltanat 
kasrını ma‘mûr kılub vilâyete kıral dikeler. Ba‘zı beğler [2] eyitdiler kim: “İşte 
bilürsiz kim, Kıral Albertus’un hâtûnı oğlı Ladislavuş’ı [3] bundan evvel Nemçe çasa-
rına iletüb383 şimdiki hâlde ol dahi yaramışdur. Ve bir [4] budur kim, çasar ana 
mesned düşmişdür. Şöylekim biz işbu hâlde âhar kimseyi getürüb [5] beğleyevüz, 
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ol sebebden çasarla aramuzda adâvet-i küllî olub ve üzerimüze [6] leşker çeküb 
gelmek mukarrerdür. İmdi bizüm mâbeynimüzden fitne vü gavgâ zâyi‘ [7] olur 
değüldür. Eyle olsa bize lâzım olan oldur kim, varub Albertus [8] Kıral’un oğlı 
Ladislavuş’ı getürevüz, veyâhud ana adam salavuz” didiler.

[9] Pes bu re’yi Yanko Voyvoda dahi hoş görüb cümle beğler ve vilâyet kavmi bu 
kavle [10] rızâ virdiler ve Albertus’un oğlına vilâyet beğlerinün ittifâkıyla haber [11] 
salub da‘vet kıldılar. Meğer ol eyyâmda Ladislavuş henüz tıfl [12] idi. Âkıbet işbu 
re’yi kılub dostâne Ungurus beğlerine: “Ben varıncaya dek [13] her kimi ihtiyâr 
görürsenüz, yirüme kâim-makâm eyleyesiz!” deyü mektûb inşâ [200a] [1] ey-
leyüb beğlere gönderdi. Çünkim mektûbun mefhûmın anladılar, emre tâbi‘ [2] 
olub kâim-makâmlığa Yanko Voyvoda’yı lâyık görüb kâim-makâm nasb eylediler.

[3] Pes zemândan sonra Yanko Voyvoda diledi kim, İflah hâkimi Daragul Voyvoda- [4] 
’dan intikâm ala. Fi’l-hâl Ungurus çerisin cem‘ eyledi, ve üzerine varub [5] Dara-
gul Voyvoda’yı darb-ı dest bir oğlı ile ele getürüb vilâyet-i Erdel’e [6] muhkem habs 
eyledi ve İflah vilâyetine âhar voyvoda nasb eyledi.

Andan gine [7] vilâyet-i Ungurus’a duhûl eyledi. Ve bir müddetden sonra diledi 
kim, diyâr-ı dârü’- [8] l-islâm’a sefer kıla. Ol mel‘ûn bu fâsid fikr ile temâm 
sefer yarağın kılub [9] ve Ungurus beğlerine: “Muhkem seferüm vardur” deyüb 
nâmeler perâkende kıldı, ve az [10] zemânda bî-şümâr asker cem‘ idüb diyâr-ı 
İslâm üzerine yürüdi. Ammâ [11] bu yanadan İslâm askeri dahi hâzır ve mühey-
yâ olmışlardı. Pes [12] ol cânibden Yanko Voyvoda Sevrin kurbında nehr-i Duna’yı 
geçüb diyâr-ı İslâm’a [13] yakın varıcak, pâdişâh-ı İslâm dahi hemân sâ‘at üze-
rine varub mukâbele [200b] [1] olub tarafeynden at arkasına gelüb üç gün 
mütevâtir ceng ü kıtâl [2] eylediler. Âkıbet -bi-inâyeti’l-meliki’l-allâm- asker-i İslâm 
mansûr ve muzaffer [3] olub küffâr-ı hâksâr çerisi mağlûb ve makhûr olub kimi 
kaçdı ve kimi [4] kılıçdan geçdi.

Ve Yanko Voyvoda dahi kaçub giderken, ehl-i İslâm’dan [5] iki kimseneye duş ge-
lüb şikâr olmışken, ol mel‘ûn fursat bulub ol Müslimânlarun [6] birini384 şehîd 
eyledi. Ve hem ahşam dahi irmişdi halâs olub kaçdı. Meğer [7] ol yakında bir 
sa‘b kûhistân vardı. Pes ol cebelistâna düşüb sergerdân [8] gezerken,385 Bulgar 
kavminden bir şahsa düş gelüb ve ana yol sordı. Ve ol [9] şahsa vâfir akçe virüb 
anı kılaguz idindi.

384 Ms. birni.
385 Ms. 
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Meğer bundan evvel pâdişâh-ı [10] İslâm Semendire’yi dispotun elinden alub 
dururdı. Ammâ ol zemânlarda [11] deryâ-yı lutfı temevvüc idüb yine kemâkân 
mukarrer kılmışdı. Pes râvî şöyle [12] rivâyet ider kim, ol kılaguz Yanko Voyvoda’yı 
alub kal‘a-i Semendire üzerine [13] yetürdi. Çünkim dispot anun ahvâlinden ha-
berdar oldı, hemân sâ‘at Yanko’yı [201a] [1] tutub habs eyledi. Niçe günler habs 
oldukdan sonra âkıbet niçe yük [2] mâla kesüb ve oğlın dahi386 rehn alub andan 
sonra salıvirdi.

Çünkim [3] Yanko Voyvoda halâs buldı, derhâl nehr-i Duna’yı geçüb Segedin üzerine 
[4] varub ol diyârun çerisin cem‘ eyledi ve dönüb girü nehr-i mezbûreyi [5] geçüb 
dispota müte‘allik olan yirleri urub yakub gâret ve hasâret [6] eyledi.

Andan dönüb fi’l-hâl Çeh vilâyeti üzerine müteveccih olub ol [7] diyârı urub 
harâb eyledi. Andan sonra dönüb yine sadrında karâr [8] kıldı.

Pes râvîler şöyle rivâyet kılur kim, bundan evvel İslâm pâdişâhınun [9] harbinde 
Yanko Voyvoda mağlûb ve makhûr olub kaçub despotun eline [10] giriftâr olub ol 
dahi koyuvirdüği sebebden İslâm pâdişâhınun [11] kulağına irüb despota gazab 
idüb fi’l-hâl üzerine asker gönderdi. [12] Bu hâlden despot dahi âgâh olub vehm 
deryâsına gark oldı ve hemân [13] Yanko Voyvoda’ya mektûb yazub didi kim: “Ben 
sana eylük eyleyüb koyuvirdüğüm içün [201b] [1] pâdişâh-ı İslâm bana kasd 
eyleyüb üzerime çeri saldı. İmdi bana dostlık [2] ve yâr-ı vefâdârlık senden olur” 
deyüb Yanko Voyvoda’ya bir yarar adam salub [3] andan meded taleb eyledi.

Çünkim Yanko’ya haber vardı, hemân sâ‘at asker [4] cem‘ idüb dispot ile bir 
oldı ve leşkerin alub gelüb despotla mülâkî [5] olub ba‘dehû bir mevzi‘de İslâm 
askeriyle mukâbele olub ceng eylediler. [6] Ammâ hikmet-i Rabbânî ve kudret-i 
Yezdânî asker-i İslâm mağlûb olub serdârları [7] tutuldı. Ol aradan Yanko Voyvoda 
dönüb Ungurus cânibine azm eyledi.

[8] Bunlar bunda, ammâ bizüm hikâyetimüz bu cânibden Kıral Albertus oğlı Lud-
vikus [9] dahi cüvânlık âlemine kadem basub yarar yiğit olmışdı. Pes çasarun 
dergâ- [10] hında baş koyub eyitdi kim: “Devletlü çasarun yüce himmetinden 
inâyet umaram [11] ki, şimden sonra bana inâyet nazarın kılasız, ve beni anamun 
milkine gönde- [12] resiz, ve bana destgîr olasız” deyü tazarru‘ idicek, çasar dahi 
yardım virüb [13] az zemânda Ungurus vilâyeti cânibine gönderdi. Bu gitmekde.
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Ammâ ez-in-cânib 387 [202a] [1] bu yanadan Yanko Voyvoda dahi kona göçe 
günlerde bir gün Budin’e irdi. [2] Ol zemândı kim, Ladislavuş dahi Pic vilâyetinün 
serhaddine gelüb andan [3] Yanko Voyvoda’ya haber irdi. Yanko fi’l-hâl vilâyetün 
yarar nâmdârlarıyla süvâr [4] olub Ladislavuş’a karşu istikbâle çıkdı. Pic kurbında 
kıral [5] ile bulışub görüşdiler: Varub kıralun öninde baş kodı. Ammâ kıral [6] 
dahi Yanko Voyvoda’nun nâmdârlığın ve erliğin işitmişdi. Ana hayli [7] ta‘zîm ve 
tekrîm eyledi. Pes Yanko Voyvoda Hazret-i Îsâ Nebî’nün bin [8] dört yüz elli ikinci 
yılı târîhinde vilâyet-i Ungurus’ı Ladislavuş’a teslîm [9] kıldı, ve esnâ-i kelâmda 
eyitdi kim: “Devletlü kıral, bilmiş olasın kim, beni yirüne [10] kâim-makâm edel-
den berü sekiz yıl geçdi. Ol zemândan bu zemâna [11] gelince bir vakt cengden 
hâlî olmadum, ve bir ân huzûr eylemedüm” didi.

Pes [12] Ladislavuş dahi Yanko’yı hoş görüb ve ana delim ihsânlar eyledi. [13] Ve ol 
aradan göçüb vilâyet-i Ungurus’a irüb bi’l-cümle vilâyet beğleri [202b] [1] ve 
ulu kiçi istikbâl eyleyüb ta‘zîm ve tekrîm birle getürüb kondurub sarâyına [2] 
yetürdiler.

Nazm

  Getürüb tahtına ta‘zîmile anı
 [3] Sarâyına koyub gitdiler anı.

Nesr

Çünkim Ladislavuş Ungurus [4] vilâyetine kadem basdı, başına tâc-ı devlet urub 
kırallık şartını yirine yetür- [5] diler. Anda bir nice eyyâm îş ü işrete meşgûl 
oldılar.

Ammâ kıral Yanko Voyvoda’ya [6] muhkem muhabbet eyledi. Bir gün ana hil‘at-ı 
hâs geydirüb Bistriça şehrini [7] bir niçe pâre kal‘ayla vilâyet-i Erdel’e katub mil-
kiyet üzre Yanko’ya bildürdi. [8] Andan sonra başına tâç geydürüb ve ana bir 
mühür virdi kim, ol mühür arslan [9] şeklindeydi. Ve emr eyledi: Külliyâ vilâyet 
beğleri ana kırallık mertebesinde [10] ri‘âyet kılalar. Andan vilâyet-i Erdel’e gön-
derdi.

Ammâ râvînün nakli bunun [11] üzerinedür kim, kıral Ladislavuş on üç yaşın-
dayken, ve Hazret-i Îsâ’nun [12] bin üç yüz elli üçünci târîhinde Ungurus tahtına 
geçmişdi.

387 Ms. ezincânib.
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Pes râvînün [13] hikâyeti bu vech üzredür kim, kıral Ladislavuş zemânında bu 
cânibden [203a] [1] Sultân Muhammed Han-ı Gâzî hazretleri dahi ma‘mûre-i Kos-
tantaniye üzerine [2] İslâm çerisin cem‘ idüb ve üşüb muhkem muhâsara kılmışdı. 
Âkıbet [3] -bi-inâyeti’l-meliki’l-allâm- asker-i İslâm ceng idüb her subh u şâm darb 
[4] u kahrıla feth idüb cünd-i küffârı kırub vilâyet-i Kostantaniye’yi alub [5] deyrle-
rin yıkub yirine mescidler ve medreseler yapdılar. Bu sebebden nâm-ı şerîfi [6] 
âlemlere dolub bim-i kahr-ı tîginden kalb-i küffâra lerze düşmişdi.

Pes [7] Sultân Muhammed Han -aleyhi’r-rahmeti ve’l-gufrân- Kostantaniye’yi feth eyle-
dükden [8] sonra bir niçe zemân geçdükden sonra diledi kim, yine -fî sebîli’llâh- [9] 
vilâyet-i küfre gazâ kıla. Ammâkim sâbıka Sultân Murâd Han asker-i İslâm’la [10] 
kal‘a-i Belgırad üzerine varub anda bir niçe ay u gün cihâd idüb [11] ehl-i dîn-
den ol kal‘a muhârebesinde şehîd olub ve fethi müyesser olmaduğın [12] işidüb 
bilmişdi. Ol diyâra gazâ eylemeğe niyet itmişdi. Kasdı kal‘a-i [13] Belgırad’dan 
intikâm almak idi.

Günlerde bir gün nehr-i Duna üzerinde donanma [203b] [1] çıkmak emr eyledi 
ve etrâfda zîr-i destinde olan vilâyetlere: “Sefere hâzır ola- [2] sız!” deyü tenbîh 
kılub az zemânda bî-hisâb asker-i ehl-i dîn cem‘ eyledi, [3] ve nehr-i mezbûre 
üzerinden dahi donanma çıkardı. Günlerde bir gün: “Kandesin [4] kal‘a-i Bel-
gırad?” deyüb azm kıldı. Günlerde bir gün devlet ü ikbâl ile kal‘a-i [5] mezbûre 
üzerine irişüb etrâfın ihâta kıldılar, ba‘de zemânin rû-yı nehirden [6] donanma 
dahi gelüb kal‘ayı muhâsara kıldı. Hemân-dem cenge bünyâd itdiler. 

Ammâ- [7] kim Sultân Muhammed Han-ı Gâzî hazretleri Kostantaniye’yi feth eyledü-
ği zemânda [8] sît u sadâ-yı heybeti kalb-i cihâna âşûb u fitne bırakmışdı. Kal‘a-i 
Belgırad [9] üzerine hurûc idicek, kırala haber irmişdi. Ol dahi derhâl Ungurus [10] 
çerisin cem‘ idüb cem‘iyet kılmışdı. Ammâ pâdişâh-ı İslâm388 ve’l-Müslimîn kâtil-i 
[11] ehlü’l-küfri ve’l-müşrikîne seyf-i İslâm ile zâhir olub dîn <...>. Çünkim diyâr-ı 
Belgırad’ı [12] basdı kademin ol haber kırala irüb vehm deryâsına gark olub pâdişâh-ı 
[13] İslâm’un üzerine varacağın kıyâs eyleyüb derhâl Budin’i kapanub ol aradan 
[204a] [1] çerisin kaldurub Piç serhaddine firâr eyledi. Anda bir ay mikdârı [2] as-
keriyle sergerdân, tahtı ise kapalı ehl-i dîn cânibine ol bî-dîn göz [3] kulak tutmışdı.

Ez-in-cânib389 bu yanadan Sultân Muhammed Han-ı Gâzî [4] hazretleri dahi bir 
niçe zemân kal‘a-i Belgırad’ı muhâsara idüb darb u harb [5] kıldılar. Bu haber 

388 Ms. İslâmi.
389 Ms. ezincânib.

M E T i n 229

www.tuba.gov.tr



kırala irüb yine çerisin çeküb Budin’e geldi, ve anda donanma [6] yarağın görüb 
diledi kim, Belgırad üzerine sala. Pes donanmayı kemâkân tertîb [7] idüb Belgı-
rad’a gönderdi.

Râvî kavlince bu yanadan vilâyet-i Erdel’e Yanko [8] Voyvoda dahi vilâyet-i Erdel 
çerisin bir yire cem‘ idüb diledi ki, ehl-i İslâmun [9] üzerine varub ehl-i kal‘aya 
mu‘în ola. Çünkim vilâyet-i Erdel’den asker kaldurub [10] gitdi, günlerde bir gün 
nehr-i Duna üzerine konub ol zemân idi kim, kıralun [11] donanması dahi anda 
gelmişdi. Birbirine390 buluşub Sultan Muhammed Han’un -aleyhi’- [12] r-rahmete ve’l-
gufrân’un- dahi donanması varduğınun ol arada haberin aldılar.

[13] Hemân Yanko Voyvoda ol mahalde böyle tedbîr ve tedârük kıldı kim, donanma 
gemilerinün [204b] [1] ba‘zınun içinden halkın çıkarub âhar gemilere koyub 
ve ol tehî sefîneleri [2] nısfına dek kum birle doldurub ve topların kemâkân 
tertîb eylediler. Bundan [3] garaz İslâm donanmasına şebhûn eyleyeler. Ol tehî 
gemiler alay yasanur üslûbı [4] üzre birbirine391 bend idüb bu firâseti itdi kim, 
sâir donanmadan mukaddem ol gemileri [5] şebhûn zemânında İslâm leşkeri 
üzerine salıvirüb andan sonra asıl gemilere [6] nevbet değe. Pes işbu tertîb üzre 
ol aradan kal‘a-i Belgırad üzerine yürüdiler.

[7] Ammâ asker-i İslâm dahi “Kıralun donanması geliyürür” deyü haber almış-
lardı ve vaktlerine [8] hâzır olmışlardı. Lâkin şebhûn ahvâlinden gâfillerdi.

Ez-in-cânib392 kıralun dahi [9] donanması kal‘a-i Belgırad’a yakın yire irüb ve 
ol tehî gemileri birbirine393 alay-misâl [10] bend idüb ve içinde olan topların 
ale’t-tertîb doldurub dahi fitillerin [11] san‘atla hâzır kılmışlardı. Ve fetilciler 
içün bir yüğrük kayık koşub ol [12] gice şebhûn içün ol gemileri nehr-i Duna 
üzerine salıvirüb zemândan sonra [13] bâkî donanma dahi akabince yürüdiler. 
Şol zemâna irdi kim, ol sefîneler su yüzinden [205a] [1] karanu gicede Müs-
limânlar donanması üzerine iricek, anlar dahi mukâbil yüridiler, [2] ol toplarun 
bir uğurdan fetilleri işleyüb ehl-i dîn gemilerine hayli güzend [3] eyledi, ve bir 
nice gemilerin garka virdi. İslâm donanmasından atılan [4] toplar bî-fâide atıldı. 
Sonra ol bâkî kâfir donanması dahi irişüb [5] İslâm donanması za‘îf  olub hayli 
sefîneleri garka vardı.

390 Ms. birbirne.
391 Ms. birbirne.
392 Ms. ezincânib.
393 Ms. birbirne.
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Pes ol [6] hâlden pâdişâh-ı İslâm gazabnâk olub hemân kal‘a üzerine yüriyiş [7] 
emr eyledi. Ve sâ‘adetle gendüsi dahi dârülharbe karîb mevzi‘e irüb [8] cenge 
ve kal‘anun ahvâline bakarken şöyle şerh iderler kim, kal‘a içinden mübârek [9] 
sînesine zahm yetişdi. Eyle olıcak ehl-i İslâm kal‘aya mukayyed olmayub [10] pâ-
dişâh-ı İslâm’ı alub diyâr-ı İslâm’a mürâca‘at kıldılar. Kıral dahi bu ma‘nâdan 
[11] şâdumân olub yine tahtında karâr eyledi. Ammâ ol esnâda Ungurus [12] beğle-
ri birbiriyle uz olmayub ta‘assuben birbirin kırala arz eyledükleri sebebden [13] 
bir niçesin katl ve ba‘zıların394 habs eyledi.

Ammâ bu husûstan vilâyet halkı dahi [205b] [1] kırala buğz eyleyüb cümle 
kavim ehl-i inâd oldılar. Aralarına fitne düşüb ehl-i fesât [2] oldılar ve baş çe-
küb dilediler kim, vilâyet kavmi külliyen ayağ üzre geleler. Çünkim [3] kıral bu 
fitneden haberdâr oldı, adâvet def‘ kılmağiçün kalkub tebdîl(-i) [4] mekân kıldı. 
Varub Çeh vilâyetinde Paraga şehrinde karâr kıldı. Ammâ kıralun [5] (ömrinün) 
dânesi dükenüb ömri peymânesi dolmışdı. Paraga şehrinde dünyâdan gidüb 
yine [6] orada defn olundı.

Beyt

  Ol dahi gitdi terk idüb cihânı
 [7] Kimesne bunda kalmaz câvidânî.

Nesr

Râviyân-ı ahbâr ve nâkilân-ı rûzgâr [8] şöyle rivâyet kılurlar kim, mâzîye kırallar 
neslinden ol zemânda vilâyet-i Erdel’de [9] bir ban vardı, adına Matiyaş dirlerdi. 
Vilâyet beğleri varub anı getürüb [10] Hazret-i Îsâ’nun bin dört yüz elli sekizinci 
yılı târîhinde Matyas’ı serîr-i [11] sadra geçirüb kıral eylediler.

Râvî kavlince Matiyaş İslâm pâdişâhı- [12] yla mu‘ârız düşmeyüb müdâra kıldı. 
İllâkim sâir diyârlara hayli seferler eylemişdi. [13] Âkıbet bir gün Kıral Matiyaş 
Leh milki üzerine sefer eyledi. Ol vilâyeti [206a] [1] temâm feth eyledüğinden 
sonra, ol aradan Valtuvaniya ve Tatar vilâyetleri üzerine [2] varub darb-ı tîgile 
alub gendüsine müsahhar idüb yine yirine döndi.

Ez-in-cânib395 [3] bu yanadan asker-i İslâm dahi hurûc eyleyüb Böğürdelen kal‘a-
sına üşüb [4] gazâ kılurlardı. Pes kıral Matiyaş dönüb Ungurus’a giderken, kal‘a-i 

394 Ms. bazaların.
395 Ms. ezincânib.
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[5] Böğürdelen ahvâlin arz eylediler. Kasd eyledi kim, ehl-i İslâm üzerine dönüb [6] 
vara. Ammâ mukaddemâ Nemçe çasarı ile aralarında bir husûsdan ötüri adâvet 
[7] olub muhkem bürûdet düşmişdi. Ammâ bu yanadan ehl-i İslâm dahi -bi-inâ-
yeti [8] l-meliki’l-allām- kal‘a-i Böğürdelen’i feth eylediler.

Nazm

 [9] Feth kıldılar bular ol milketi
  Virdi Hak İslâm’a çünkim fursatı

 [10] Müşrikînden ol diyârı feth pâk idüb
  Menzil meskenlerini hâk idüb

 [11] Aldılar ol milki bâ-avni İlâh
  Ol diyâra ehl-i İslâm oldı şâh

 [12] Yıkdılar deyrini mescid kıldılar
  Mescid içinde ibâdet kıldılar

 [13] Ehl-i küfri dâimâ hor ide Hak
  Şerrini müminlere dûr ide Hak.

Nesr

[206b] [1] Bu yanadan Nemçe çasarınun kıral ile mâbeynlerinde hâsıl olan adâ-
vet [2] öğine düşüb diledi kim, vilâyet hâlî iken urub yağma ve hasâret eyleye. 
[3] Ol fikr ile derhâl Nemçe ve Çeh diyârları beğlerine: “Çerili çerinüz ile hâzır [4] 
olub katuma gelesiz!” deyüb muhkem tenbîh kılub sipâriş eylemişdi. Ammâ bu 
[5] tarafdan çasarun hareketini ve kasdını kırala yazub bildürdiler. Ol haber [6] 
kırala ol demde irişdi kim, İslâm askeri üzerine varmağa niyet kılmışdı.

[7] Çünkim çasarun harekâtın ve gendü vilâyetine kasdın bildi, kal‘a-i Böğürdelen 
[8] tarafına aslâ mukayyed olmayub ve ol câniblerde karâr kılmayub tahtına 
azm [9] eyledi. Çünkim tahtına irdi hemân askerin bozmayub derhâl vilâyet-i 
[10] Nemçe üzerine varub ve hayli yirlerin urub alub zabt eyledi. Andan [11] dönüb 
kal‘a-i Pic üzerine düşüb muhâsara kıldı ve çok muhârebe kıldı. [12] Tahta geçdi-
ğinün otuz ikinci yılında Peç’i dahi feth eyledi ve üçünci güninden [13] sonra Kıral 
Matiyaş dahi dünyâdan gidüb Ustuni Belgırad’da defn olundı.
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Beyt

[207a] [1] Oluben devrân elinden bî-mecâl
  Bu cihândan kıldı ol da irtihâl.

Nesr

[2] Çünkim Kıral-ı Matiyaş dünyâdan gitdi, Hazret-i Îsâ’nun bin dört yüz [3] dok-
san yılı târîhinde Ladislavuş’u tahta geçürdiler. Ol dahi etrâf-ı [4] cevânibe anca 
seferler kıldı. Ve tahta geçdiğinün yigirmi altıncı yılında vefât [5] eyledi. Kal‘a-i 
Ustuni Belgırad’da defn eylediler.

Beyt

 [6] Terk idüb gitdi cihânı ol dahi
  Böyledür ahvâl-i âlem bil ahî.

[7] Râvî kavlince Kıral Ladislavuş’un bir oğlı kalmışdı. Adına Ludivikus [8] dirlerdi. 
Çünkim Ladislavuş dünyâdan gitdi, tâc u taht ve milk ü [9] baht Ludivikus’a değdi. 
Anun başına tâc-ı devlet geydürüb memlekete [10] şehriyâr eylediler. Ammâkim 
anun zemân-ı şehriyârlığında şehinşâh-ı mu‘azzam [11] ve hâkân-ı a‘zam, zıl-
lullâh-i ekrem, mefhar-ı Benî Âdem, server-i selâtîn-i cihân, [12] ya‘nî Hazret-i 
Sultân Süleymân-ı zemân -ebbeda’llâhu ömrehû ve devletehû ilâ yevmi’- [13] l-gufrân.

Nazm

  Ya İlâhî hâcetüm senden budur her subh u şâm
[207b] [1] Tâ kıyâmet ol şehün ömrini eyle ber-devâm

 [2] Devr idüb be çarh-gerdûn giçe396 niçe mâh u sâl
  Âfitâb-ı397 devletini eyle yâ Rab müstedâm

 [3] Pâdişâh-ı heft kişverdür cihânda adlile
  Lutf-ı adlinden durur devrân içinde bu nizâm

 [4] Tîg-i hûn-efşânınun vehminden iy şâh-ı cihân
  Cünd-i düşmen kaçuben Kaf  iklîmin eyler makâm

396 Ms. giçe.
397 Ms. âfitâb-î.
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 [5] Ger fakîr ü ger ganî dervîş ü ger muhtâc u ac
  Hep du‘â-yı devletün kılur senün ger hâs u âm

 [6] Âfitâb altun sinîdür matbahunda serverâ
  Meş‘alidür kasr-ı a‘lânun senün bedr-i398 temâm

 [7] Tâ kıyâmet ger diyem vasfun temâm olmaz şehâ
  Lîk ben dervîşe oldı şimdi bu gâyet merâm

 [8] Râvîler şöyle rivâyet kıldılar bu kıssayı
 [9] Ol zemânda dinle imdi çünkim ol şâh-ı enâm.

Nesr

[10] Râvî kavlince ehl-i İslâm’un pâdişâhı yir yüzinün halîfesiydi. [11] Pes diledi 
kim, kal‘a-i Belgırad üzerine sefer idüb intikâm ala. Pes ol demde [12] etrâf-ı âle-
me ulaklar salub bî-şümâr asker-i İslâm cem‘ eyledi. Çünkim [13] fasl-ı bahâr 
oldı, hemân-dem asker-i İslâm’ı kaldurub alay alay mevc [208a] [1] mevc: 
“Kandesin kal‘a-i Belgırad?” deyüb azm eyledi.

Günlerde bir gün devletle [2] kal‘a-i mezbûre üzre konub ihâta eyledi ve câbecâ 
sâ‘ika-kirdâr [3] toplar kurub bî-tevakkuf  cenge âgâz kıldılar. Toplarun hod 
duhânı [4] ebr-vâr göklere ağub ehl-i küfrün başına ecel yağmurların yağdu-
rurdı. [5] Bu üslûb üzre kat‘an göz açdurmayub ve bir lahza amân virmeyüb [6] 
bir iki günün içinde kal‘anun her tarafın hâke berâber kıldılar. Ve bir mübârek 
[7] demde yüriyiş kılub kal‘a-i mezbûrenün etrâf-ı cevânibini cünd-i İslâm’la [8] 
şâh-ı şükûfe-dâra döndi. Ol gün Hak Te‘âlâ’nun inâyeti ve hazret-i [9] Resûlul-
lâh ki -aleyhi efdalu’s-salavât ve ekmelü’t-tahiyyâtun- mu‘cizâtıyla kal‘ayı [10] temâm 
feth idüb içinde olan mel‘ûnları gazâ kılub kılıçdan geçürdiler, [11] ve deyrlerin 
yıkub yirine mescidler yapdılar. Temâm ol kal‘ayı ehl-i İslâm’la [12] memlû idüb 
zabt eylediler.

Ol aradan yine diyâr-ı İslâm’a dönüb [13] gâzîler diyâr-ı İslâm’ı müşerref  kıldılar. 
Pes neçe zemân âsûde oldukdan sonra [208b] [1] kal‘a-i cezâir-i Rodos üzerine 
hurûc kılub anı dahi bi-inâyeti’l-meliki’- [2] l-fettâh feth idüb ehl-i küfrin kırub 
kiliselerin yıkdılar, yirine mescidler [3] ve medreseler yapdılar.

Günlerde bir gün yine kalb-i pâdişâh cûş u hurûş [4] idüb diledi kim, -fî 

398 Ms. bedr-î.
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sebîli’llâh- Ungurus vilâyetine sefer kıla. Ammâkim kal‘a-i [5] Belgırad’ı feth idicek, 
Kıral-ı Ludivikus’un ciğerin dağlamışdı.

Nazm

 [6] Dinle imdi ol şehinşâh-ı cihân
  Ya‘nî kim Sultân Süleymân-ı zemân

 [7] Eyleyüb bir gün yine kasd-ı399 cihâd
  Diledi kim ide yine ictihâd

 [8] Gâzîler cem‘ oldılar yine hemân
  Götürüb ser-cümle şemşîr ve nişân

 [9] Düşüben yola hemân-dem iy sa‘îd
  Cümlesi iverdi olmağa şehîd

 [10] Ya İlâhî anlara vir fursatı
  Ehl-i küfre tâ bulalar nusreti.

[11] Nesr

Pes Kıral-ı Ludivikus tahta geçdüğinün onıncı yılı devrinde bir gün bir mübârek 
[12] sâ‘atde ma‘mûre-yi İslambol’dan çıkub Bâr-ı Te‘âlâ hazretlerine tevekkül ve 
hazret-i [13] Risâlet-penâhun -aleyhi efdalu’s-salavât ve ekmelü’t-tahiyyât- mu‘cizâtı-
na tevessül [209a] [1] idüb diledi kim, düşman-i bî-dînün âlemden zulümâtın 
def‘ ide. Hemân-dem [2] memâlik-i Ungurus kasdına revâne oldı. Pes kona göçe 
menzil be-menzil memâlik-i [3] mezbûreye400 irüb kal‘a-i Petrevaradin’i ve kal‘a-i 
Üskin ihâta [4] eyledi. Az zemânda darb-ı tîg-ı hûn-fişânla feth idüb ser cümle 
âdûların [5] helâk eylediler. Andan ol aradan: “Kandesin tahtgâh-ı Budin?” deyü 
asker-i nusret- [6] şi‘ârla müteveccih oldılar.

Ol esnâda Kıral-ı Ludivikus dahi bî-hisâb [7] asker-i hâksâr cem‘ eylemişdi. Der-
hâl askerin kaldurub bî-pervâ pâdişâh-ı [8] İslâmla mukâbil oldı. Mihac-âbâd 
dimekle meşhûr yirde gelüb istaburın401 [9] bağlayub ve topın darbızanın kurub 
vaktine hâzır olmışdı. Bu cânibden pâ- [10] dişâh-ı İslâm dahi bî-kıyâs asker-i 

399 Ms. kasd-î.
400 Ms. mezbûreye.
401 Ms. istaturın. (Bk. 189a/8).
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ehl-i dîn ile kona göçe bir gün mevzi‘-i ma‘hûda [11] irüb derhâl amân virme-
yüb küffâr çerisinün üzerine kılıç havâle idüb [12] bî-tevakkuf  üzerine hûm u 
hücûm idüb tarafeynden cenge âgâz eylediler. Ol [13] gün subh-ı sâdıkdan güneş 
mağribe dinleninceye dek bir cengi kıldılar kim, âlemi kâfirlerün [209b] [1] 
gözine teng itdiler. Âkıbet bi-inâyeti’l-meliki’l-kahhâr asker-i küffâr makhûr u 
mağlûb [2] olub ehl-i İslâm mansûr u muzaffer oldılar, asker-i bî-dîni kılıçdan 
geçir- [3] diler. Andan yine devletile tahtına gelüb serîr-i saltanatda karâr eyledi. 
Temmet.

[4] Hâtimetü’l-kitâb

 [5] Hamdü lillâhi bu kitâb oldı temâm
  Avn-i Hakk ile işitgil iy hümâm

 [6] Lutf-ı Hak olmasa ger rehber bana
  Nutka kâdir mi olurdum hûb-likâ

 [7] Eyledi çünkim inâyet zü’l-enâm
  Bu kitâbı hayrla kıldum temâm

 [8] Harc idüb niçe me‘ânî dürlerin
  Sarf  kıldum çok letâfet gevherin

 [9] Nazm u nesr itdüm egerçi hûb-edâ
  Lîki her beytinde vardur bir hatâ

 [10] Şol kişi kim kâmil ü dânâ ola
  Ma‘rifet râhında hak binâ ola

 [11] Aybına kılmaz anun hergiz nazar
  Setr ider her aybını iy mu‘teber

 [12] Kimki noksan içün itmezse guyûb
 [13] Setr ide cürmini settârü’l-uyûb

[210a] [1] Yâ İlâhî izz ü zâtun hürmeti
  Hem dahi bin bir sıfatun hürmeti

 [2] Âsî ü mücrimlere kıl rahmeti
  Ol resûlun âb-ı rûyı hürmeti

 [3] Dahi aksâ-yı murâdum yâ İlâh
  Budurur senden benüm iy pâdişâh
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 [4] Pâdişâhun dahi kıl ömrin tavîl
  Kim cihân içre odur zıll-ı Celîl

 [5] Fursatını nusretini adlini
  Âlem içre izzet ü ikbâlini

 [6] Alınun evlâdınun da yâ İlâh
  Her birin eyle cihân milkine şâh

 [7] Devletini eyle yâ Rab ber-devâm
  Tâ oluncaya değin yevmü’l-kıyâm

 [8] İşbu yirde hatm olunsun bu makâl
  Okuyub dinleyene yâ Zülcelâl

 [9] Cümlesine rahmet it yarınki gün
  Şol zemân kim olalar gâyet zebûn

 [10] Kâtibine dahi hem kıl rahmeti
  Virmesün miskîne tamu zahmeti

 [11] Eyle hem üstâdınun rûhını şâd
  İzzetün hakkıyçün iy Rabbü’l-ibâd

 [12] Hatm olunsun işburada dâsitân
  Rahmet ide cümlemüze Müste‘ân

 [13] Her ki hâned du‘â tama‘-dârem
 [14] Z’ân ki men bende-i güneh-kârem.
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METİNDE ARAPÇA’DAN ALINMIŞ BAZI İBARELER

1b/2: Lem yuhlak mislühâ fi’l-bilâd (Kur’an 89:8).

1b/5: küllüküm râ‘in ve küllüküm mes’ûlün an ra‘iyyetiküm.

2a/5: Salla’llâhu aleyhi ve sahbihi ecma‘în.

3a/6: Mâ dâmeti’s-semavâti*  ve’l-arzûn.

75a/10: Küllü nefsin zâ’iḳatü’l-mevti (Kur’an 3:185).

123b/1: Recte: gâfilûn. (Bk. Wehr 607: gaflân).

200b/2, 203a/3: Bi-inâyeti’l-meliki’l-allâm.

203a/7: Aleyhi’r-rahmeti ve’l-gufrân.

203a/8, 208b/4, 10: Fî sebîli’llâhi.

207a/12-13: Ebbeda’llâhu ömrehû ve devletehû ilâ yevmi’-l-gufrân.

208a/9, 13: Aleyhi efdalu’s-salavât ve ekmelü’t-tahiyyât.

* Ms. sic.
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Metnin İçeriği ile İlgili Notlar

2b/2-4 Mohaç savaşından sonra Macaristan beğlerinin anlaşmazlığı yüzünden ikiye 
bölünmüştü. Beğlerin ancak bir kısmı ‘Nemçe kralı’ Ferdinand’a tabiiyeti kabul 
etti. Yazarın sözleri bu durumla ilgilidir.

2b/6 Ustulni Belgırad (bugün Székesfehérvár) 1543 yılında Türklerin eline geçti. Metin-
den anlaşıldığı gibi yazar bu tarihten sonra şehri ziyaret etmiş olmalı.

3a/5 Kur’an 68:1.
3a/10-11 Eserdeki soyağacı (Nemrod > Hunor ve Mağor) J. Thuróczy’nin kroniğine uyuyor. 

Bu noktada Resimli Kronik farklılık gösteriyor.
4b/4-7 Tatarların bu dönemde zikredilmesi tarihî olgulara aykırıdır. Yazar kendi döne-

mindeki durumu eski dönemlere aktarıyor.
6b/3 Bu terim belki, aslen Hunor halkına bağlı olmayan, sonradan onlara katılan halk 

gruplarına işaret ediyor.
6b/6 Macar kroniklerinde efsanevî bir kişi: Kádár.
7b/13 ||| ve || işaretleri metinde bir kişinin ağzından daha uzun hikâyeleri gösteriyor.
8a/1 Büyük İskender hikâyesi yazar tarafından M. I. Iustinus’un tarihinden alınmıştır. 

Bu husus için bk. Ek bölüm.
8a/3 Trakların şehri olan Pulpudeva II. Filpos tarafından feth edildi. Şehrin Philippopolis 

adı bunun işaretidir. Yazar bu şehri, hem de Philippoi (önceden Krenides) şehrini 
Filibe adı altında zikreder, gene de iki şehri ayırt etmeye çalışır (bk. 19a). Belirli 
tarihî öğeler buna rağmen de karışabilir.

8a/5 Metinde Nizanc. Arap yazısının yanlış kullanılışından kaynaklanan bir hata.
8b/4 Bu adın arkasında acaba Makedon sülâlesinin kurucusu sayılan Karanos mu (Ius-

tinus: Caranos) saklıdır? Kronikte Makedon hükümdarları şu sırayla gösteriliyor: 
Karalu > (oğlu) Pertika > (oğlu) Filipos > (oğlu) Filipos > (=?)> (Filipos oğlunun oğlu) 
Amintas > Amitnam (=Amintas) > İskender > [Ayastas. Kendisi Makedon sülâlesin-
den değildir] > Filipos > İskender-i Rumî (=Büyük İskender). Hükümdarların sayısı 
(Ayastas’ı hesaba katmazsak) ondur. Yazar daha önce de (bk. 8a, 9a) Büyük İsken-
der’in onbir selefinden bahseder. Iustinus’un metninde hükümdarlar silsilesinde 
şu adlar geçer: Iustinus tarihinin bir araştırıcısı olan J. Horváth kronikçinin bu 
noktada bir hata yaptığına işaret ederek hükümdarların listesini şu şekilde verir: 
Bundan anlaşıldığına göre Tercümân Mahmûd Iustinus’un eserinin ya özel bir 
varyantını kullanmış, veya klâsik metni kendisi değiştirmiş olmalı.
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8b/10 Metindeki === veya ======= işaretleri, yazar tarafından boş bırakılmış 
yerleri gösterir.

9a/7 Iustinus s. 80: Bu inanca göre sülâlenin Büyük İskender’le son bulmuş olması, 
onun gömülme yerini değiştirmesinden ileri gelmiştir.

9b/3 Yazar söz konusu tarihleri her halde İbranî takvimine göre göstermek niyetin-
deydi.

12a/1 Metnin çelişkili olması belki tercüme sırasında doğan bir eksiklikten kaynaklanı-
yor.

12a/6 Metindeki boş yere geçmesi gereken ad her halde Amitnam (doğru: Amintas) olma-
lıdır. (bk. 12a/8).

12a/8 Kaynaklarımızda bu ad ancak Amintas şeklinde bilinir. Böylece metindeki 
Amintam şekli her halde gene Arap yazısından kaynaklanan bir hata olmalı (bk. 
12a/6).

17b/13 Ariana: eski bir coğrafî terim. Strabon’un eserinde Mediya ile Hindistan arasındaki 
sahaları belirler. Aynı zamanda metindeki ad arkasında Aziya (Asya) adının yanlış 
bir şekilde saklı olduğu da ihtimal dışında değildir.

19a/8 Söz konusu olan şehir Philippoi’dur. II. Filipos önceden de mevcut olan şehri tak-
viye etmiştir. Adı bu olaydan kaynaklanır. Kalıntıları bugünkü Kavala şehrinden 
uzak değildir.

21a/10-11 Büyük İskender’in ilâhî menşeine işaret (bk. 22a/3).
22a/3 Iustinus’ta hikâyenin bu öğesi farklı bir şekilde, “Hamile kaldığı gece Olimpias 

(Olympias) rüyasında kocaman bir yılanla sevişiyor” görünümünü kazanmıştır. 
(21a/10-11).

22a/13 Büyük İskender’in dayısı olan İskender ve onun İtalya’daki seferi Iustinus tarafından 
bilinen bir şeydir. Tercümân Mahmûd kendi amacına uygun olarak hikâyenin 
bu noktasını gereken şekilde genişletmiştir.

23b/11-12 Metinde bir buçuk satırlık boşluk görülüyor.
26a/3 Eski Yunan tarihinin tanınmış bu siması Makedonlara karşı olan grubun önderi 

olarak bilinir. Fakat Darab Şah’taki elçiliği hakkında kaynaklarımızda bilgi yok.
27b/12 Antipatros (Iustinus’da Antipater) Büyük İskender’in yakınlarından biri. Kendisi hü-

kümdarın doğu seferleri sırasında onun “kaymakamı” idi.
28a/7 Yazar kendi döneminin silâhlarını o döneme aktarıyor.
34a/8 Iustinus’da Hercules (Herakles), Büyük İskender’le Barsinoe’nin oğludur. Iustinus’a 

göre Büyük İskender Darab Şah’ın eşini “tek bir defa görmüştür.”
35a/9-12 Hikâyenin bu öğesi için bk. 22a/10-11; 22a/3.
39b/9 Metinde iki satırlık boşluk görülüyor.
41b KK 15: Mukaddes Gyárfás ile Protasius gününde yenilmiştir. O salı günü birçok 

Macar asilzade ölmüştür. Kendisi Zimony kalesinde, Hazretin 1173 yılında, 4 
nisan perşembe günü vefat etmiştir. (Bk. ayrıca Thuróczy 190.)

 KK 157: “Vücudu Ustulni Belgırad’da gömülmüştür.” (Bk. ayrıca Thuróczy 190.)
42b/2 Sikambriya’nın tarihi için bk. Sándor/Alexandre Eckhardt’ın eserleri (Kaynakça 

bölümünde). Tercümân Mahmûd Macar kroniklerine aykırı olarak bu efsaneyi 
Hunlara ait bölümde değil, fakat kendisinin yarattığı İskender hikâyesinde anlatır. 
Böylece bu öğe kendi eserinde yeni bir boyut kazanır.
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42b/8 Sikambriya hikâyesi Fransız efsanelerine sadık kalarak Turuya savaşlarının sebep-
lerini anlatmakla başlar.

42b/11 İlias’dan bilinen Paris.
42b/13 Efsanevî bir ad.
43a/3 Sıkan adı Siçiliya’nın Sıkaniya (Sicania) adına bağlıdır. Bu ad ise Lâtin kaynakların-

dan bilinen mons Sican adına, yani Etna dağının adıyla ilişkilidir. Bununla ilgili 
olarak bk. Sándor/Alexandre Eckhardt’ın eserleri (Kaynakça bölümünde).

43b/1 Bu etimoloji J. Thuróczy’nin açıklamasına uyar. Kendisine göre bu semt, ekme-
ğinin bol olması yüzünden Pannoniya adını kazanmıştır.

45a/1 Metinde Parir. Arap yazısının yanlış kullanışından kaynaklanan hata.
46a/4 Bu andan itibaren tarihler Hıristiyan takvimine göre verilir.
47b/4 Hikâyenin bu öğesi Sekellerin menşeine ait efsaneye uyar. Buna göre Sekeller 

yeni gelen vatandaşlarını çoktan beri bu bölgede yaşayan akrabaları olarak 
kabul ederler.

47b/5 Metrinus büyük ihtimalle kroniklerde Makrinus (Macrinus) adı altında bilinen 
şahısla aynıdır (Eckhardt 1940, 195-201). Eckhardt’a göre bu şahsın adı S. 
Keza’dan sonraki kroniklerde Martinus diye bilinir. Türkçe şekli, bu adın bir 
metatezi olarak açıklanabilir.

47b/7 Tetrikus Macar kroniklerinin bilinen bir simasıdır (Eckhardt 1940, 192). Ter-
cümân Mahmûd ona, kendi özel hikâyesinin kompozisyonuna göre, Viyana kıralı 
rolünü verir.

49a/10 Tolna bugünkü Macaristan’da Tuna kenarındaki bir ilin adı. Batı kronikleri Hun-
ların savaşları ile ilgili olarak Tulln şehrini zikreder. Böylece adın Tercümân 
Mahmûd tarafından Macarcalaştırılmış olması ihtimal dışı değildir.

50a/11 Metinde şehr-i Tuna geçer.
53b/10 Krallık terimi eserin bu noktadan önceki bölümlerinde geçmiyor.
 Attilâ’nın adı Tercümân Mahmûd tarafından Atilus şeklinde kullanılır. J. Thuróc-

zy’nin eserinde ise bu ad her zaman Attilâ şeklinde geçer. Metnin ilk araştırıcısı 
olan J. Budenz bu hususu eserin kaynaklarını saptamağa çalışırken önemli bir 
kriter olarak ileri sürmüştür (1861, 289 ve 292). Adı büyük ihtimalle Tercümân 
Mahmûd lâtinceleştirmiştir.

54b/7 İki kardaş arasında şehre Buda adının verilişi yüzünden ortaya çıkan kavga Ter-
cümân Mahmûd’un metninde başka bir yerde ve başka bir bağlamda görülür 
(bk. 68a, 68b; KK 46-47 ve Thuróczy 56-57). Eserde Sıkambria hikâyesi de başka 
bir şekil aldığı için (bk. 70) Attilâ da başka bir rol kazanır: Onun kurduğu payi-
taht (sonraki Buda/Budun şehri) ilkin Atıl adı altında.

56a/5 Tetrikus’un yeni rolü Hun efsanesinin Veronalı Detre’nin Attilâ’ya tenezzülü ola-
yıyla karşılaştırılabilir (KK 47 ve Thuróczy 45). Tercümân Mahmûd ‘Viyena 
kıralının’ rol değiştirmesi ile ilgili olarak da bir neden gösteriyor. Bu izahında 
kendisinin Viyena’ya bağlı hatıra ve hislerinin bir etkisi var mıydı aceba? (Bk. 
Giriş’te bu bölüme.)

57b/13 Metindeki şeha sözü belki seza sözünün yerine hatalı olarak geçer.
60b/6 Tercümân Mahmûd Attilâ’nın batı seferlerinin tarihini kendi gayelerine göre 

tamamen değiştiriyor (bk. KK 44 ve sonrası, Thuróczy 45 ve sonrası). Marseille 
şehrine bağlı hikâye kısmen Iustinus’un eserinden kaynaklanıyor (bk. 2. ek). 
Aynı zamanda hikâyede rol oynayanların adlarını değiştirilmesi de görülüyor. 
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Fransa kralı Senanus’un kızının düğününü Marseille’de yapması da ilginç bir öğe 
olarak göze çarpar. Rum’dan gelenlerin bu hikâyedeki rolü ise yazar için özel bir 
önem taşıyor. Kanunî Sultan Süleyman eski Doğu Roma İmparatorluğu’nun artık 
sahibidir. Böylece hikâyenin bu öğesi tarihî devamlılık düşüncesine bağlanabili-
yor.

63a/11 Yazar Marsilya’nın yakınından geçen nehir olarak yanlışlıkla Tuna’yı zikreder.
63b/13 Eserde hayattan geri çekilmiş din ulusu motifi defalarca geçiyor (bk. 63, 216). 

Metin bu noktada J. Thuróczy’nin hikâyesine uyuyor. Bu eser üzerinde duran J. 
Horváth’ın bu motifin J. Thuróczy’nin kroniğine özgü oluşumunu vurgulaması 
bizim için özel önem kazanıyor (Thuróczy 445).

69a/2 Attilâ’nın zamanında Bizans tahtında II. Teodosius (Theodosius) (408-450) ve Mar-
kianos (450-457) vardı. Aynı zamanda kroniklerde Attilâ ile savaşan krallardan 
bir tanesi Segizmunduz adıyla geçer. Tercümân Mahmûd Bizans hükümdarlarının 
adını bilmediği için amacına uygun düşen bu addan yararlanmıştır.

71a/8 Macar kroniklerindeki Çaba (Chaba) adının yanlış okunuşu.
71b/7 Roma şehrinin tarihi Macar kroniklerinde yoktur. Bu hikâyenin Tercümân Mah-

mûd’un eserinde yer aldığını tekrar yazarın Kanunî Sultan Süleyman’ı batıya doğru 
sefere teşvik etmek istemesini izah eder. Bilindiği gibi bir ‘İtalya seferi’ düşüncesi 
sultan için yabancı değildi.

71b/10 Burada sözü geçen, Marcus Iunianus Iustinus’un dünya tarihi. Bu tarih, Ter-
cümân Mahmûd’un eserinin belirli bölümleri için temel kaynak olarak sayılıyor 
(bk. Giriş).

72a/1 Prokas’ın oğulları Numitor ve Amulus, Roma şehrinin kuruluş efsanesinin bilinen 
simaları.

72a/4 Rea Silvia, Roma şehrinin kuruluş efsanesinde adı geçen bir sima.
72b/6 Efsaneye göre Favustlus (Faustulus) yuvalarından atılan oğlanları, karısı Akka Leren-

tia’nın yardımı ile yetiştirmiştir.
73a/13 Bu adın genellikle bilinen şekli Remus’tur. Metnin Romus varyantında, belki 

Yunan kaynaklarında bilinen şeklinin (Romos) izini görmek gerekir. Romulus Re-
mus’un kardeşidir.

74b/7 Bu ad, Morava hükümdarı Svatoplug’un adına benziyor.
74b/11 Akbelya İtalya’da bir bölgenin adı (Aquilea). Adın bu şekli gene Arap yazısının yan-

lış kullanışından kaynaklanabilir. Ayrıca bir halk etimolojisinin etkisi de ihtimal 
dışı değildir (ak belâ).

75b/1 Venedik şehrinin kuruluş tarihi ile ilgili olarak (bk. 71b/7). Venedik hikâyesi ya-
zar için kroniğin daha önce zikredilen diğer öğelerine benzer bir rol oynuyor. 
Şehrin kuruluş tarihi tekrar İustinus’tan kaynaklanıyor (bk. Ek bölüm). Macar 
kroniklerinde Venedik hikâyesi pek mütevazı bir yer alır (bk. KK 49; Thuróczy 
60-61). Ortak bir motif  olarak ancak Venediklilerin daha önce oturdukları yeri 
Hunlardan korktukları için terketmesidir.

77b/13 Tercümân Mahmûd’un uydurduğu Tetrikus hikâyesi bu düğünde zirvesine ulaşır. 
Macar kroniklerinde Aladurinus’un (Aladar’ın) annesi Krimhilda, Kaba’nın (Ça-
ba’nın) annesi ile Bizans hükümdarı olan Honorius’un kızıdır. Kaba=Çaba (Csaba) 
adı ile ilgili olarak bk.

80a/11 Ezel kelimesi metnin bu yerinde özel bir anlamda geçer.
80b/9 Metinde Konstantiniye şehir adının yanısıra varyant olarak Konstantin adı da geçi-

yor. Parantez bu farka işaret ediyor.
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80b/10 Hükümdarın adı doğru değildir. Attilâ’nın ölümünden sonraki yıllarda Bizans 
tahtında Markianos (450-457) oturuyordu. Yazar tekrar Segizmunduz adını kullanı-
yor. Macar kronikleri ise Kaba’nın (Çaba/Csaba’nın) Bizans ziyaretini Honorios’un 
adına bağlıyor.

82a/7 Kaba’nın (Çaba/Csaba’nın) Bendegus’la akrabalığının derecesi metinde Macar kro-
niklerinin verdiği bilgiden farklıdır. Bu motif  J. Thuróczy’nin eserinde eksiktir.

85a/5 Seben (Nagyszeben) şehri mi?
85a/9 Bu ad, Erdel’in Almanca Siebenbürgen adını yansıtıyor. Adda Seben şehir adı ile 

Almanca sieben ‘yedi’ kelimesi karışmış olabilir.
87b/4 Çupuluğ adı Macar kroniklerinde bilinmemektedir.
88a/1-10? Pannoniya hükümdarına gönderilen hediyelerin Macar kroniklerinde geçen hikâ-

yesi. Tercümân Mahmûd tarafından biraz kısaltılmış şekilde aktarılıyor.
92a/3 Yazar taç için, Macarca’da aynı anlamdaki korona kelimesini kullanır. Bk. 140, 

141.
93a/7 I. İstefan 1000 yılında tahta geçti, Bulgarlarla savaşı ise 1018 yılına bağlanmakta.
94a/11 Bu olaylar Macar tarihinin kaynaklarında bilinmemektedir. Yazar bu yerde 

başka bir bağlamdaki, her halde başka bir döneme ait olayı anlatıyor. Marçiyanus 
adı Bizans hükümdarı Markianos’un (450-457) şahsını akla getiriyor.

96a/1 I. İstefan 1038 yılında ölmüştür (MTK I, 83).
97b Olay 1041 yılına bağlanmaktadır (MTK I, 83).
97b/7 Osmanlı tarihine ait eserlerde sık sık geçen Kızıl elma deyimi ile ilgili araştırma-

ların özeti için bk. Pál Fodor.
98a/5 Şiirin bu beyti düşünce silsilesine uymuyor.
98b/5 1042 yılı (MTK I, 84).
99a/7 1043 yılı (MTK I, 84).
99a/11 1044 yılı (MTK I, 84).
100a/13 1044 yılı (MTK I, 84).
102b/12 1041 yılı (MTK I, 83).
103a/12 Adı geçen nehir her halde Batı Macaristan’daki Rába nehri olacak.
105b/8 1044 yılı (MTK I, 84).
106b/6 Kral Peter’in hükümdarlık yılları: 1038-1041 ve 1044-1046 (MTK I, 83).
106b/9 Macar tarihinin kaynaklarına göre Kral Péter 1046 yılında Kral I. Andreas’a esir 

düşer, ve az sonra esarette ölür.
107b/3 Bk. MTK I, 86 (1051 yılı ve sonrası).
108b/1 Mektubun metni Macar kroniklerinde daha uzundur.
108b/1-2 İskenderin köprüsü adı Türk kroniklerinde de geçiyor.
110a/5 Macar kroniklerindeki Zsófia adı yerine Tercümân Mahmûd Safiye adını tercih 

etmiştir. Macar kroniklerine göre Salamon, IV. Henrik’in kız kardeşiyle nişanlan-
mıştır (MTK I, 87).

112b/12 Bu olay Várkony (bugün Tiszavárkony) kalesinde ve 1059 yılında geçmiştir (MTK 
I, 88).

115a Hersek isminde, her halde Macarcadaki herceg ‘prens’ kelimesi ile Hersek coğrafî 
adı karışmaktadır.
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115a/8 Bu ad Macar kroniklerindeki Wilhelmus adına uyuyor.
117b/8 Macar kaynaklarına göre Kral I. Andreas 1060 yılında esir iken ölmüştür (MTK 

I, 88). Macar kroniklerine göre Wilhelmus serbest bırakılmıştır.
118a/12 1060-1063 (MTK I, 88).
118a/13 1063 yılı (MTK I, 88).
118b/1 Târîh-i Ungurus’un metninde Ladislaus, Vladislaus ve Vuladislaus adları, bazen 

aynı kişiye ait olmak üzere bir karışım gösterir.
121b/2 Konstantin adı ile ilgili bk. 126 ve 348. Macar krallığının Bizans’la ilişkisi I. Gey-

za’dan önce pek soğuktu (MTK I, 90). İlişkilerdeki değişiklik Bizans hükümdarı 
VII (Dukas Parakinakes) Mihail’in (1071-1078) şahsıyla bağlantılıydı.

121b/7 Rodan’ın (Radovan’ın) adı Macar kroniklerinde de geçer: Boğar oğlu Radovan (Képes 
Krónika, s. 111); Boğar oğlu Radvany ( J. Thuróczy, s. 139). Tercümân Mahmûd 
addaki Boğar öğesini Bulgar haline getirmiştir. Adın Rodan öğesi bir yanlıştan 
kaynaklanıyor. Bu kişinin olumsuz rolü Macar kroniklerinde başka bir kişiye 
bağlanıyor.

126a Metin belirli bir düzensizlik gösteriyor.
126b/10 1074 yılı (MTK I, 90).
128b/4 Macar kroniklerindeki Szvatopluk (Svatopluk) düşmanın tarafında yer alır ve savaş 

sonunda esir düşer.
129a/9 Parantez içindeki parça aşağıda tekrarlanıyor. Bu yüzden burada silinmelidir.
 Macar kroniklerinde aynen mevcut (bk. KK 120; J. Thuróczy 148). Bir din 

ulusundan öğüt istemek motifiyle ilgili olarak bk.
 1074-1077 (MTK I, 90).
129a/13 1074 yılı (MTK I, 90).
131a/4 Szebis adının özdeşleştirilmesi henüz açıklık kazanmış değil. Szeben (Nagyszeben) 

adına mı bağlı? Cografî ve tarihî şartları gözönünde bulundurulunca belki Peçe-
neklerin Latince bissenus adı da düşünülebilir.

131b/10 Topların bu dönemde kullanılışı, yazarın kendi dönemindeki durumu o çağlara 
aktarmış olmasından ileri geliyor.

132a/4 Bk. MTK I, 91.
132a/7 Bk. MTK I, 91.
132a/11 Bk. MTK I, 91.
132b/1 Bk. MTK I, 91.
132b/13 Bk. MTK I, 92.
133b/10 MTK I, 93: “Macar kroniklerinin aktardığına göre Salamon İstriya’daki Pola şeh-

rinde ölmüş ve orada gömülmüştür”.
134b/1 Metinde anılan ‘ziyaretler’ her halde haçlı ordusunun Macaristan’dan geçme-

siyle bağlantılı (bk. MTK I, 96). Berbaniya adı ile ilgili soruya Macar kronikleri 
açık bir cevap vermiyor (KK 135: Britannia; Thuróczy 163: Bretagne). Acaba 
Brabant ta düşünülebilir mi?

134b/1 Bk. MTK I, 91. Doğru tarih 1095.
134b/3-4 1095 yılı (MTK I, 97).
135a/12 1115 yılı (MTK I, 102).
135b/2 1095-1116 (MTK I, 97).
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135b/3 1116 yılı (MTK I, 102).
136a/11 1127 yılı (MTK I, 104).
136b/6 1137 yılı (MTK I, 106).
136b/8 KK 148 ve J. Thuróczy 178: Zsófia.
136b/10 1146 yılı (MTK I, 108).
136b/12 1130 yılı (MTK I, 105).
137b/1 1132 yılı (MTK I, 105). Boris’in adı Macar kroniklerinde Borics (Boriç) şeklinde 

geçiyor. Türkçe metindeki Borh şekli Arap yazısının yanlış kullanılışından kay-
naklanabilir.

137b/2 Metindeki Rus terimi, Kiev’den batıya düşen bölgelerin İslav ahalisini belirliyor.
138b/2 1131-1141 (MTK I, 105).
138b/2 1141 yılı (MTK I, 107).
138b/7 1141-1162 (MTK I, 107).
138b/10-11 1146 yılı (MTK I, 108).
139b/11 Everoz adı belki Tercümân Mahmûd’un kaleminde doğmuştur.
140b/7 Metin eksik gibi görünüyor.
141a/2 1162 yılı (MTK I, 113).
141a/2 1162-1172 (MTK I, 113).
141a/10 1172 yılı (MTK I, 117).
141b/2 Hükümdarlar dizisinde, Macar kroniklerine de uyarak (KK 157; Thuróczy 190) 

iki düzme kraldan söz edilir. Bu noktada metin, II. Géza’nın ölümünden sonraki 
olaylara da bağlıdır.

141b/3 KK 157: “Bundan sonra ağa beyi István beş ay ve beş gün boyunca tacın sahibi 
oldu.”

142a/3 Olayların kronolojisi bu noktada düzene girer. III. Béla’nın krallığı ile ilgili ola-
rak bk. MTK I, 117 (1172 yılı).

142a/8 1196 yılı (MTK I, 124).
142a/10 1196 yılı (MTK I, 124).
142a/10 1204 yılı (MTK I, 127).
142a/13 1196, 1205 yılı (MTK I, 127).
142b/2 1205 yılı (MTK I, 127).
142b/5 1205-1235 (MTK I, 144).
142b/6 1235 yılı (MTK I, 127).
142b/9 1235-1270: (MTK I, 144).
142b/13 Boğdan adının daha geniş bir coğrafî anlamda kullanıldığı ihtimal dışında değildir.
143a/4 Macar kroniklerinde Kötöny.
144a/7 Verecke derbendi.
144b/1 Yazar, palatinus ünvanından bir şahıs adı yapmıştır.
145a/12 Metin, yazar veya müstensihin dikkatsizliğini yansıtıyor. Esas bağlama göre, 

haberci hana gitmiştir.
154a/13 Moğollar (Tatarlar) Macaristan’da bir yıl kadar kaldılar (MTK I, 149).
155a/10 Bu süre, yazarın hayal ürünüdür.

M E T n i n  i Ç E r i ğ i  i l E  i l g i l i  n OT l A r 245

www.tuba.gov.tr



155b/1 Eserde sıra sayısı ile beşinci olarak zikredilen tek kral. Kral V. İstefan önceden 
zikredilen şahıslara bağlanamaz. Yazar burada bir hata yapıyor.

155b/2 Kral V. İstefan’ın ölümünden sonra tahta oğlu IV. Ladislaus geçmiştir (MTK I, 
166). Zikredilen Bela, belki IV. Béla’nın aynı adı taşıyan, fakat daha 1269 yılında 
ölmüş olan oğlu olabilir (MTK I, 163). Onun adına bağlanan ve Çehlere karşı 
yürütülen sefer V. İstefan zamanında olmuştur (MTK I, 165).

155b/4 1271 yılı (MTK I, 165). Peşte savaşı kaynaklarda bilinmemektedir.
155b/8 1272 yılı (MTK I, 166).
155b/12 V. Ladislaus (1272-1290) (MTK I, 166).
156a/4 Boğdanlı Kuman kumandanlarından Oldamur, Kötöny’ün oğlu ile özdeşleştirile-

mez. Kendisini büyük ihtimalle Macaristan’daki Kumanlar yardım için çağır-
mışlardır.

157b/5 Kral V. Ladislaus’un katlinin 1241 yılına bağlanması yanlıştır (MTK I, 181). 
Doğru tarih 1290’dır.

157b/5 1290 yılı (MTK I, 181). Savaş yerinin adı Kőrösszeg’dir. Macar kroniklerine göre 
kralı Kumanlar öldürmüştür.

158a/11 Prens, annesinden Ludovikus, Venedik hükümdarından ise Andreas adını alır. Me-
tinde Macar kroniklerinin öğeleri karışıyor. Kral III. Andreas (1290-1301), Kral 
II. Andreas’ın (1205-1235) oğlu Prens İstefan’ın oğlu idi (MTK I, 145).

159b/5 1301 yılı (MTK I, 187).
161b/3 Otto bavyeralı prens (MTK I, 190).
161b/12 Metinde (bk. aşağıya) bu motif  tekrarlanıyor. Redaksiyon bakımından belirli bir 

düzensizlik görülüyor.
161b/12 Yazar hikâyede rol oynayan kişileri her halde karıştırmıştır. Kral IV. Béla’nın 

torunu Prens Otto idi (MTK I, 190). Onun Erdel’de yaşadığı macera, Erdel voy-
vodası olan Ladislaus’a bağlanmıştır (MTK I, 190-191).

162b/11 Metin yazarın Erdel voyvodası olan Ladislaus’un kimliği hakkındaki tereddüdünü 
açıklıkla yansıtıyor.

165a/3 1310 yılı (MTK I, 192).
165a/9 Bp. KK 174; J. Thuróczy 216.
165b/5 Suikastı yapan Felician Zach idi (MTK I, 201). Macar kroniklerine göre bu sui-

kastta kraliçe yaralanmıştır (KK 177; J. Thuróczy 217).
165b/6 Bk. MTK I, 202. Basarab adının Basarat şeklinde geçmesi, yine Arap yazısının 

yanlış kullanıldığını kanıtlar.
167a/2 Doğru tarih 1335’tir (MTK I, 204). Kralın misafirleri Çek kralı Yohanis ve Leh 

kralı Kasimirus idi (MTK I, 204).
167a/11 1338 yılına ait bu olaylarla ilgili olarak bk. MTK I, 206.
167b/6 1333 yılına ait olaylarla ilgili olarak bk. MTK I, 203.
168a/3 1342 yılı (MTK I, 206).
169b/3 Kralın 1344 yılında Eflâk voyvodası Basarab’ın oğlu Sandor’a karşı tasarlanan 

seferi ile ilgili bk. MTK I, 207-208.
171a/6 Kral ile Venedik donanması arasındaki savaş 1346 yılında olmuştur (MTK I, 209).
171a/13 Ludovikus’un bu Napoli seferindeki rolü ile ilgili olarak bk. MTK I, 210.
172a/1-4 Andreas’ı, karısı Yohanna’nın adamları katletmişlerdir (MTK I, 208).
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172a/4 Ludovikus kara yoluyla Napoli’ye gitmiştir. Bu noktada metine, belki önceki yıllar-
da Venedik’le geçen savaşın olayları karışmıştır.

172a/12 1347 yılı (MTK I, 209).
172b/6 Bulfikard, kralın Wolfhardt Ulrik adlı kumandanı ile, sonra ise Napoli’deki kayma-

kamının şahsı ile özdeşleştirilebilir (MTK I, 210).
173a/2 Verneri duka adı altında çeşitli adların öğeleri karışmıştır. Bundan ötürü bu adla 

ilgili olarak, bu olaylara katılan Urselingenli Verner düşünülebilir. Adın duka öğesi 
her halde duc ‘prens’ kelimesinden gelmiştir.

176b/11 1351 yılı (MTK I, 212-214).
177a/1 1365 yılı (MTK I, 218).
177a/10 1360 yılı (MTK I, 216-218).
177b/4 21 Haziran 1342-10 Eylül 1382 (MTK I, 226).
177b/5 1382 yılı (MTK I, 226).
 ?Mariya adı metinde Madiya şeklinde geçiyor. Arap yazısının yanlış kullanılışın-

dan kaynaklanan bir hata.
178a/1 Bk. MTK I, 226 (1382 yılı): 1382-1395.
178b/8 J. Thuróczy’ye göre bu ödev Zagreb episkopuna verilmiştir.
179b/7 1385 yılı (MTK I, 228).
181a/2 Olayları Tercümân Mahmûd kısaltılmış bir şekilde anlatıyor. Hikâyenin bazı 

öğeleri, Budin’in Türklerin eline geçmesi olayını hatırlatıyor.
182b/1 Önce de görüldüğü gibi (bk. 279) palatinus unvanı şahıs adı olarak kullanılıyor. 

Söz konusu olan kişi Miklós Garai ile özdeşleştirilebilir (MTK I, 228).
182b/5 Suikasta katılanın adı Balázs Forgách’tir (MTK I, 228). Adın yazar tarafından de-

ğiştirilmiş olması, önceki notlarını kullanmakta güçlük mü çektiğini gösteriyor? 
Tamamen doğru olan bu yeni adın ortaya çıkması biraz Macarca bilgiye sahip 
olduğunu mu gösterir.

183a/13 1386 yılı (MTK I, 228). Macar kaynaklarına göre kral, suikasttan bir kaç gün 
sonra Vişegrad’da ölmüştür.

183b/4 Maço banı János Horváti (MTK I, 228: 1386 yılı).
184a/2 Bk. MTK I, 228. (1386 yılı).
184a/4 Bk. MTK I, 226. (1386 yılı).
185a/13 1394 yılı (MTK I, 232). (1394 yılı).
185b/12 Ştefan Muşat (1394-1399).
186a/6 Ko(n)stantin adıyla ilgili olarak bk. 126 ve 204. Dönemin Bizans hükümdarları, 

Ioannis Palaiologos (1341-1391) ve Manuel Palaiologos (1391-1425).
186a/9 1354 yılı. Selânik 1430’da II. Murad tarafından feth olunmuştur.
187a/11 1396 yılı (MTK I, 234).
190b/5 1396 yılı (MTK I, 234). Kral Segizmunduz Modon-Dubrovnik-Spalato yolu ile Maca-

ristan’a dönmüştür. J. Thuróczy’ye göre Rodos’a da uğramıştır (J. Thuróczy 314).
190b/7 Macar tarihinin kaynaklarına göre Kral Segizmunduz’un bu mecburî yolculuğu 

daha kısa sürmüştür (MTK I, 234).
190b/13 Söz konusu şahıs, Macar tarihinin kaynaklarında bilinmemektedir. Tahtı elde 

etmek isteyen Anjou sülâlesinden Ladislaus’un Erdel’de taraftarları vardı. Yazarın 
yazdıkları bu öğelerden mi kaynaklanıyor?
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191a/6-7 Kral Segizmunduz’un Siklós (Şikloş) kalesindeki esaretinin ayrıntıları ile ilgili olarak 
bk. J. Thuróczy (316-319).

191b/9 1420 yılı (MTK I, 248).
192a/1 1432 yılı (MTK I, 253). Olay büyük ihtimalle 1436 yılına bağlı (MTK I, 256). 

Segizmunduz 1387 ve 1437 arasında Macar tahtındaydı (MTK I, 257).
194a/2 1437 yılı (MTK I, 257).
194a/12 Kral Albertus’un hakimiyet süresi: 1 Ocak 1438 - 27 Ekim 1439 (MTK I, 257 ve 

259).
194a/13 Bk. MTK I, 257 (1439 yılı).
196a/5 II. Murad’ın 1440 yılı Belgrad muhasarasına şahsen katılmış olması kuşku götürür 

(bk. İ. H. Danişmend, İzahlı Osmanlı tarihi kronolojisi I. İstanbul 1947, 206). J. 
Thuróczy’ye göre sultan muhasarada hazır bulunmuştur (316-319).

196a/7 Kale kumandanının şahsına ait bk. MTK I, 259.
196b/12 Türk ordusunun kumandanı olarak gösterilen İshak Paşa, büyük ihtimalle kay-

naklarda aynı ad altında bilinen Semendire beği ile özdeşleştirilebilir (MTK I, 261).
197b/4 Metindeki Pulapus adı büyük ihtimalle Yulianus adından kaynaklanıyor. Söz ko-

nusu kişi, Roma papasının elçisi Cesarini Julian (Cesarini Guiliano) olabilir. Kendisi 
1442-1444 yıllarında Türklere karşı bir haçlı seferi düzenlemekle uğraşmaktaydı.

201a/2 1448 yıla (MTK I, 267).
202a/2 Ladislavuş (MTK I, 260).
202a/5 1453 (!) yılı (MTK I, 270).
202b/9 Bu olayla ilgili olarak J. Thuróczy ayrıntılı bilgi veriyor (J. Thuróczy, 384).
202b/12 1440 yılı (MTK I, 290).
203a/12 1456 yılı (MTK I, 272).
203b/13 1457 yılı (MTK I, 273).
205b/6 1458 yılı (MTK I, 273).
205b/11 1485 yılı (MTK I, 311).
206b/12 1490 yılı (MTK I, 318).
206b/13 1490-1513 (MTK I, 319).
207a/3 1516 yılı (MTK I, 338).
210a/10-11 Metindeki kâtip ve üstat kelimelerinin taşıyabileceği anlamla ilgili olarak /bk. 

giriş bölümü: Eser ve yazarı.).
210a/13-14 Farsça yazılmış son iki satır, yazmanın sol marjında bulunuyor. Yazısı farklı.
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Dizin
ŞAHIS ADLARI

Aba
Aba Sámuel (Macar kralı: 1041-1044)
96b, 97a, 97b, 98a, 99a, 99b, 100a, 101a, 
101b, 102a, 102b, 103a, 103b, 104a, 105a, 
105b, 106a

Abartenus 
Makedon hikâyesinde sima
34b

Âdem
Âdem Peygamber
9b, 10a, 11a, 11b, 12a, 16a, 17a, 18b, 19a, 
24b, 25b, 35b, 73b, 107a, 118b, 132b

Aladurinus
Aladar, Attilâ’nın oğlu (efsanevî şahsiyet)
74b, 77b, 79b, 80a, 81a

Albertus
Albert (Macar kralı: 1438-1439)
194a, 194b, 195a, 199b, 201b

Aldamur
Oldamur, Ef lak’taki Kumanların voyvodası 
(yazara göre Kötöny’ün oğlu)
156a, 156b, 157a

Aleksandır/Aleksandur
Alexandru (Kara Boğdan voyvodası: 1400-
1432)
169a

Almus1 

Álmos, Macar kralı Kálmán’ın kardeşi
134b, 135a, 135b, 136a, 136b, 137a

Almus2 

Álmos, Macar kralı II. (Kör) Béla’nın oğlu
137a

Amintam (bk. Amintas, Amitnam)
Makedon hikâyesinde sima: Kral Amyntas
15a, 15b

Amintas (bk. Amintam, Amitnam)
Makedon hikâyesinde sima: Kral Amyntas
11b

Amitnam (bk. Amintam, Amintas)
Makedon hikâyesinde sima: Kral Amyntas
12a

Amulus
Amulius, Numitor’un kardeşi, Roma’nın 
kuruluş hikâyesinde sima
72a

Anderyas1

I. András (Macar kralı: 1046-1060)
106b, 107a, 108a, 109a, 109b, 110a, 110b, 
114a, 114b, 115a, 115b, 116b, 117b, 118a, 
118b
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Anderyas2

II. András (Macar kralı: 1205-1235)
142b, 158a, 158b

Anderyas3

III. András (Macar kralı: 1290-1301)
158b, 159a, 159b

Anderyas4 

Macar kralı I. (Róbert) Károly’un oğlu 
(1309-1342)
167a, 167b, 171a, 171b, 172a

Ankisa
Nimrod’un eşi (efsanevî sima)
3a

Antipatir
Makedon hikâyesinde sima: Antipatros
27b

Arpad
Hükümdar Árpád
83a, 83b, 84a, 85a, 87b, 88a, 88b, 89a, 89b, 
90a, 90b, 91a, 92a

Atatonus (bk. Atonus, Oatonus, Otonus2)
163a

Atilus
Hunların hükümdarı, Attilâ
53b, 54a, 54b, 55a, 55b, 56a, 58b, 60a, 60b, 
63b, 64a, 64b, 65a, 65b, 66a, 66b, 67a, 67b, 
68a, 69a, 69b, 70a, 70b, 71a, 71b, 73b, 74a, 
74b, 75a, 75b, 76a, 77a, 77b, 78a, 78b, 79a, 
79b, 80a, 82a, 84a

Atonus (bk. Atatonus, Oatonus, Otonus2)
162a

Ayastas
Makedon hikâyesinde sima
13b

Barud
Napoli beylerinden biri
176a

Basarat
Basarab (Kara Boğdan voyvodası: 1310-
1352)
165b, 166a, 168b

Batusı Akdur
Batusı Akdur, bir Moğol kumandanı
142b, 143a, 143b, 146a

Bayezıd
I. Bayezıt (Osmanlı sultanı: 1389-1402)
187a, 196a

Belhumuz
Wilhelmus, Alman beylerinden biri
115a, 117a, 117b

Bendegus
Yazara göre Attilâ kız kardeşinin oğlu 
(efsanevî sima)
82a, 82b

Beyla1 

I. Béla (Macar kralı: 1060-1063)
110b, 111a, 112a, 112b, 113a, 113b, 114a, 
114b, 115b, 116a, 116b, 117a, 117b, 118a, 
118b, 119b

Beyla2 

II. Béla (Macar kralı: 1131-1141)
134b, 135a, 135b, 137a, 137b, 138a, 138b, 
141a

Beyla3 

III. Béla (Macar kralı: 1172-1196)
142a

Beyla4 

IV. Béla (Macar kralı: 1235-1270)
142b, 143a, 144a, 144b, 146b, 151a, 154b, 
155a, 156a

Beyla5 

Macar kralı V. István’ın oğlu
155b, 161b, 162a, 162b

Borh (bk. Bozuh, Poruh)
Boris (12. yüzyıl) 
137a, 137b, 138a

Bozuh (bk. Borh, Poruh)
138a

Buda
Buda, Attilâ’nın kardeşi (efsanevî sima)
53b, 54a, 55a, 55b, 68a, 68b, 69a, 69b

Bulfikar (bk. Bulfikard, Bulfikared, Bulfikarid )
Wolfhardt Ulrik, Macar kralı I. (Büyük) 
Lajos [Ludovikus]’un kaymakamı
172b, 175a, 176b

Bulfikard (bk. Bulfikar, Bulfikared, Bulfikarid )
174b, 175a, 175b, 176a

Bulfikared (bk. Bulfikar, Bulfikard, 
Bulfikarid)
174a
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Bulfikarid (bk. Bulfikar, Bulfikard, Bulfikared )
173b

Cem
Efsanevî bir İran hükümdarı
96a

Cimşid
Efsanevî bir İran hükümdarı
96a

Çupulug
Svatopluk, Moravya hükümdarı
87b, 88b, 89a, 91b

Dara
Efsanevî bir İran hükümdarı
96a

Darab (bk. Daryus)
III. Darab Şah, İran hükümdarı
20b, 25a, 25b, 26a, 26b, 27a, 28a, 28b, 29a, 
29b, 30a, 30b, 31a, 31b, 32b, 33a, 33b, 34a, 
35b, 36a, 36b, 37a, 37b, 38a, 38b, 39a, 39b, 
40a, 44b

Daragul
Vlad Depeş (Kara Boğdan voyvodası: 
1431-1476)
199a, 200a

Daryus (bk. Darab)
III. Dareyos (=Darab) Şah, İran hükümdarı
25a

Domostenes
Makedon hikâyesinde sima
26a

Duka
176b

Duka Verneri
Werner von Urslingen (Napoli, I. Lajos 
zamanı, 14. yüzyıl)
173a, 173b, 174a, 174b, 175a, 175b, 176b

Elena
Truva hikâyesinde sima
42b

Emrikus
Imre (Macar kralı: 1196-1204)
142a

Everoz
Uroš, Hırvat banı
139b, 140a, 140b

Farkaş Balaj
Recte: Forgách Balázs; Macaristan 14. 
yüzyıl hikâyesinde sima
182b, 183a, 184a

Favustlus
Roma kuruluş hikâyesinde sima
72b

Filipos1 

I. Philipp, Makedon hükümdarı
10b, 11a

Filipos2 

II. Philipp, Makedon hükümdarı (358-336)
12a, 15a, 15b, 16a, 17b, 18a, 19a, 19b, 20a, 
20b, 21a, 21b, 22b, 23a, 24a, 25a, 35a

Firanko
Sikambria hikâyesinde sima
42b, 43a, 43b, 44a, 44b, 45a

Furbiyus
Marsilia (Marseille) kuruluş hikâyesinde 
sima
61a

Geyza1 

I. Géza (Macar kralı: 1074-1077)
118b, 119b, 120b, 121a, 121b, 122a, 122b, 
123a, 123b, 124a, 124b, 125a, 125b, 126a, 
126b, 127a, 127b, 128a, 129a, 129b, 130a, 
131b, 132a, 132b

Geyza2 

II. Géza (Macar kralı: 1141-1162)
137a, 138b, 139a, 139b, 140b, 141a

Herkules
Büyük İskender oğlu
34a, 36b

Herrikus
139a, 139b, 140b

Hunor
Efsanevî bir Macar sima
3a, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 42a, 42b, 
46b, 47a, 47b, 48a, 49a, 49b, 50a, 51a, 51b, 
52a, 52b, 53b, 80a, 82a

Îsâ
46a, 54a, 54b, 55b, 84a, 93a, 96a, 134b, 
141a, 143b, 157a, 165a, 165b, 167a, 189a, 
202a, 202b, 205b, 207a
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İshak
Osmanlı ordusunda sadrazam
196b, 197a, 197b

İskender1

Makedon hikâyesinde sima
11b

İskender2

Makedon hikâyesinde sima
12a, 12b, 13a

İskender3

Büyük İskender (336-326)
7a, 7b, 8a, 21a, 21b, 22a, 22b, 23a, 24a, 24b, 
25a, 25b, 26a, 26b, 27a, 27b, 28a, 28b, 29a, 
29b, 30a, 30b, 31a, 31b, 32a, 32b, 33a, 33b, 
34a, 34b, 35a, 35b, 36a, 36b, 37a, 37b, 38a, 
38b, 39a, 39b, 40a, 41a, 41b, 42a, 43b, 44a, 
44b, 45a, 45b, 56b, 57a, 57b, 58a, 64a, 96a, 
108b

İskender4

Büyük İskender dayısı
22a, 40a, 40b, 41a, 41b, 43b, 44a, 57a

İskender-i Rûmî
Büyük İskender (336-326)
12a, 17b

İstefan1 

I. István (Stephan) (Macar kralı: 1000-
1038); s. İstefanus
92b, 93a, 93b, 94a, 94b, 96a, 96b

İstefan2 

II. István (Stephan) (Macar kralı: 1116-1131)
135b, 136a, 136b, 137a

İstefan3 

III. István (Stephan) (Macar kralı: 1162-
1172)
141a

İstefan4 

IV. István (Stephan) (Macar kralı: 1172-
1173)
137a, 141b, 142a

İstefan5 

István (Stephan) (Macar kralı: 1270-1272)
155b

İstefan6 

I. Ştefan (Kara Boğdan voyvodası: 1394-
1399)
185b, 186a

İstefanus
II. István (Stephan) (bk. İstefan2)
134b, 135b, 136a, 136b, 137a

Kaan (bk. Kan)
Samuel (Bolgar hükümdarı: 976-1014)
93b

Kaba
Attilâ oğlu (Macar Kronik’te; 
Chaba=Csaba)
71a, 77b, 79b, 80a, 80b, 81a, 81b, 82a, 82b, 
83a

Kahraman
Efsanevî bir Fars kahramanı
96a

Kan (bk. Kaan)
Samuel (Bolgar hükümdarı: 976-1014)
93a, 93b, 94a

Karalu
Makedon hikâyesinde sima
8b

Karolus1 

I. Károly (Macar kralı: 1310-1342)
159a, 159b, 160a, 161b, 163b, 164a, 164b, 
165a, 165b, 166b, 167a, 168a, 168b

Karolus2 

Károly (Anjou soyundan olduğu için Macar 
tahtının talibi, daha sonra Macar kralı: 
1385-1386)
177b, 178a, 178b, 179a, 179b, 182b, 183b

Kasimirus
III. Kazimierz (Leh kralı: 1333-1370)
167a

Kattar
Efsanevî sima Macaristan hikâyesinde
6b, 7a, 7b, 42a, 42b, 45b, 46a, 48b, 49a, 
49b, 50a, 51a, 51b, 52a, 52b, 53a, 54b, 84a, 
84b, 89a

Kaykan
Moğol kahramanı
146a

Kolomanus1 

Kálmán (Macar kralı: 1095-1116)
134b, 135a, 135b, 136b, 137a, 137b, 150a, 
151b
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Kolomanus2 

Kálmán, IV. Béla Macar kralının kardeşi
150a, 151b

Konradur
II. Konrad (Alman İmparatoru: 1027-1039)
138b

Konstantin
Büyük Konstantin (306-337)
18b

Kuten
Kara Boğdan voyvodası
143a, 147b, 148a, 156a

Ladislaus1 

I. László (Macar kralı: 1077-1095)
118b, 119b, 120b, 121a, 122a, 122b, 123a, 
123b, 124a, 124b, 125b, 126a, 127a, 127b, 
129b, 132b, 133a, 133b, 134a, 134b, 136b

Ladislaus2 

László (Kálmán, Macar kralının oğlu)
134b, 135b

Ladislaus3 

László (III. Béla, Macar kralının oğlu)
137a, 141a, 141b

Ladislaus4 

III. László (Macar kralı: 1204-1205)
142a, 142b

Ladislaus5 

IV. László (Macar kralı: 1272-1290)
155b, 156a, 156b, 158a, 158b, 159a

Ladislaus6 

László, Erdel voyvodası
162b, 164a, 168a

Ladislaus7 

László, Erdel voyvodası
190b

Ladislaus8 

V. László (Macar kralı: 1444-1457)
199b, 201b, 202a, 202b

Ladislaus9 

II. Ulászló (Macar kralı: 1490-1516)
207a

Ludovikus1 

III. András (Macar kralı: 1290-1301)
158a

Ludovikus2 

I. Lajos (Macar kralı: 1309-1342)
167a, 167b, 168a, 168b, 170b, 171a, 172a, 
172b, 177b, 178a, 178b, 182b

Ludovikus3 

Lajos von Taranto
171a, 171b, 172a, 172b, 173a

Ludovikus4 

Bizans İmparatoru için uydurulmuş bir ad 
186a, 186b

Ludovikus5 

Recte: Ladislaus
201b

Ludovikus6 

II. Lajos (Macar kralı: 1516-1526)
207a, 208b, 209a

Magor
Efsanevî sima
3a, 4a

Marçiyanus
Uydurulmuş bir ad 
94a, 94b, 95a

Mariya
I. Maria (Macar kraliçesi: 1382-1395)
177b, 178a, 178b, 179b, 180b, 182a, 194b

Matiyas
I. Mátyás (Matthias) (Macar kralı: 1458-
1490)
205b, 206a, 206b, 207a

Metrinus
Efsanevî sima
47b, 49a, 52b

Muhammed1 

I. Mehmed (Osmanlı Sultanı 1413-1421)
187a

Muhammed2 

II. Mehmed (Osmanlı Sultanı (1451-1481)
203a, 203b, 204a

Murad
II. Murad (Osmanlı Sultanı 1421-1451)
189a, 196a, 203a

Nemrod
Efsanevî sima
3a, 3b, 4b, 5a, 6b
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Numitor
Amulius kardeşi, Roma kuruluş hikâyesinin 
siması
72a

Oatonus (bk. Atatonus, Atonus, Otonus2)
163b

Olimpia
Olympias, Büyük İskender oğlu
17b, 22a

Oron
Recte: Everoz

Otonus1 

Otto, Leh prensi, I. Géza kızkardeşinin oğlu
124a, 124b, 125b, 126a, 126b, 127a, 127b

Otonus2 (bk. Atatonus, Atonus, Oatonus)
Ottó (Macar kralı: 1305-1312)
161b, 162a, 162b, 163a

Palatinus1 

Dénes, Macar sadrazamı
144b, 145a, 145b

Palatinus2 

Miklós Garai, Macar sadrazamı
182b, 183a, 183b, 184a

Paradis
Paris, İlyas kahramanı
42b, 43a, 44b

Pata
Moğol kan (Batu?)
145b

Persevüz
Efsanevî sima
56b

Pertika/Pertiyka1 

Makedon hikâyesinde sima
10a

Pertika2 

Makedon hikâyesinde sima
14b

Pertikas
Makedon hikâyesinde sima
12a

Peryanus (bk. Piryanus)
Efsanevî sima
61a

Petrus
Péter (Macar kralı: 1038-1041; 1044-1046)
96a, 96b, 97a, 97b, 98a, 101b, 102a, 103b, 
104a, 105a, 105b, 106a, 106b, 107a

Piryanus (bk. Peryanus)
Efsanevî sima
61a, 62b, 63a

Poruh (bk. Borh, Bozuh)
138a

Pulapus
Cesarini Julian, Papa’nın elçisi (Legat des 
Papstes)
197b

Radovan (bk. Rodan)
Radvány, Bogár oğlu
121b, 122a, 123a, 125a, 126b, 127a, 127b, 
128b

Rea
Rea Silvia, Numitor kızı; Roma kuruluş 
hikâyesinde sima
72a

Rodan (bk. Radovan)
121b

Romulus
Roma kuruluş hikâyesinde sima
72b

Romus
Remus, Roma kuruluş hikâyesinde sima
72b, 73b

Safan
Moğol ordusunda kumandan
151a

Safiye1 

Zsófia/Sophia, IV. Heinrich Alman 
İmparatoru’nun kızkardeşi (1084-1106)
110a

Safiye2 

Zsófia, II. Stephan’ın kızkardeşi
136b

Salamon
Salamon (Macar kralı: 1063-1074)
110a, 110b, 111a, 111b, 112a, 114b, 118b, 
119a, 119b, 120a, 121b, 125b, 126a, 130a, 
130b, 131a, 131b, 132a, 133a
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Sam
Efsanevî Fars kahramanı
96a

Savul
Saul, II. Stephan Macar kralının yeğeni
136b, 137a

Segizmunduz1 

Bizans İmparatorunun uydurulmuş ismi
69a, 69b, 70a, 70b, 71a, 80b

Segizmunduz2 

Zsigmond/Sigismund (Macar kralı: 1387-
1437)
77b, 180a, 182b, 183b, 184a, 184b, 185b, 
186a, 186b, 187a, 187b, 191b, 192a, 192b

Senanus
Efsanevî sima
61b, 66a, 67b

Sivatapulu (bk. Sivatapulud )
Attilâ’nın kaynatasının uydurulmuş ismi
77a, 77b

Sivatapulud (bk. Sivatapulu)
Attilâ’ın kaynatasının uydurulmuş ismi
74b

Süleymân
I. Süleyman, (Osmanlı Sultan: 1520-1566)
2a, 18b, 57b, 207a, 208b

Süvar
Efsanevî bir sima
96a

Sventobulug
Çek kumandanı
128b

Tercümân Mahmûd
Târîh-i Ungurus yazarı (bk. Giriş/İnceleme 
kısmı)
3a

Tetrikus
Efsanevî sima; Viyana kralı
47b, 48a, 48b, 52b, 56a, 58b, 60a, 60b, 66b, 
71a, 71b, 73b, 75a, 77b, 78a, 80a

Toroades
Makedon hikâyesinde sima
17b

Vaç
Hayattan geri çekilmiş bir kişinin adı
129a, 129b

Vinçelaus1 

Efsanevî sima
80a

Vinçelaus2 

Efsanevî sima
159b, 160a, 161a

Viyannus
Efsanevî sima
59a, 59b, 60a

Vizinton
Makedon hikâyesinde sima
23a

Vuladislaus
I. Ulászló (Macar kralı: 1440-1444)
195a, 195b, 199a

Yanko
János Hunyadi (1407-1456)
197a, 197b, 199a, 199b, 200a, 200b, 201a, 
201b, 202a, 202b, 204a

Yohanis1 

Johanis
167a

Yohanis2 

János Horváth (Hırvat ban?)
183b, 184a, 184b

Yohanis3 

János Tallóci, Belgrad kalesinin kumandanı
196a

Yustin
Marcus Iunianus Iustinus (tarih yazarı; bk. 
Giriş)
71b

Zal
Efsanevî Fars hükümdarı
12a
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YER VE ULUS ADLARI

Acem
Acem
3b, 4a, 4b, 5a, 8a, 8b, 20a, 20b, 21a, 25a, 
25b, 26b, 27a, 28b, 30b, 31b, 32a, 32b, 38a, 
39a, 39b, 41a, 44a, 47b

Adrestes
Adrestes (Yunanistan)
30b

Agrim
Eğrim; (Macarca) Egerszeg (Macaristan)
142a

Ağriya
Eğri; (Macarca) Eger (Macaristan)
149b

Akbelya
Aquileia (İtalya)
74b, 75b, 76a, 77a

Akdeniz
Akdeniz
77b

Aksu (bk. Ribad)
Râba (nehir) (Macaristan)
103a, 103b

Alaman
Alman
22b, 40a, 45b

Anadolu/Anadolı
Anadolu
25a, 27b, 28a, 28b, 29a, 186a

Angliya
İngiltere
25a, 134a

Arap
Arap
25a, 26b, 30b, 39a, 44a

Ariyya
Ariana?
17b

Arnavud
Arnavutluk
8a, 9a, 12a, 22a

Asya
Asya
186a, 186b 

Astar
İster, Tuna’nın Yunanca adı
19a

Atil
Yazarın Buda şehri (Macaristan) için 
uydurduğu ad (bk. Buda)
54b

Atina 
Atina (Yunanistan)
8a, 9b, 13a, 15a, 16a, 16b, 20a, 20a, 25b, 
26a, 26b, 32b 

Avlona 
Avlon (Yunanistan)
9b

Bağdad 
Bağdat (Irak)
32a, 35b, 40a

Bavriya 
Bavyera (Almanya)
161b

Beç (bk. Viyana)
Viyana (Avusturya)
2b, 7b, 45b, 47b, 48a, 49a, 52b, 54b, 55a, 
56b, 57a, 57b, 58a, 58b, 60a, 77b, 139a, 
139b, 202a, 204a 206b

Belgırad1 (bk. İstulni Beligrad, Ustulni Belgırad, 
Ustulni Beligrad, Ustuni Belgırad )
Székesfehérvár (Macaristan)
141a, 141b, 142a, 142b

Belgırad2 
Belgrad (Sırbistan)
196a, 197a, 203a, 203b, 204a, 204b, 207b, 
208a, 208b

Berbaniya
Britannia(?), Bretagne(?), Brabant (?)
134a

Bistriça
Beszterce (Erdel, Romanya)
202b
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Bizanc
Bizans
8a

Boğdan (bk. Kara Boğdan)
Boğdan (Romanya)
143a, 146a, 147b, 148a, 148b, 151a, 156a, 
156b, 169a, 169b, 170a, 185b, 186a

Böğürdelen 
Böğürdelen (Sırbistan)
206a, 206b

Buda (bk. Atil, Budin, Eski-Budin, Eski-Buda, 
Yeni-Buda)
Buda (Macaristan)
68b, 69b

Budin (bk. Atil, Buda, Eski-Budin, Eski-Buda, 
Yeni-Buda)
Buda (Macaristan)
2b, 7a, 54b, 56b, 78b, 91a, 159b, 165a, 179a, 
180a, 180b, 182a, 202a, 204a, 209a

Budin (bk. Atil, Buda, Eski-Budin, Eski-Buda, 
Yeni-Buda)
Buda (Macaristan)
91a

Bulgar
Bulgar
93a, 93b, 94a, 121b, 154a, 177a, 185b, 188b, 
196a, 200b

Bursa
Bursa
25a

Ciddiya (bk. Siddiya)
Sitya’nın adı
4b, 5a, 5b, 6a, 48a, 48b, 81a, 82a

Çeh
Çek
7b, 22b, 40a, 41b, 45b, 58b, 59a, 98b, 99a, 
107b, 115a, 115b, 116a, 116b, 117a, 122a, 
122b, 123a, 124b, 127a, 128b, 134a, 145b, 
148b, 155b, 159b, 160b, 161a, 167a, 191a, 
191b, 192b, 193a, 193b, 194a, 201a, 205b, 
206b

Çeh-Morava
Çek-Moravya
154a, 177a, 191a, 194a

Çorlu
Çorlu
70a, 70b

Da(l)maçiya
Dalmaçya
171a

Demirkapu
Demirkapı (Kuzey-Doğu Karpat dağlarında 
bir derbendin adı)
144a, 144b,145a

Dimşikar
(Macarca) Temesvâr; (Romence) Timişuara 
(Romanya)
131a, 135a, 135b, 137a

Dırama
Drama (Yunanistan)
9a, 19a

Dobra
Dobra (Bosna-Hersek)
185a

Duna
Tuna (nehir)
19a, 43a, 49a, 50a, 54a, 59a, 63a, 69b, 77b, 
88b, 89b, 90a, 90b, 91a, 91b, 92a, 98b, 
105a, 108a, 115b, 118a, 124a, 129a, 131b, 
145b, 150b, 154a, 155a, 177a, 191a, 200a, 
201a, 203b, 204a, 204b 

Edissa 
Adissa (Yunanistan)
8b, 9a

Edrene
Edirne
9b

Eğrü
Egres (Macaristan)
142b

Epikayır
(Yazarın izahına göre) Arnavutluk
22a

Epiro
Epiros (Yunanistan)
17b, 18a

Erdel
Erdel
19a, 46b, 47a, 47b, 48a, 48b, 54a, 55a, 81a, 
84b, 85a, 87b, 88a, 96b, 110b, 112a, 112b, 
113b, 114a, 114b, 115b, 116a, 116b, 117a, 
118a, 120b, 121a, 121b, 121b, 122a, 123a, 
124a, 127a, 129b, 131a, 132b, 134b, 135b, 
137b, 138a, 146a, 162a, 162b, 163a, 164a, 
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164b, 165a, 168a, 168b, 169a, 169b, 170a, 
185b, 190b, 191a, 200a, 202b, 204a, 205b

Eski-(Buda) (bk. Eski-Budin)
Eski-Buda (Macaristan)
68b

Eski-Budin (bk. Eski-(Buda))
Eski-Buda (Macaristan)
68b, 150b, 155a

Eski-Nikeboli (bk. Nikeboli)
Nikebolu (Bulgaristan)
189a

Filibe1

Filibe; (Bulgarca) Plovdiv (Bulgaristan)
8a, 8b, 9a, 9b

Filibe2

Filipoi (Philippoi) (Yunanistan)
16b, 17b, 19a

Filip (bk. Filibe2)
17b

Firancî
Fransız
22b, 40b, 57a, 66b, 68a

Firanciye
Fransa
44b, 45a, 48b, 54b, 60a, 60b, 61a, 61b, 65b, 
66b, 67a, 67b, 68a, 69b, 134a, 187a, 187b, 
188b, 189b

Fireng (Frenk)
Frenk
7b, 22b, 40a, 40b, 41a, 41b, 44a, 45b, 57a, 
58b, 60a, 60b, 63b, 66a, 66b, 67a, 67b, 68a, 
69b, 71a, 71b, 73b, 74a, 74b, 75b, 77b, 158a, 
159b, 171a, 171b, 172a, 172b, 173a, 173b, 
174b, 175a, 175b, 176a, 176b, 191b, 192a

Gelibolı
Gelibolu
186a, 186b

Gümülcine
Gümülcine (Yunanistan)
9b

Gürcü
Gürcü
32a, 40a

Hersek
Hersek
74a, 115a, 117a, 117b, 167b, 171a, 185a, 185b

Hırvat
Hırvat
139b, 140a, 140b, 153b, 170b, 179b, 183b, 
184a, 184b, 185b, 190b, 196a

Hind
Hint
34a, 34b, 39a

İflah
Eflak
46b, 165b, 166a, 168b, 169a, 199a, 200a

İliriya
İlirya
94a

İsalvın (bk. Salvın, Sulvın,Uslovın)
Slawonien (Sloven)
94a

İsbanya
İspanya
134a

İskenderiye1

İskenderiye (Arnavutluk)
22a

İskenderiye2

İskenderiye (Mısır)
35a, 35b

İslâmbol (bk. İstanbul, Kostantiniye)
İstanbul
8a, 9b, 208b

İstanbul (bk. İslâmbol, Kostantiniye)
İstanbul
18b

İstulni Beligrad (bk. Belgırad1, Ustulni Belgırad, 
Ustulni Beligrad, Ustuni Belgırad )
Székesfehérvár (Macaristan)
95b

Kaf
Kafdağı
10a, 37b, 58b, 115b, 175b, 189a, 207b

Kara Boğdan (bk. Boğdan)
Boğdan (Romanya)
46b, 84b, 142b, 145a, 185b

Karadeniz
Karadeniz
4b, 77a, 198a
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Karascığ
Kőrösszeg (Macaristan)
157b

Karko
Krakova (Polonya)
145b

Kavala
Kavala (Yunanistan)
8a, 8b, 9a, 19a

Ker
Belli olmayan ad
19a

Kevser
Kevser (Cennetteki nehir)
87a

Kızıl Elma
Türk kroniklerinde defalarca geçen efsanevî 
yer
97b, 98a, 99b, 102a, 102b, 105b, 106a, 111b

Koloniya
Kolonya (Almanya)
97b

Kostantan(iye) (bk. Kostantin(iye), İslâmbol, 
İstanbul )
İstanbul’un eski ismi, Bizans, Kostantiniye
4b, 19a, 69a, 69b, 70a, 70b, 74a, 74b, 77b, 
79b, 80b, 81a, 81b, 136a, 186b, 190a, 190b, 
203a, 203b

Kostantin(iye) (bk. Kostantan(iye), İslâmbol, 
İstanbul )
İstanbul’un eski ismi, Bizans, Kostantiniye
80b, 81a, 81b, 121b, 136a, 186a

Korint (bk. Korunt) 
Korinthos (Yunanistan)
25a

Korunt (bk. Korint)
Korinthos (Yunanistan)
8b, 9b, 12b, 16b, 20b

Kurpa
Bosanska-Kruppa (Bosna)
184a

Kürd
Kürt
40a

Larisa
Larisa (Yunanistan)
16b

Lâtin
Lâtin
2b, 43b, 60a

Leh
Polonyalı, Leh
7b, 22b, 40a, 41b, 45b, 113b, 113b, 114a, 
114b, 115b, 117a, 119b, 120a, 120b, 121b, 
122b, 123b, 124a, 124b, 125b, 126b, 127a, 
127b, 131a, 134a, 137a, 137b, 145b, 167a, 
176b, 177a, 177b, 195a, 195b, 205b

Letuniya
Letonya
176b

Lipova
(Macarca) Lippa (Romanya)
165a

Macar
Macar
3a, 19a, 99b

Maçadonya
Makedonya
8a

Marçilya
Marsilya (Fransa)
60b, 63a, 63b, 65b

Maroş
Maroş (nehir) (Romanya, Macaristan)
165a

Maylan
Milan (İtalya)
158a, 191b, 192a

Mekke
Mekke (Suudî-Arabistan)
34b

Mısır
Mısır
34a

Mohaç
Mohaç (Macaristan)
209a

Mora
Mora (Yunanistan)
8a, 8b, 9a, 9b, 11b, 25a
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Morava
Moravya (Bohemia)
145b

Napolya (Napoli)
Napoli (İtalya)
172b, 173a, 173b, 174b, 175a, 175b, 176a, 
178a, 178b, 179a

Nemçe
Almanya, Alman
7b, 40b, 41b, 47b, 48b, 51b, 54b, 55a, 55b, 
56a, 58b, 59a, 59b, 60a, 67b, 69b, 71a, 74b, 
77a, 77b, 79b, 80a, 80b, 97b, 98b, 99a, 
101a, 102a, 103a, 104a, 107a, 107b, 108a, 
108b, 109a, 111b, 114b, 115a, 115b, 116a, 
117a, 117b, 119a, 138b, 139a, 139b, 140a, 
140b, 145a, 147a, 148a, 148b, 150a, 151a, 
152a, 152b, 153a, 153b, 154a, 156a, 166b, 
177a, 177b, 187a, 187b, 190b, 191b, 192a, 
194a, 195a, 195b, 199b, 206a, 206b

Nikeboli (bk. Eski-Nikeboli)
Niğbolu (Bulgaristan)
190a

Otla
Otla (nehir) (Romanya)
146a

Pannoniya
Pannoniya (Macaristan)
5a, 5b, 6a, 7a, 7b, 41b, 43a, 43b, 44b, 45a, 
46a, 47a, 47b, 48b, 49a, 51b, 54b, 59a, 59b, 
80b

Paraga
Praga (Bohemia)
193b, 205b

Pariz
Paris (Fransa)
44b, 45a

Peşte
Peşte (Macaristan)
91a, 92a, 129a, 129b, 146b, 148b, 155b, 161a

Petrevaradin
Petrevaradın (Sırbıstan)
209a

Piçuy (Piçuva, Poçvay)
Peçuy; (Macarca) Pécs (Macaristan)
106b, 107a, 185b

Pojoga
Pojega (Romanya)
185a

Pojon
Bratislava (Slovakya)
107b, 108a, 108b, 110b, 128a, 130a, 131b, 
132a, 133a, 185a

Pola
Pola (Hırvatistan)
133b

Pulya
Apulia (İtalya)
40b, 167b, 171a, 172a, 172b, 177b, 179a, 
179b

Ribad (bk. Aksu)
Râba (Macaristan’da nehir)
103a, 105b

Rim
Roma (İtalya)
58b, 59a, 59b, 66a, 67b, 68a, 69b, 71a, 71b, 
73b, 74a, 74b, 152b, 153b, 159a, 159b, 163b, 
165a, 171b, 172a, 191b, 192a, 193b, 194a

Rodan
Rhône; (Lâtince) Rodanus (nehir) (Fransa)
61a

Rodos
Rodos (Yunanistan)
35a, 152b, 153b, 154b, 190b, 208b

Rum
Rum
8a, 8b, 9a, 20a, 22b, 24a, 24b, 25a, 25b, 
26b, 32b, 33b, 34b, 41a, 44a, 47b, 59a, 59b, 
60b, 61a, 61b, 62a, 62b, 63b, 81a, 136a, 
136b, 137a, 154a, 186a, 186b, 187a, 187b

Rus (bk. Rusçı)
Kiyef prensliği
137b, 138a, 176b

Rusçı (bk. Rus)
Kiyef prensliğinde oturan
143a, 143b, 144a, 176b

Sadra
Zadar (Hırvatistan)
179b

Sagiriya (bk. Hersek)
(Yazarın izahına göre) Hersek
167b
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Sakız
Sakız (Yunanistan)
56b

Salvın (bk. İsalvın, Sulvın, Uslovın)
Slawonien (Sloven) 
170b

Sebenik
Sibenik (Hırvatistan)
171a, 179b

Sebiş
(Macarca) Nagyszeben; (Romence) Sibiu 
(Romanya)
131a

Segedin
Szeged (Macaristan)
88b, 89b, 146a, 201a

Seksar
Szekszárd (Macaristan)
118a, 132a

Selanik
Selânik (Yunanistan)
187a

Selenik (bk. Selanik)
Selânik (Yunanistan)
8a, 9b, 16b, 20a, 25b

Semendire
Smederova (Sırbıstan)
197a, 200b

Semerkend
Semerkand (Özbekistan)
4b

Serez
Seres; (Yunanca) Serrez (Yunanistan)
9a

Sevrin
Turnu Severin (Romanya)
200a

Seykuli
Székely
81a, 168a, 168b, 169a

Siddiya (Sidiya) (bk. Ciddiya)
Sitya’nın adı
19a, 20a, 81b, 82a, 82b, 83b, 84a

Sikambriye (Sikambirye, Sikambiriye)
Eski-Buda’nın efsanevî adı
42b, 43b, 44b, 45a, 45b, 48b, 49a, 52b, 53a, 
55b, 56b, 68b

Sıkan
Efsanevî dağ adı
43a, 43b

Sulvın (bk. Isalvın, Salvın, Uslovın)
Slovenya
55a, 55b

Şikloş
Siklós (Macaristan)
190a, 190b

Tarant
Taranto (İtalya)
171a

Tatar 
Tatar
2b, 4b, 18b, 30b, 40a, 46a, 46b, 48a, 50a, 
84a, 84b, 85a, 142b, 143a, 143b, 144a, 144b, 
145a, 145b, 146a, 147a, 147b, 148a, 148b, 
149a, 150a, 150b, 151a, 151b, 152b, 153a, 
154a, 155a, 155b, 156a, 156b, 157a, 157b, 
158b, 159a, 169b, 170a, 170b, 206a

Teba
Thive (Yunanistan)
12a, 12b, 15a, 15b

Tire
Tire
41a

Tisa
Tisa (nehir)
47a, 47b, 48b, 50a, 54a, 88b, 105a, 114a, 
116a, 118a, 123b, 124b, 126b, 149b, 150b

Tolna (Tolina, Tolun-âbâd, Tolna-âbâd )
Tolna (Macaristan)
49a, 49b, 50a, 54b

Toroya
Truva
42b

Tuna
Tuna nehri 
19a, 43a, 49a, 50a, 54a, 59a, 63a, 69b, 77b, 
88b, 89b, 90a, 90b, 91a, 91b, 92a, 98b, 
105a, 108a, 115b, 118a, 124a, 129a, 131b, 
145b, 150b, 154a, 155a, 177a, 191a, 200a, 
201a, 203b, 204a, 204b 
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Türk
Türk
186a, 186b, 188b, 189b

Ungurus
Macaristan, Macar
2b, 4b, 42a, 49a, 56a, 79b, 82b, 84a, 84b, 
85a, 85b, 89a, 93b, 97b, 98a, 99a, 101b, 
103b, 104a, 104b, 105a, 105b, 106a, 109b, 
111b, 115b, 116a, 118a, 118b, 119b, 120a, 
121b, 126a, 129a, 129b, 131a, 132a, 132b, 
133a, 133b, 134b, 137a, 137b, 138a, 138b, 
139a, 139b, 140a, 140b, 143a, 143b, 144a, 
144b, 145a, 145b, 146b, 147b, 148a, 149a, 
150a, 151a, 152b, 153a, 153b, 155a, 156a, 
156b, 157a, 157b, 159a, 159b, 160a, 160b, 
161a, 163b, 164a, 164b, 165a, 166a, 168a, 
168b, 170b, 171a, 171b, 172b, 173a, 173b, 
174b, 177b, 178b, 179a, 179b, 180a, 181b, 
182a, 184a, 185b, 186b, 187a, 187b, 188b, 
189b, 190a, 190b, 191a, 192b, 193a, 193b, 
194a, 195b, 197a, 198a, 199a, 200a, 201b, 
202a, 202b, 203b, 205a, 206a, 208b, 209a

Uslovın (bk. İsalvın, Salvın, Sulvın)
Slovenya 
94a, 196a

Ustulni Belgırad (bk. Belgırad1, İstulni Beligrad, 
Ustulni Beligrad, Ustuni Belgırad )
Székesfehérvár (Macaristan)
2b, 138b, 144b, 145b

Ustulni Beligrad (bk. Belgırad1, İstulni Beligrad, 
Ustulni Belgırad, Ustuni Belgırad )
Székesfehérvár (Macaristan)
96a

Ustuni Belgırad (bk. Belgırad1, İstulni Beligrad, 
Ustulni Belgırad, Ustulni Beligrad )
Székesfehérvár (Macaristan)
106a, 136b, 141b, 154b, 164a, 168a, 177b, 
182a, 184b, 194a, 195a, 195b, 206b, 207a

Usturgon
Estergon; (Macarca) Esztergom 
(Macaristan)
141a, 145b, 154b

Üskin
Ösek; (bugün) Esek (Hırvatistan)
209a

Vac
Vaç; (Macarca) Vác (Macaristan)
132a, 147a

Valtuvaniya 
Litvanya
206a

Varad (bk. Varadın)
Nagyvárad; (Romence) Oradea (Romanya)
134a, 134b, 194a

Varadın (bk. Varad )
Nagyvárad; (Romence) Oradea (Romanya)
135b, 194a

Varna
Varna (Bulgaristan)
198a

Venedik
Venedik (İtalya)
8a, 75b, 76a, 76b, 77a, 77b, 158b, 159a, 171a

Vidin
Vidin (Bulgaristan)
188b, 189a

Vişegrad
Vişegrad; (Macarca) Visegrád (Macaristan)
133a, 165a, 165b, 167a, 167b, 170b, 176b, 
183a, 194b, 195b

Viyana
Viyana (Avusturya)
60a

Yeni-Buda (bk. Atil, Buda, Budin, Eski-Budin, 
Eski-(Buda))
Yeni-Buda (Macaristan)
68b

Zadra (bk. Sadra)
Zadar (Hırvatistan)
171a

Zibin
Sibin; (Macarca) Nagyszeben; (Romence) 
Sibiu (Romanya)
85a, 146a

Zibinburug
Siebenbürgen (Erdel’in Almanca adı)
85a
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1000-1526 ARASINDA TAHTA GEÇEN MACAR 

KRALLARININ VE TAHT TALİPLERİNİN LİSTESİ

Ad ve hükümdarlık 
yılları

 resimli Kronik*  Târîh-i Ungurus

ıstván ı.
1000-1038

[78] 46 yıl [93a] veri yok

Péter
1038-1041

veri yok veri yok

Aba sámuel
1041-1044

veri yok [84]; [85] [105b] veri yok

Péter
1044-1046

[92] 3 yıl [106b] 6 yıl

András ı.
1046-1060

[100] veri yok [117b] veri yok

Béla ı.
1060-1063

[102] 3 yıl [118a] 3 yıl

salamon
1063-1074

[132] veri yok [133b] veri yok

géza ıı.
1074-1077

[128] 3 yıl [132a] 3 yıl

lászló ı.
1077-1095

[136] 19 yıl [134b] 19 yıl

Kálmán
1095-1116

[143] 25 yıl, 6 ay, 5 gün [135b] 25 yıl, 6 ay, 5 gün

ıstván ıı.
1116-1131

[149] 18 yıl
[136b] 18 yıl
veri yok

Béla ıı.
1131-1162

[153] 9 yıl, 11 ay, 12 gün [138b] 9 yıl, 11 ay, 2 gün

géza ıı.
1141-1162

[128] 20 yıl, 3 ay, 15 gün [140b] 20 yıl, 3 ay, 15 gün 

ıstván ııı.
1162-1172

[157] 11 yıl, 9 ay, 3 gün
veri yok 

[141a] 11 yıl, 9 ay, 3 gün 

lászló ıı.
Thronprätendent
Sommer 1162 – Januar 
1163 

[157] 6 ay [141b] 6 ay 

ıstván ıv.
Thronprätendent
1172-1173

[157] 5 ay, 5 gün [141b] 5 ay 

Béla ııı.
1172-1196

[158] 23 yıl, 1 ay, 19 gün [142a] 23 yıl, 1 ay, 19 gün 

* Thuróczy’nin kroniğindeki veriler bir istisna ile (Ladislaus IV.) Resimli Kronik’tekilere uymaktadır. Bu 
yüzden bunların sıralanmasından vazgeçilmiştir. Şahıs adları Macar yazımına göre gösterilmiştir.
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ımre
1196-1204

[158] 8 yıl, 7 ay, 6 gün [142a] 8 yıl, 7 ay ’

lászló ııı.
1204-1205

[158] 6 ay, 5 gün [142b] 6 ay, 5 gün 

András ıı.
1205-1235

30 yıl [142b] 30 yıl 

Béla ıv.
1235-1270

hükümdarlık yılları hakkında 
baştan sona kadar veri yok 

[155a] 

ıstván v.
1270-1272

[162] 2 yıl [155b] 3 yıl 

lászló ıv.
1272-1290

[165] 18 buçuk yıl
Thuróczy [202]: veri yok 

[157b] veri yok 

András ııı.
1290-1301

[167] veri yok [159b] 11 yıl 

vencel
1301-1305

veri yok veri yok 

Ottó
1305-1312

veri yok veri yok 

(róbert) Károly ı.
1310-1342

[184] 32 yıl [168a] 42 yıl 

lajos ı.**

1342-1382
[270] 40 yıl, 1 ay, 22 gün [177b] 40 yıl, 1 ay 22 gün 

Mária
1382-1395

veri yok veri yok

zsigmond
1387-1437

[337] 70 yıl [194a] 70 yıl 

Albert
1437-1439

[342] 1 yıl, 9 ay, 28 gün [194a] 1 yıl, 9 ay 28 gün 

Ulászló ı.
1440-1444

[370] 4 yıl [198b] 4 yıl

lászló v.
1445-1457

[408] 18 yıl [205b] 18 yıl 

Mátyás ı.***

1458-1490
veri yok [206b] 32 yıl 

Ulászló ıı.
1490-1516

veri yok [207a] 26 yıl 

lajos ıı.
1516-1526

veri yok veri yok 

** Resimli Kronik burada sona eriyor. Yazar bundan sonraki verileri Thuróczy’nin kroniğinden almıştır.
*** Thuróczy’nin kroniği Mátyás’ın hükümdarlığının son yıllarının tasviri ile bitmektedir.
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 1943

ECKHARDT Alexandre

Sicambria. Capitale légendaire des Français en Hongrie. In: 
Alexandre ECKHARDT (Ed.), De Sicambria à Sans-Sou-
ci. Histoires et légendes franco-hongroises. Budapest – Paris 
1943.

FODOR Pál 1991
FODOR Pál

Magyarország és a török hódítás. Budapest 1991.

FODOR István 1982
FODOR István

Őstörténeti tévutak és történeti tudatunk torzulásai. In: 
Múzeumi Közlemények 1982.1.116-133.

266 T E R C Ü M Â N  M A H M Û D ’ U N  TÂ R Î H - I  U N G U R U S  A D L I  K R O N I Ğ I

www.tuba.gov.tr



GYÖRFFY 1993
GYÖRFFY György

Krónikáink és a magyar őstörténet. Régi kérdések — új 
válaszok. Budapest 1993.

HALASI-KUN 1950

HALASI-KUN, Tibor

Avrupa’daki Osmanlı yer adları. Peşte, Ungurus. In: Türk 
dili ve tarihi hakkında araştırmalar I. Ankara 1950, 63-104. 
[Der Name Ungurus erscheint im Titel in arabischer Schrift.]

HAZAI 1961a

HAZAI György

Notes sur le “Târîh-i Ungurus” de Terdžümān Maḥmūd. In: 
Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 13.1961.71-84.

 1961b

HAZAI György

Tarih-i Ungurus (Macar Bilimler Akademisi Doğu Kütüp-
hanesinde bulunan Tercümân Mahmûd’un eseri üzerine 
notlar). In: VI. Türk Tarih Kongresi. 20-26 Ekim 1961 – 
Ankara. Ankara 1961, 57-58.

 1967

HAZAI György

Tarih-i Ungurus (Macar Bilimler Akademisi Doğu Kütüp-
hanesinde bulunan Tercümân Mahmûd’un eseri üzerine 
notlar). In: VI. Türk Tarih Kongresi. 20-26 Ekim 1961. 
Kongreye sunulan bildiriler (= Türk Tarih Kurumu Yayın-
larından IX Seri – No. 6). Ankara 1967, 355-358.

 1976

HAZAI György
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1976 – Ankara. Bildiri özetleri. Ankara 1976, 86.

 1977

HAZAI György

A Tarih-i Ungurus (Magyarország története) feldolgozásá-
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Giriş

Bu ek bölümde yayımlanan kroniğin çeşitli kaynaklarına ve belirli tarihî 
bağlamlara ait bilgi verilmektedir. Hunlar’ın tarihine gelince Tercümân 
Mahmûd’un hangi Orta Çağ kroniğinden faydalandığı kesinlikle tespit 
edilemez. Böylece hesaba katılabilen kroniklerin bu konudaki ana kay-
nağını, yani Simon de Keza’nın bu bölümünü sunmayı uygun gördük.

Marcus Iunianus Iustinus’un dünya tarihinin konumuzla ilgili parçaları 
eserin Otto Seel tarafından hazırlanan tenkitli yayımına dayanarak 
sunulmaktadır (M. Iuniani Iustini epitoma historiarum Philippicarum Pompei 
Trogi. Stuttgart 1972).

Simon de Keza’nın kroniğinin Hunlar’ın tarîhine ait bölümünün metni 
Alexander Domanovszky’nin neşrinden alındı (Simonis de Keza Gesta 
Hungarorum. In: Scriptores rerum Hungaricarum… Edendo operi praefuit

Emericus Szentpétery. Vol. I. Budapest 1937, 129-194)
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Marcus Iunianus Iustinus’un Dünya Tarihinin 
Târîh-i Ungurus’la Karşılaştırması

Makedon sülâlesinin ve Büyük iskender’in Tarihi

liber vıı.

I.

(...) Sed et Caranus cum magna multitudine Graecorum sedes in Macedonia responso 
oraculi iussus querere, cum Emathiam venisset, urbem Edessam non sentientibus oppi-
danis propter imbrium et nebulae magnitudinem gregem caprarum imbrem fugientium 
secutus occupavit; revocatusque in memoriam oraculi, qui iussus erat ducibus capris 
imperium quaerere, regni sedem statuit; religioseque postea observavit, quocumque 
agmen noveret, ante signa easdem capras habere, ceoptorum duces habiturus, quas 
regni habuerat auctores. Urben Edessam ob memoriam muneris Aegaeas, populum 
Aegeadas vocavit. Pulso deinde Mida (nam is quoque portionem Macedoniae tenuit) 
aliisque regibus pulsis in locum omnium solus successit primusque adunatis gentibus 
variorum populorum veluti unum corpus Macedoniae fecit, crescentique regno valida 
incrementorum fundamenta constituit.

II.

Post hunc Perdicca regnavit, cuius et vita inlustris et mortis postrema, veluti ex oraculo, 
praecepta memorabilia fuere. Siquidem senex moriens Argeo filio monstravit locum, quo 
condi vellet; ibique non sua tantum, sed et succedentium sibi in regnum ossa poni iussit, 
praefatus, quoad ibi conditae posterorum reliquiae forent, regnum in familia mansurum; 
creduntque hac superstitione extinctam in Alexandro stirpem, quia locum sepulturae 
mutaverit. Argeus moderate et cum amore popularium administrato regno successorem 
filium Philippum reliquit, qui inmatura morte raptus Aëropum, parvulum admodum, 
instituit heredem. (...) Huic Amyntas succedit et propria virtute et Alexandri filii egregia 
indole insigniter clarus; (...) cui Alexandro tanta omnium virtutum natura ornamenta 
extitere, ut etiam Olympio certamine vario ludicrorum genere contenderit. (...)
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IV.

Post discessum a Macedonia Bubaris Amyntas rex decedit, cuius filio et successori 
Alexandro cognatio Bubaris non Darii tantum temporibus pacem praestitit, verum 
etiam Xerxen adeo conciliavit, ut, cum Graeciam veluti tempestas quaedam occupas-
set, inter Olympum Haemumque montes totius regionis cum imperio donaverit. Sed 
nec vitute minus quam Persarum liberalitate regnum ampliavit. Per ordinem deinde 
successionis regnum Macedoniae ad Amyntam, fratris eius Menelai filium, pervenit. 
Hic quoque insignis industria et omnibus imperatoriis virtutibus instructus fuit, qui ex 
Eurydice tres filios sustulit, Alexandrum, Perdiccam et Philippum, Alesandri Magni 
Macedonis patrem, (...) Functus itaque tot periculis senex decessit, regno maximo ex 
filiis Alexandro tradito. (...)

V.

Nec multo post Alexander insidiis Eurydices matris adpetitus occumbit, cui Amyntas in 
scelere deprehensae propter communes liberos, ignarus eisdem quandoque exitiosam 
fore, pepercerat. Frater quoque eius Perdicca pari insidiarum fraude decipitur. (...) 
Itaque Philippus (...) conpulsus a populo regnum suscepit.

VI. 

Ut est ingressus imperium, magna de illo spes omnibus fuit et propter ipsius ingenium, 
quod magnum spondebat virum, et propter vetera Macedoniae fata, quae cecinerant, 
uno ex Amyntae filiis regnante florentissimum fore Macedoniae statum. (...) dis-
pensanda ratus alia interposita pactione conponit, (...) Primum illi cum Atheniensibus 
certamen fuit; quibus per insidias victis metu belli gravioris, cum interficere omnes 
posset, incolumes sine pretio dimisit. Post hos bello in Illyrios translato multa milia 
hostium caedit; (...) urbem nobilissimam Larissam capit. (...) His ita gestis Philippus 
iam non contentus submovere bella ultro etiam quietos lacessit. Cum Mothonam ur-
bem oppugnaret, in raetereuntem de muris sagitta iacta dextrum oculum regis effodit. 
Quo vulnere nec segnior in bellum nec iracundior adversus hostes actus est, adeo ut 
interiectis diebus pacem deprecantibus dederit, nec moderatus tantum, verum etiam 
mitis adversus victos fuerit.

liber ıX.

III.

Sed revertenti ab Scythia Triballi Philippo occurrunt; negant se transitum daturos, 
ni portionem praedae accipiant. Hinc iurgium et mox proelium; in quo ita in femore 
vulneratus est Philippus, ut per corpus eius equus interficeretur. Cum omnes occisum 
putarent, praeda amissa est. Ita Scythiaca velut devota spolia paene luctuosa Macedo-
nibus fuere. Ubi vero ex vulnere primum convaluit, diu dissimulatum bellum Athenien-
sibus infert, quorum causae Thebani se iunxere, metuentes, ne victis Atheniensibus 
veluti vicinum incendium belli ad se transiret. (...)

274 T E R C Ü M Â N  M A H M Û D ’ U N  TÂ R Î H - I  U N G U R U S  A D L I  K R O N I Ğ I

www.tuba.gov.tr



V.

Conpositis in Graecia rebus Philippus omnium civitatum legatos ad firmandum rerum 
praesentium statum evocari Corinthum iubet. Ibi pacis legem universae Graeciae pro 
meritis singularum civitatum statuit, consiliumque omnium veluti unum senatum ex 
omnibus legit. (...) Neque enim dubium erat imperium Persarum his apparatibus peti. 
(...) Initio veris tres duces in Asiam Persarum iuris praemittit, Parmenionem, Amyntam 
et Attalum, cuius sororem nuper expulsa Alexandri matre Olympiade propter stupri 
suspitionem in matrimonium receperat.

VI.

Interea, dum auxilia a Graecia coëunt, nuptias Cleopatrae filiae et Alexandri, quem 
regem Epiri fecerat, celebrat. Dies erat pro magnitudine duorum regum, et conlo-
cantis filiam et uxorem ducentis, apparatibus insignis. Sed nec ludorum magnificentia 
deerat; ad quorum spectaculum Philippus cum sine custodibus corporis medius inter 
duos Alexandros, filium generumque, contenderet, Pausanias, nobilis ex Macedoni-
bus adulescens, nemini suspectus, occupatis angustiis Philippum in transitu obtruncat 
diemque laetitiae destinatum foedum luctu funeris facit. (...) Creditum est etiam inmis-
sum ab Olympiade, matre Alexandri, fuisse, nec ipsum Alexandrum ignarum paternae 
caedis extitisse; quippe non minus Olympiada repudium et praelatam sibi Cleopatram 
quam stuprum Pausaniam doluisse. (...) Quamombrem Alexander ad avunculum se in 
Epirum cum matre, inde ad reges Illyriorum contulerat; vixque revocanti mitigatus est 
patri precibusque cognatorum aegre redire conpulsus. Olympias quoque fratrem suum 
Alexandrum, Epiri regem, in bellum subornal at pervicissetque, ni filiae nuptiis pater 
generum occupasset. (...)

VIII.

Decessit Philippus XL et septem annorum, cum annis XXV regnaset. (...)

liber X.

III.

(...) Interiecto deinde tempore post mortem Ochi regis ob memoriam pristinae virtutis 
rex a populo constituitur, Darii nomine, ne quid regiae maiestati deesset, honoratus; 
bellumque cum Alexandro Magno diu variante fortuna magna virtute gessit. Postremo 
victus ab Alexandro et a cognatis occisus vitam pariter cum Persarum regno finivit.

liber Xı.

II.

(...) Inchoatum deinde a patre Persicum bellum adgreditur. In cuius apparatu occupato 
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nuntiatur Athenienses et Lacedaemonios ab eo ad Persas defecisse auctoremque eius 
defectionis magno auri pondere a Persis corruptum Demosthenem oratorem extitisse, 
qui Macedonum deletas omnes cum rege copias a Triballis adfirmaverit producto in 
contionem auctore, qui in eo proelio, in quo rex ceciderit, se quoque vulneratum dice-
ret. Qua opinione mutatos omnium ferme civitatium animos esse; praesidia Macedo-
num obsideri. Quibus motibus ocursurus tanta celeritate instructo paratoque exercitu 
Graeciam oppressit, ut, quem venire non senserant, videre se vix crederent. (...) 

IV.

Miseranda res Atheniensibus visa; itaque portas refugis profugorum contra interdictum 
regis aperuere. Quam rem ita graviter tulit Alexander, ut secunda legatione denuo 
bellum deprecantibus ita demum remiserit, ut oratores et duces, quorum fiducia totiens 
rebellent, sibi dedantur; paratisque Atheniensibus, ne cogantur, subire bellum, eo res 
deducta est, ut retentis oratoribus duces in exilium agerentur, qui ex continenti ad 
Darium profecti non mediocre momentum Persarum viribus accessere.

V.

Proficiscens ad Persicum bellum omnes novercae suae cognatos, quos Philippus 
in excelsiorem dignitatis locum provehens imperiis praefecerat, interfecit. Sed nec 
suis, qui apti regno videbantur, pepercit, ne qua materia seditionis procul se agente 
in Macedonia remaneret et reges stipendiarios conspectioris ingenii ad conmilitium 
secum trahit, segniore ad tutelam regni relinquit. (...) Sed nec exercitus eius alia quam 
regis animorum praesumptio fuit; quippe obliti omnes coniugum liberorumque et 
longinquae a domo militiae Persicum aurum et totius Orientis opes iam quasi suam 
praedam ducebant, nec belli periculorumque, sed divitiarum meminerant. Cum de-
lati in continentem essent, primus Alexander iaculum velut in hostilem terram iecit 
armatusque de navi tripupudianti similis prosiluit atque ita hostias caedit, precatus, ne 
se regem illae terrae invitae accipiant. In Ilio quoque ad tumulos eorum, qui Troiano 
bello ceciderant, parentavit.

VI.

Inde hostem petens militem a populatione Asiae prohibuit, parcendum suis rebus 
praefatus, nec predenda ea, quae possessuri venerint. (…) Contra rex Persarum Darius 
fiducia virium nihil astu agere, adfirmans suis occulta consilia victoriae furtivae conve-
nire, nec hostem regni finibus arcere, sed in intimum regnum accipere, gloriosius ratus 
repellere bellum quam non admittere. Prima igitur congressio in campis Adrasteis fuit. 
(…)

IX.

(…) In castris Persarum multum auri ceterarumque opum inventum. Inter captivos 
castrorum mater et uxor ademque soror et filiae duae Darii fuere. Ad quas visendas 
hortandasque cum Alexander veniret, conspectis armatis invicem se amplexae, velut 
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statim moriturae, conplorationem ediderunt. Provolutae deinde genibus Alexandri 
non mortem, sed dum Darii corpus sepeliant, dilationem mortis deprecantur. Motus 
tanta mulierum pietate Alexander et Darium vivere dixit et timentibus mortis metum 
dempsit easque et haberi et salutari út reginas praecepit; filias quoque non sordidius 
dignitate patris sperare matrimonium iussit. 

X.

Post haec opes Darii divitiarumque adparatum contemplatus admiratione tantarum 
rerum capitur. Tunc primum luxuriosa convivia et magnificentiam epularum sectari, 
tunc et Barsinen captivam diligere propter formae pulchritudinem coepit, a qua postea 
susceptum puerum Herculem vocavit. (…)

XI.

Inde Rhodum Alexander, Aegyptum Ciliciamque sine certamine recepit. Ad Iovem 
deinde Hammonem pergit consulturus et de eventu futurorum et de origine sua. 
Namque mater eius Olympias confessa viro suo Philippo fuerat, Alexandrum non 
ex eo se, sed ex serpente ingentis magnitudinis concepi se. Denique Philippus ultimo 
prope vitae suae tempore filium suum non esse palam praedicaverat. Qua ex causa 
Olympiada velut stupri conpertam repudio dimiserat. Igitur Alexander cupiens origi-
nem divinitatis adquirere, simul et matrem infamia liberare, per praemissos subornat 
antistites, quid sibi responderi vellet. Ingredientem templum statim antistites út Ham-
monis filium salutant. Ille laetus dei adoptione hoc se patre censeri iubet. Rogat deinde, 
an omnes interfectores parentis sui sit ultus. Respondetur patrem eius nec interfici 
posse nec mori; regis Philippi plene peractam ultionem. Tertia interrogatione poscenti 
victoriam omnium bellorum possessionemque terrarum dari respondetur. Comitibus 
quoque suis responsum, ut Alexandrum pro deo, non pro rege colerent. (…) Reversus 
ab Hammone Alexandream condidit et coloniam Macedonum caput esse Aegypti 
iubet.

XII.

Darius cum Babyloniam perfugisset, per epistulas Alexandrum precatur, redimenda-
rum sibi captivarum potestatem faciat, inque eam rem magnam pecuniam pollicetur. 
Sed Alexander pretium captivarum regnum omne, non pecuniam petit. Interiecto 
tempore aliae epistulae Darii Alexandro redduntur, quibus filiae matrimonium et re-
gni portio offertur. Sed Alexander sua sibi dari rescripsit iussitque supplicem venire, 
regni arbitria victori permittere. Tunc spe pacis amissa bellum Darius reparat et cum 
quadringentis milibus peditum, centum milibus equitum obviam vadit Alexandro. In 
itinere nuntiatur uxorem eius ex conlisione abiecti partus decessisse, eiusque mortem 
inlacrimatum Alexandrum exequiasque benigne prosecutum, idque eum non amo-
ris, sed humanitatis caus fecisse; nam semel tantum eam Alexandro visam esse, cum 
matrem parvulasque filias eius frequenter consolaretur. (…) Scribit itaque et tertias 
epistulas et gratias agit, quod nihil in suos hostile fecerit. Offert deinde et maiorem 
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partem regni usque Euphratem flumen et alteram filiam uxorem, pro reliquis captivis 
XXX milia talentum. (…)

XIII.

Postera die aciem producunt, cum repente ante proelium confectum curis Alexandrum 
somnus adripuit. Cum ad pugnam solus rex deesset, a Parmenione aegre excitatus, 
quaerentibus somni causas omnibus inter pericula, cuius etiam in otio semper parcior 
fuerit, magno se aestu liberatum ait, somnumque sibi a repentina securitate datum, 
quod liceat cum omnibus Darii copiis confligere; veritum se longam belli moram, si 
Persae exercitum divisissent. Ante proelium utraque acies hostibus spectaculo fuit. 
Macedones multitudinem hominum, corporum magnitudinem armorumque pul-
chritudinem mirabantur, Persae a tam paucis victa suorum tot milia stupebant. Sed 
nec duces circuire suos cessabant. Darius vix denis Armeniis singulos hostes, si divisio 
fieret, evenire dicebat; Alexander Macedonas monebat, ne multitudine hostium, ne 
corporis magnitudine vel coloris novitate moverentur; tantum meminisse iubet, cum 
isdem se tertio pugnare; nec meliores factos putarent fuga, cum in aciem secum tam 
tristem memoriam caedium suarum et tantum sanguinis duobus proeliis fusi ferrent; 
et quemadmodum Dario maiorem turbam hominum esse, sic virorum sibi. Hortatur, 
spernant illam aciem auro et argento fulgentem, in qua plus praedae quam periculi sit, 
cum victoria non ornamentorum decore, sed ferri virtute quaeratur (…)

XIV.

(…) Darius cum vinci suos videret, mori et ipse voluit, sed a proximis fugere conpulsus 
est. (…) Donatis refectisque militibus XXXIV diebus praedam recognovit. (…) Inter 
haec octingenti admodum Graeci occurrunt Alexandro, qui poenam captivitatis 
truncata corporis parte tulerant, rogantes, ut sicuti Graeciam se quoque ab hostium 
crudelitate vindicaret. (…)

XV.

Interea Darius in gratiam victoris a cognatis suis aureis compedibus catenisque in vico 
Parthorum Thara vincitur, credo ita diis inmortalibus iuidicantibus, ut in terra eorum, 
qui successuri imperio erant, Persarum regnum finiretur. (…) Emensus deinde plura 
milia passuum cum nullum Darii indicium repperisset, respirandi equis data potestate 
unus e militibus, dum ad fontem proximum pergit, in vehiculo Darium multis quidem 
vulneribus confossum, sed spirantem adhuc invenit; qui applicito captivo cum civem et 
voce cognovisset, id saltim praesentis fortunae habere se solacium dixit, quod apud in-
tellecturum locuturus esset nec incassum postremas voces emissurus. (…) In quam rem 
unicum pignus fidei regiae, dextram se ferendam Alexandro dare. Post haec porrexit 
manum expiravit(que). Quae ubi Alexandro nuntiata sunt, viso corpore defuncti tam 
indignam illo fastigio mortem lacrimis prosecutus est corpusque regio more sepeliri et 
reliquias eius maiorum tumulis inferri iussit.
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liber Xıı.

I.

(…) Dum haec aguntur, epistulae Antipatri a Macedonia ei redduntur, quibus bellum 
Agidis, regis Spartanorum, in Graecia, bellum Alexandri, regis Epiri, in Italia, bellum 
Zopyrionis, praefecti eius in Scythia continebatur. (…) 

II. 

Porro Alexander, rex Epiri, in Italiam auxilia Tarentinis adversus Bruttios deprecanti-
bus sollicitatus, ita cupide profectus fuerat, velut in divisione orbis terrarum Alexandro, 
Olympiadis, sororis suae, filio, Oriens, sibi Occidens sorte contigisset, non minorem 
rerum materiam in Italia, Africa Siciliaque, quam ille in Asia et in Persis habiturus. (…)

rim ve Marsilya Şehirlerinin Kuruluşunun Tarihi

liber Xlııı.

II. 

Post multos deinde huius urbis reges ad postremum Numitor et Amulius regno potiti 
sunt. Sed Amulius cum vi aetate potiorem Numitorem oppressisset, filiam eius Ream 
in perpetuam virginitatem, ne quis vindex regni virilis sexus ex gente Numitoris ori-
retur, demersit, addita iniuriae specie honoris, ut non damnata, sed sacerdos electa 
videretur. Igitur clausa in luco Marti sacro duos pueros, incertum stupro an ex Marte 
conceptos, enixa est. Quo cognito Amulius multiplicato metu proventu duorum pueros 
exponi iubet et puellam vinculis onerat, ex quorum iniuria decessit. Sed Fortuna origini 
Romanae prospiciens pueros lupae alendos obtulit, quae amissis catulis distenta ubera 
exinanire cupiens nutricem se infantibus praebuit. Cum saepius ad parvulos veluti ad 
catulos reverteretur, rem Faustulus pastor animadverit subtractosque ferae inter greges 
pecorum agresti vita nutrivit. Martios pueros fuisse, sive quod in luco Martis enixi 
sunt sive quod a lupa, quae in tutela Martis est, nutriti, veluti manifestis argumentis 
creditum. Nomina pueris alteri Remo, alteri Romulo fuere. Adultis inter pastores de 
virtute cotidiana certamina et vires et pernicitatem auxere. Igitur cum latrones a rapina 
pecorum industrie frequenterque submoverent, Remus ab isdem latronibus captus et 
velut ipse esset, quod in aliis prohibebat, regi offertur; crimini datur quasi greges Nu-
mitoris infestare solitus esset. Tunc a rege Numitori in ultionem traditur. Sed Numitor 
adulescentia iuvenis permotus et in suspitionem expositi nepotis adductus, cum eum 
nunc liniamentorum filiae similitudo, nun aetas expositionisn temporibus congruens 
anxium tenerent, repente Faustulus cum Romulo supervenit; a quo origine cognita 
puerorum facta conspiratione et adulescentes in ultionem maternae necis et Numitor 
in vindictam erepti regni armantur.
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III. 

Occiso Amulio regnum Numitori restituitur et urbs Romana ad adulescentibus 
conditur. (...) Temporibus Tarquinii regis ex Asia Phocaeensium iuventus ostio Tiberis 
invecta amicitiam cum Romanis iunxit; inde in ultimos Galliae sinus navibus profecta 
Massiliam inter Ligures et feras gentes Gallorom condidit, magnasque res, sive dum 
armis se adversus Gallicam feritatem tuentur sive dum ultro lacessunt, a quibus fuerant 
antea lacessiti, gesserunt. Namque Phocaeenses exiguitate ac macie terrae coacti stu-
diosius mare quam terras exercuere: piscando mercandoque, plerumque etiam latroci-
nio maris, quod illis temporibus gloriae habebatur, vitam tolerabant. Itaque in ultimam 
Oceani oram procedere ausi in sinum Gallicum ostio Rhodani amnis denevere, cuius 
loci amoenitate capti, reversi domum referentes quae viderant, plures sollicitavere. 
Duces classis Simos et Protis fuere. Itaque regem Segobrigiorum, Nannum nomine, 
in cuius finibus urben condere gestiebant, amicitiam petentes conveniunt. Forte eo die 
rex occupatus in apparatu nuptiarum Gyptis filiae erat, quam more gentis electo inter 
epulas genero nuptum tradere illic parabat. Itaque cum ad nuptias invitati omnes proci 
essent, rogantur etiam Graeci hospites ad convivium. Introducta deinde virgo cum 
iuberetur a patre aquam porrigere ei, quem virum eligeret, tunc omissis omnibus ad 
Graecos conversa aquam Proti porrigit, qui factus ex hospite gener locum condendae 
urbis a socero accepit. Condita igitur Massilia est prope ostia Rhodani amnis in remoto 
sinu, velut in angulo maris. (...)

venedik Şehrinin Kuruluşu

liber ıı.

Adventante igitur Xerxe consulentibus Delphis oraculum responsum fuerat, salutem 
muris ligneis tuerentur. Themistocles navium praesidium demonstratum ratus per-
suadet omnibus, patriam municipes esse, non moenia, civitatemque non in aedificiis, 
sed in civibus positam; melius itaque salutem navibus quam urbi commissuros; huius 
sententiae etiam deum auctorem esse. Probato consilio coniuges liberosque cum pretio-
sissimis rebus abditis insulis relicta urbe demandant; ipsi naves armati conscendunt. (...)
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Orta Çağ Macar Kroniklerine Kısa Bir Bakış

Latince yazılmış olan Orta Çağ Macar kroniklerine ait araştırmaların 19. yüzyılın 
ortasına kadar uzanan bir tarihçesi vardır. Bu araştırmalarn neticesinde mevcut mal-
zeme ortaya çıkarılmış ve bu önemli eserlerin kaynakları ve birbirleriyle ilişkileri gibi 
meselelerden çoğu aydınlığa kavuşmuştur.

Bugünkü temel bilgilerimizi şu şekilde özetleyebiliriz. 1000 yılında kurulmuş olan 
Macar krallığının ilk üç yüzyılı, yani 1000 ile 1300 arasındaki yıllar boyunca yazılmış 
kroniklerden ancak iki tanesinin tek nüsha halinde saklanmış olduğu biliniyor. Bu eser-
lerden biri, adını eserinde bildirmeyen bir yazarın 1296-12? arasında yazılmış Gesta 
Hungarorum başlıklı kroniğidir. Diğeri Simon de Keza’nın 1282-1285 arasında yazdığı aynı 
başlığı taşıyan eseridir.

İki eser, içindekiler ve yapı bakımından farklıdır. Anonymus ancak Macarlar’ın Karpatlar 
havzasındaki vatanına yerleşmesinin (9. yüzyılın sonu) ve hükümdarlar döneminin, 
yani Macar krallığının kuruluşundan (1000) önceki yüzyılın olaylarını ele alır. Simon 
de Keza’nın kroniği ve sonra yazılmış olan eserlerde iki temel bölüm görülmektedir. 
Biri Hun-Macar akrabalığı düşüncesi temelinde Hunlar’ın menşeini, Hun-Macarlar’ın 
Karpatlar havzasına gelip vatan kurmalarını ve Attilâ’nın hükümdarlığını anlatır. Öbürü 
Macar tarihinin Macarlar’ın Hükümdar Árpád zamanında tekrar bu vatanı almalarıyla 
başlayan olaylarının hikâyesidir.

14. yüzyılda Macar kroniklerinin, özel olarak hazırlanan kopyalarının sayısı çoğalır. 
Böylece bir çok varyantla karşılaşırız. Bunların birbirleriyle ilişkilerini gözönünde bu-
lundurarak bilimsel literatürde haklı olarak kronik ailesi terimi kullanılır. Bu eserler 
daha sonra ortaya çıkan kroniklerin yazarları tarafından bazen büyük çapta, bazen ise 
ancak belirli bir dereceye kadar kaynak olarak kullanılır. Böyle bir ilişki, işaretlediği-
miz gibi 14. yüzyılda ortaya çıkan Képes Krónika (Resimli Kronik) ve J. Thúróczy’nin 1488 
yılında basılmış Macar tarihi arasında saptanabilir. 11.-14. yüzyıllarda yazılmış ve bu-
güne kadar korunmuş kroniklerden başka bu dönemde doğmuş fakat fırtınalı yüzyıllar 
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boyunca maalesef  kaybolarak elimize geçemeyen eserlerin varolduğu da saptanmıştır. 
Bu sonuca mevcut kroniklerin ve diğer kaynakların çok taraflı ve titizlikle karşılaştırıl-
ması yoluyla varılmıştır.

Macar kroniklerinde saklanan hikâyeler arasında Târîh-i Ungurus’da belirli bir ağırlık 
ve işlevi olan Hun tarihi özel bir yer almaktadır. Tam bu konuda kroniklere ait metin 
kritiği, bu geleneğin 11. yüzyıla kadar uzandığını, ve bu geleneğin aktarılmasında 12.-
13. yüzyıllarda varolduğu varsayılabilen eserlerin de önemli bir rol oynadığını tespit 
etmiştir.

Bu eserler arasında Hun hikâyesinin aktarılmasında 13. yüzyılın sonunda yaşayan Ákos 
(=Akoş) adıyla bilinen bir edib tarafından hazırlanan, fakat maalesef  kaybolmuş olan 
kroniğin büyük önemi olduğu da saptanmıştır.

14. yüzyılın kronik yazarları Hun hikâyesi konusunda kaynak olarak temelinde Simon de 
Keza ile Ákos tarafından hazırlanan kronikleri kullanmışlardır.

Macar kroniklerindeki Hun hikâyesinin kaynağı ve rolü hakkındaki incelemeler 19. 
yüzyıla kadar uzanan araştırmalarda kendiliğinden anlaşıldığı gibi merkezî bir rol oy-
namışlardır. Sorunun temelinde şu vardı: Orta Çağ Macar kroniklerinde aynı kaynağa 
bağlanan Hun-Macarları Karpatlar havzasına gerçekten birlikte mi geldiler? Böylece 
Macarlar’ın bu bölgedeki vatan kurma başlangıcını gerçekten Attilâ ve Hunlarının 
bilinen döneminde mi (4.-5. yy.) aramamız gerekir? Macarların 9. yüzyılda bugünkü 
vatanlarına yerleşmiş olması gerçekten bir ikinci ‘vatan kurma’ mıdır? Yani Attilâ’nın 
imparatorluğunun yıkılışından sonra eski anayurda dönmek zorunda olan halkın tekrar 
bu bölgelere gelmesine ait hikâye doğru mudur?

Macar tarihçilerinin Orta Çağ kronikleri hakkında iki yüzyılı kapsayan araştırmala-
rı Hun-Macar özdeşliğine ait bu hikâyenin iki halkın târîhine ilişkin kaynaklarımıza 
tamamen aykırı olduğunu ve gerçek temeli olmayan bir hikâyeden başka bir şey olma-
dığını açıkça ortaya çıkarmıştır. Bu incelemeler aynı zamanda bu hikâyenin kaynak-
larına da ışık tutmuşlardır. Saptandığına göre bu kısa Hun-Macar tarihinin İtalya’da, 
özellikle Venedik’te doğmuş olan ve Hunların tarihine ait eserlerden kaynaklanabildiği 
gösterilmiştir. 11.-13. yüzyıllarda Orta Çağ Macar yazınına büyük katkıda bulunan 
kilise adamlarının Kuzey-İtalya’daki kültür merkezleriyle sıkı ilişkileri olduğu gayet iyi 
bilinmektedir. Bir çok kişinin, bunlar arasında Hun-Macar hikâyesini kaleme alan 
iki Macar kilise adamının da İtalya’yı ziyaret ettiği ve oradaki aydın çevrelerle temasa 
geçtiği de bilinen bir şeydir.

Hun-Macar hikâyesinin 11. yüzyıldan itibaren Macar kroniklerinde var olduğu çeşitli 
eserlerin karşılaştırılması sonucunda saptanmıştır. Fakat yazılmış bir şekilde bu hikâye 
ilk defa Simon de Keza’nın 1282-1285 arasında hazırlanmış Gesta Hungarorum başlıklı 
eserinde ortaya çıkar. Bu hikâye eserin birinci bölümünü oluşturur.

Simon de Keza’nın kroniğine ait ayrıntılı etütler yazarın ve eserinin Venedik’le özel 
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ilişkileri olduğunu açıkça göstermiştir. S. Eckhardt’a borçlu olduğumuz bu incelemeler 
bu ilişkinin çeşitli cephelerini ortaya çıkarmıştır. Latin dilinde yazılmış kroniğin dil 
özelliklerinin Venedik’e özgü Latince’den kaynaklanmış olması bu ilişkiler bakımından 
önemli bir kanıttır. Aynı zamanda bu araştırmalar S. Keza’nın 13. yüzyılın sonunda 
yazılmış olan eserinin 14. yüzyılın ilk yarısında Venedik’te bilinip, hattâ önemli bir tarihî 
eser için özetlendiğini, yani kaynak olarak kullanılmış olduğunu da göstermiştir. İki 
eser arasında tam Hun tarihi konusunda saptanabilen bu bağlantı S. Keza’nın Venedik’te 
belirli çevrelerde tanınmış olduğunu gösterir. Bu çevrelerin, yazarın tarihçi olarak 
girişiminden, eserinin doğuşundan ve eserinde Hunlar’ın tarihine özel bir dikkat ayır-
masından her halde haberi vardı. Bu gerçeklere dayanarak S. Eckhardt, S. Keza’nın 
Venedik’le şahsî ilişkileri olduğunu haklı olarak varsaymıştır.

S. Eckhardt’a göre S. Keza’nın eseri de bu varsayımı kuvvetlendiren izler taşır. S. Keza’nın 
Attilâ’nın İtalya seferleriyle ilgili olarak anlattığı Venedik tarihi bir çok noktasında şehrin 
yerli kaynaklardan bilinen tarihine uyar. Bunu kroniğin Venedik tarihçilerinin kalemin-
den çıkan eserlerle karşılaştırılması açıkça gösterir. Bu benzeşmeler S. Keza tarafından 
13. yüzyılın başında ortaya çıkmış olan, fakat maalesef  kaybolup bize gelmeyen Chronica 
Venetorum (Venedikliler’in Tarihi) diye bilinen eserin kullanılmış olduğunu büyük bir ihtimal 
haline getirir. Bir kaynak, Historia Attilae (Attilâ’nın Tarihi) başlıklı, kaderi önceki esere 
benzer kronikten, hatta içindekilerden de haber verir. Metin incelemeleri sonucunda 
saptanabilen benzerlikleri gözönünde bulundurarak kendisi S. Keza’nın bu eseri de 
tanıyıp kullanıldığı varsayımını da ileri sürer. Fakat buna hemen şunu da ekler: İki kay-
bolmuş eser, yani Chronica Venetorum (Venediklilerin Tarihi) ve Historia Attilae (Attilâ’nın Tarihi) 
belki ancak iki başlık altında bilinip anılan bir tek eser olabilir. Bütün bu incelemeler 
Orta Çağ Macar kroniklerinde bilinen Hun (yani Hun-Macar akrabalığı) hikâyesinin 
arkasında somut tarihî kaynakların varolduğunu gösterir. S. Keza’nın örneğinin göster-
diği gibi bu hikâye yabancı kaynakları kullanan Macar ediblerinin kaleminde, bilinen 
yapıya ve biçimine kavuşmuştur. Demek ki bu hikâye Macarların bozkırlardaki göçleri 
dönemine kadar uzanan bir halk efsanesi değildir. Bu hikâyeye ancak halk efsanesinin 
belirli öğeleri karışmış, sonra kendisi de bir tür efsane haline gelmiştir.

Târîh-i Ungurus’taki Büyük İskender’in târîhine ait bölümde Sıkambriye şehrinin kuruluşuna 
ait bir hikâye göze çarpmaktadır (42b/1-45b/12). Sıkambriye şehrinin adı sonraki bö-
lümlerde de geçer (48b/12-49a/6, 56a/6), Attilâ’nın hikâyesinde ise belirli bir epizodun 
önemli öğesini oluşturur (68a/13-68b/5, 69b/9). Orta Çağ Macar kroniklerine özgü 
ve az bilinen bu hikâyeyi Türkologlar için ayrıntılı bir şekilde anlatmak her halde ye-
rinde olur. Târîh-i Ungurus’un yapısında önemli bir rol oynayan bu epizoda dair bilgiler 
eseri daha iyice anlatmağa yardım eder. Sıkambriye hikâyesinin kaynağı ve gelişmesine 
ait incelemeleri yine Orta Çağ Avrupa kronik literatürünün eşsiz uzmanı olan S. Eck-
hardt’a borçluyuz. Kendisi Macar kroniklerinde ilk defa S. Keza’nın Hun hikâyesinde 
göze çarpan bu epizodun kaynağını, Orta Çağ Fransız kroniklerinde Frankların men-
şeine ait efsanelerde bulmuştur. Onun gösterdiği gibi eski kaynaklar arasında özellikle 
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8. yüzyılda yazılmış Gesta Francorum adlı kronik dikkate değer. Bu kroniğin bildirdiğine 
göre Franklar’ın tarihi Truva harbine kadar uzanır. Franklar Orta Çağ kroniklerinde 
defalarca anılan Meotis bataklıklarından geçerek Pannoniya’ya yerleşirler. Sıkambriye şehri 
onlar tarafından işte orada kurulur. Sonraları Franklar anayurt gibi sayılan bu yerleri 
Roma imparatoru ilk ortaya çıkan bir çatışma yüzünden terkedip Ren nehri civarına 
kaçmak zorunda kalırlar.

Sıkambriye adına gelince, S. Eckhardt’a göre bunun kaynağını Rim tarihçilerinin eserle-
rinde adı sicambri, sycambri ve sygambri şeklinde geçen bir halka bağlamak gerekir. 
Bu halkı Drusus M.S. 8’de yenmiş ve Galla’ya yerleştirmişti. Bu halk orada oturanlarla 
kaynaşıp kaybolmuştu. Fakat Sycamber adının Latin edebî eserlerinde daha uzun zaman 
Franklara bağlanarak onların tarihî adı olarak kullanıldığı görülür. Bu usul sonraları 
Franklar tarafından da kabul edilip bir gelenek haline gelir. Böylece bu ad Frankların 
atalarının adı olarak kullanılmağa başlanır. Bundan sonra – tarihî bir etimolojinin 
sonucu olarak – sycamber adını taşıyan halkın oturduğu ülkeye Sicambria (Sıkambriye) 
adı verilir. Frankların menşeini Truva harplerine kadar götüren, yüzyıllar boyunca kro-
nikçilerin fantazisinden doğan yeni çizgilerle zenginleşen bu hikâye Fransız Orta Çağ 
kroniklerinde büyük bir yaygınlık göstermiş, ve bu konudaki hikâyelerde temel bir öğe 
haline gelmiştir. Böylece hikâyenin pek tabiî bir çok varyantı doğmuştur.

S. Eckhardt Sıkambriye hikâyesinin gelişmesinde göze çarpan renkli tabloyu göstermek 
için örnek olarak Jean Lemaire de Belge’in Illustrations de Gaule et Singularitez de Troye adlı 
eserinde bilinen varyantı ileri sürer.

Yazara göre Sicambria adını kral, Francus’un bu adı taşıyan ve Priamus’un kızkardeşi olan 
teyzesinden almıştır. Francus’un ölümünden sonra Franklar’ın Sicamber adlı bir kralı da 
vardı. Halk onun hükümdarlığına hatıra olsun diye bu adı kullanmağa başlamış, fakat 
aynı zamanda Frank adını da korumuştur. Böylece tarih boyunca iki Sıkambriye mevcut 
olmuştur. Bu eserin ilginç bir özelliği Sıkambriye ile ilgili olarak Attilâ’nın hikâyesi ile 
bağlantısı olmuştur. Bu noktada yazar kaynak olarak J. Thúróczy’nin Târîh-i Ungurus’un 
kritiği bakımından da önemi olan Macar tarihini kullanır.

Bütün bunlar ancak pek kısa özetini sunabildiğimiz Sıkambriye tarihinin Fransa’da doğup 
yayılışında pek özel bir yol izlediğini açıkça gösterir. 

Fakat Fransa’da doğan bu hikâye ile Macar kronikleri arasında ne zaman bir bağlantı 
kurulur? Yukarıda verilen örnek batılı bir yazarın bu konuda Macar kaynaklarından 
nasıl faydalandığını göstermektedir. Ama daha önemli soru şudur: Macar kronik yazar-
ları bu hikâye ile nasıl karşılaşmışlardır?

Bunun cevabını tekrar S. Eckhardt’ın kaynak incelemeleri verir. Onun açıklamalarına 
göre Attilâ’nın ve ondan önce Pannoniya’da bulunan Frankların payitahtını Eski Budun’a 
bağlamak düşüncesi Macar kronikçilerden doğmuştur. Bize ilk ulaşan Macar kroni-
ğinin yazarı olan Anonymus bu hikâyeyi bilmiyor. Bu hikâye demin dediğimiz gibi 
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ilk defa S. Keza’nın kroniğinde belgelenir. Böylece bu efsanenin 1200 ile 1285 yılları 
arasında ortaya çıktığını varsaymak gerekir.

Söz konusu olan dönemde, yani 13. yüzyılda Macar kilisesinin Fransa ile bağlarının 
kuvvetlendiği ve bu yüzden bir çok Fransız keşişinin Macaristan’a geldiğı görülür. S. 
Eckhardt’ın yazdığına göre özdeşleştirmeyi onlara bağlamamız gerekir: “Frankların 
millî efsanesini bilen ve anayurdunun payitahtını Aquincum’da (Eski Buda’da) keşfetmeyi 
düşünen kişiyi bir edip olarak görmemiz herhalde bir yanlışlık değildir. Böylece Sıkamb-
riye’nin Eski Budun’a bağlanıp iki şehrin ‘tarihî özdeşleştirilmesi’ Hun hikâyesiyle ilgisi 
olmayan bir tarihî inançtır. Bu inanç ise her halde Macar topraklarında, fakat büyük 
ihtimalle Fransız edip keşişlerinin eseri olarak doğmuştur.” Bu şekilde ortaya çıkan 
efsanevî inancın sonucu olarak Buda (Budun) ilkin Fransızlar tarafından Sıkambriye diye 
adlandırılmağa başlanmıştır. Şehrin efsanelere göre geçmişe bağlı bu eski adı sonra 
yerli edip ve aydınlar tarafından da benimsenmeye başlanmıştır. Hun-Macar tarihini 
yazan S. Keza gelenekleşmeye başlayan bu âdete uyarak eserinde bu yer adını kullan-
maya başlamıştır. Aynı zamanda Hun tarihinin olaylarından Buda adının menşeine 
dair bir hikâye uydurmuştur. Buna göre Attilâ’nın kardeşi Buda şehre kendi adını vermiş 
ve ölümünden sonra halk bütün yasaklara rağmen bu adı kullanmağa devam etmiştir. 
Bu hikâyede tarihî gerçeklere uyan tek bir olgu Buda’nın ölümü, yani Attilâ tarafından 
katlidir. Bu tarihî şahsın çağdaş kaynaklardaki adı Bleda’dır. Uydurulmuş bir etimolo-
jiye göre kendisine bu ad S. Keza tarafından verilip sonraki Macar kroniklerinde kök 
salmıştır.

İşte Sıkambriye-Buda hikâyesi Orta Çağ kroniklerinde gerek efsanenin olgularla nasıl 
karıştığını, gerekse uydurulmuş etimoloji ve hikâyelerle nasıl desteklenmiş olduğunu 
sergilemek için güzel bir örnektir. Burada Tercümân Mahmûd’un usulünü hatırlatmak 
herhalde yerinde olur. Macar kroniklerinde ancak Hun-Macar hikâyesinde geçen Sı-
kambriye motifinin kendisi tarafından serbestçe kullanılıp Büyük İskender hikâyesine de 
aktarılmış olması da göze çarpmaktadır. S. Eckhardt hikâyenin Macaristan’daki gelişme-
sini incelerken Márk Kálti’nin Viyanalı Resimli Kronik diye bilinen eserine haklı olarak 
büyük bir değer biçer. Bu bağlamda dikkati, Sıkambriye hikâyesinin bu kronikte yazarın 
eklediği yeni unsurlarla zenginleşmiş olduğuna çeker. Bu kronikte hikâyenin özü eski 
geleneksel şekline sadık kalır. Fakat Paris’in kuruluşu ve bu adın menşei ile ilgili bilgiler 
S. Keza’nın eserine nazaran yeni bir öğe niteliğini taşır. Sicambria adının da Sikan (Sicaan 
veya Syccan) adına bağlı olduğuna dair verilen bilgi de yeni öğelerden biri sayılabilir. S. 
Eckhardt Sicilya’nın kaynaklarda belgelenen Sicanus adından hareket ederek mons Sican 
(Sicilya dağı) adını Etna’ya bağlar.

Márk Kálti eserini Anjou’ların Macaristan’daki hükümdarlığı zamanında yazmıştır. 
Eserine bu öğeleri eklemekle Fransız menşeinden olan, aynı zamanda Napoli krallığına 
(böylece Sicilya’ya da) sahip olan Anjou sülâlesinin menşeine dair ‘tarihî kanıtlara’ katkı-
da bulunmak istemiştir.
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Sıkambriye’nin (Eski) Budun’la özdeşleştirilmesi hakkında daha sonraki yüzyıllara ait hem 
Macar, hem de Fransız kaynaklarından gelen bir sürü veri var. Örnek olarak 1502’de 
Macaristan’a gelen bir Fransız satırlarını analım. Kendisi Eski Buda’da (Acquincum’daki) 
viraneleri görünce şunları yazar: 

“Buna paralel olarak efsanelerdeki Sıkambriye adının gerçeğe karıştığını, yani 
bu adın çeşitli dillerde Buda (Budun) adının anlamdaşı olarak hukukî vesikalarda 
bile kullanılmış olduğunu bir sürü tarihî kaynak kanıtlamaktadır.”

Macar kroniklerinin gelişmesi tarihinden elde edilebilen bilgiler bu eserlerin doğuşun-
da çeşitli karmaşık etkenlerin rol oynadığını açıkça göstermektedir. Târîh-i Ungurus’un 
metnini incelerken bu gerçekler her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.
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Simon de Keza’nın Kroniğindeki  
Hunlar Tarihinin Özeti

Batı (yani Got) kaynaklarının Hunlar’ın devlerden doğmuş olduğu iddiasına karşı çı-
kıp Hunlar’ın ve Macarlar’ın menşeini Babil kulesinin mimarı Yafetî’lerden Nemrot’a ve 
onun eşi Eneh’e bağlar. Nemrot’un iki oğlunun adı Hunor ve Mag(y)or’dur. Onun diğer 
çocukları o zaman Evilat adı altında bilinen Acemistan’da kalmışlardır. Bir gün Hunor ve 
Magyor av sırasında bir geyiği takip etmeye başlarlar. Geyik onları Maeotis bataklıklarına 
götürür. Bu yer onların hoşuna gider ve babalarının izniyle oraya göçüp beş yıl kadar 
orada yaşarlar. Altıncı yılda bir bozkırda Belar’ın oğullarına rastlarlar. Alan hükümdarı 
Dula’nın kızları onların yanındadır. Bu kızları kaçırıp helâlliğe alırlar. Hunlar ve Ma-
carlar işte onlardan doğar.

Oradan Skitiya’ya göçüp Don, yani Etul nehri boyunda yerleşirler. M. S. 406’da Hunlar 
kapudanlar seçer. Bunlar Vela, Küve, Kaduça ve bir de Bendakuz’un oğlu Ethela’dır. Onun 
iki kardeşi, Reuva ve Buda da Hunların önderleri arasındadır. Kadılık görevi Kadar’a 
verilir. Fakat adetlerine göre, önderler topluluğun isteği üzerine her zaman görevden 
alınabilir.

Bundan sonra Skitiya’dan bayrak kaldırarak yola çıkıp Peçenekler’le Ak Hunlar’ın 
topraklarından ve Sosdalia ile Rutenia’dan geçerek Tisa nehrine kadar varırlar. Bu yer 
onların pek hoşuna gider. Böylece çadırlarının ve arabalarının da arkalarından oraya 
gelmesini emrederler. O zamanlar Pannoniya, Panfiliya, Frigiya ve Maçedonya’nın valisi, 
menşei Sabaria’ya ve Longobardlara bağlı olan Makrinus idi. Kendisi Hunların yaklaş-
makta olduğunu öğrenince Rim’den yardım ister. Rim’lilerin kralı, kendisi Alman asıllı 
Veronalı Ditrikus büyük bir ordu ile Tuna nehrine, tam Potentia şehrine kadar ilerler. Mak-
rinus divanında savaşla ilgili planları tartışırken Macarlar gece karanlığından faydalana-
rak Sıkambriye şehri kıyısında tulumlar kullanarak Tuna’dan geçer ve Rim’lilerin Potentia 
altındaki taburunu müthiş bir katliama girişerek yıkarlar. Fakat Ditrikus Tarnok vadisine 
geri çekilip Hunlarla savaşa girer ve onları yener. Rim’lilerin ordusundan Kapudan Küve 
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ile beraber 125.000 kişi, Hunlardan 210.000 kişi ölür. Bu yüzden Ditrikus Tuln şehrine 
kadar geri çekilmeği tercih eder. Bu arada Hunlar ölülerini gömerler. Ordunun safla-
rını tekrar düzene soktuktan sonra Hunlar geri çekilmiş olan Rim’lilerin peşine düşer 
ve Cezunmaur şehri yakınında onlarla tekrar savaşa geçer. Burada Hunların kapudan-
larından Vela, Reva ve Kaduça ölür, fakat Rim ordusu tamamen yıkılıp darmadağın olur. 
Makrinus kendisi de ölür, Ditrikus’un alnında ise bir ok ölümcül bir yara açar.

Bu zaferden sonra Attilâ, Rim usulüne göre Hunlar tarafından kral seçilir. Aynı zaman-
da kendisi ülkesinin Tisa’dan Don’a kadar uzanan bölümünü kardeşi Buda’ya verir. 
Bundan sonra tebaasına, kendisi için, ‘dünyanın dehşeti’ ve ‘Tanrının kamçısı’ adlarını 
kullanmaları emrini verir.

Eserde bundan sonra Attilâ’nın dış özelliklerine sıra geliyor. Parlak ve zengin saray çev-
resi de renkli bir manzara halinde gözlerimizin önüne seriliyor: “Kıral Ethela kumral 
tenli, pırıl pırıl kara gözlü, göğsü kabarık, yürüyüşü haşmetli, kısa boylu bir kişiydi. 
Sakalı Hunlarda olduğu gibi sarkıktı. Cesurluğunda kendine hâkim olmasını biliyordu, 
çarpışmalarda kurnaz ve dikkatliydi. Kuvveti yapısına uygundu, iradesinde cömertti. 
Silahı pek güzel, çadırı ve kıyafeti temiz paktı. Fevkalade şehvetliydi de. Dolabında para 
tutmasını sevmezdi. Yabancı milletler kendisini sevdilerse, cömert ve dostane olduğu 
için sevmişlerdi. Aşırı sertliği yüzünden ise Hunlar ondan şaşılacak şekilde korkarlardı. 
Bunun içindir ki dünyanın dört köşesinden milletler ardı ardına ayağına gelirler, o da 
onlara karşı elinden geldiğince cömert davranırdı. Taburunda silahlıları götürmek için 
on bin savaş aracı vardı. Arabalardaki çeşitli savaş araçlarıyla kentleri ve kaleleri yıkıp 
yakardı. Çadırlarını da çeşitli memleketlerin usulüne göre yaptırtırdı. Ve bir çadırı öyle 
meşhur ve muhteşem idiydi ki, harika bir şekilde birbirine bağlanan altın levhalar-
dan kurulduğundan, insan istediği zaman söktürebiliyor ve tekrar kurdurabiliyordu. 
Dövme işlemeli altın direkleri ise birbirine kancalarla tutturuluyordu, fakat ortaları 
boştu ve irtibat yerlerinde harikulâde güzellikte işlenmiş, kıymetli taşlarla birbirlerine 
bağlanıyorlardı. Tabur kurdukları zaman, ahırları dolduran muhtelif  memleketlerden 
gelmiş atlarından ne kadar hoşlandığı açıkça görüldüğü halde, ihtiyacı olanlara bunları 
öylesine cömertçe dağıttırdı ki, bazen kendisine, eyer vurabileceği ancak birkaç at ka-
lırdı. Ahırlardaki eşyalar kadifeden ve lal kumaştan, tahtı altından ve kıymetli taşlardan 
yapılmıştı, masası ve yemek kapları da altındandı. En saf  altından ve harika bir şekilde 
işlenerek hazırlanmış yatağını, tabor yerlerine beraberinde götürürdü.”

Zaferlerinden sonra Attilâ büyük bir ziyafet düzenler. Orada önünde secdeye varan 
Nemçe hükümdarlarını ve Veronalı Ditrikus’u kabul eder. (Savaş sırasında Veronalı Dit-
rikus’un ölümcül bir yara almış olduğu unutulur.) Sonra tekrar Sıkambriye’den sefere 
çıkarlar. Konstans’ı feth etdikten sonra Kral Sigismundus’u Bazel’de yenilgiye uğratır. Bu 
olaydan sonra Kral Argentina kalesini feth edip burc u barusunu yıktırırken ileride şehrin 
her tarafa açık olmasını emreder. Bu yüzden şehir o zamandan beri Strasburg adını 
taşır. Bundan sonra Luxeil, Besaçon, Chalon-sur-Saone, Mâcon, Langres ve Lyon şehirlerini 
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yakıp yıkar. Rhone nehri boyunca ilerleyerek Katalanlara kadar ulaşır. Orada ordusunu 
ikiye ayırır. Bir bölümünü Fas sultanı Miramammona’ya karşı savaşa gönderir. Sultan bu 
haberi duyunca korkudan şaşkına döner ve Sevilla’dan çıkıp Cebelitarık boğazı yoluyla 
Afrika’ya kaçar.

Bu arada Attilâ on kralın desteğinden faydalanarak Rim’li Etius tarafından beklenmedik 
bir hücuma uğrar. Aralarında Belvider ovasında müthiş bir savaş olur. Bu çarpışma sı-
rasında Got kralı Aldarikus da ölür. Bu savaş Attilâ’nın parlak zaferiyle sona erer. Fakat 
Miramammona’ya karşı yollanan ordu bu büyük savaşa yetişemez. Attilâ bu yüzden endi-
şeye kapılarak Katalonya’da kalır. Hunların dilinde span diye bilinen kapudanların adının 
yayılması sonucunda bu topraklara bugün de İspanya denmektedir.

Bundan sonra Toulouse, Reims, Fransa ve Flandriya’yı yıkıp yakar. Kolonya’da Mukaddes 
Ursula ile 11.000 bakireyi merhametsizce öldürtür. Sonra Türingen’e gidip Eisenach’da 
büyük bir ziyafet verir. En sonunda da Dan, Norveçli, Friz, Letunyalı ve Prusyalıları 
hâkimiyeti altına alır.

Memleketine dönünce kardeşi Buda’yı kendi eliyle öldürür, çünkü Buda Sıkambriye 
şehrine kendi adını vermek cesaretinde bulunmuştur. Almanlar bu yüzden Attilâ’nın 
öfkesinden korktukları için bu şehri Echulburc adı altında anarlar. Fakat Macarlar bu 
yasağa önem vermeyerek şehre hâlâ Eski-Buda derler.

Bundan sonra dünyanın dört köşesine müşahitler tayin eder. Bunu müteakip tekrar 
İtalya’ya karşı sefer açar. Adriyatik şehirlerini arka arkaya yıkar. Pannoniya Longobardla-
rından çoğunun kaçtığı Aquika şehrini muhasara ederken bir leyleğin şehri terkettiğini 
görünce şehrin surlarında eyerlerden bir savaş kulesi kurarak burayı feth eder. Ahalinin 
büyük bir kısmı şehirden Realt (Rialto) bataklıklarına kaçar ve orada Eski Venedik (Veça 
Venesia) şehrini kurar. Sıra Venediğ’e bağlı şehirlere gelir. Ravenna’da Arianların episkopu 
onu Rim’e karşı sefere çıkmaya ikna eder. Fakat Rim Papa’sı Ethele onu karşılamağa gide-
rek Lombardiya’dan geri çekilmesini rica eder. Attilâ Papa’nın başı üstünde havada elinde 
kınından çıkarılmış bir kılıçla tehditte bulunan bir ihtiyarı görünce, bundan ürkerek 
geri döner.

Tekrar Ravenna’dan geçerken Arianların kurnaz episkopuna karabaskı yaptıktan sonra 
onu keşişleri ile beraber öldürtür. Bu arada Kapudan Zoad Apulya ile Kalabriya’yı ta Mon-
tecaşino’ya kadar yıkıp yakar. Pannoniya’ya dönünce Braktan kralının harikulâde güzel kı-
zını yatağına götürürler. Fakat düğün gecesinde fazla içki ve aşk yüzünden burnundan 
kan gelmeğe başlar. Boğazına boşalan kanlardan boğuluverir. Micolt rüyasından uyanıp 
kralın ölü vücudunu görünce yaygara kopararak tüm ev halkını ayaklandırır. Hunlar 
kralları için yas tutarlar ve onu vatan fethi sırasında ölen kapudanların mezarlarının 
bulunduğu yere gömerler.

Bundan sonra Hun halkı Veronalı Ditrikus ve Alman hükümdarlarının kışkırtmaları 
yüzünden ikiye bölünür. Halkın bir bölümü Honorius Rum imparatorunun kızından 
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doğan Çaba’nın tarafını tutar. Öbür bölümü Kremild’in oğlu olan Aladar’ı destekleyerek 
kral yapmak ister. Tarihî miras yüzünden patlak veren bu savaşta sayısız Alman ölür. 
Çaba ise 15.000 Hun askeriyle Rum imparatoru Honorius’a sığınır. Orada kalmalarına 
ne kadar teşvik edilirse de, gene de Skitiya’daki akrabalarının yanına dönmeğe karar 
verir. Pannoniya’ya döndüklerinde Almanlardan öç almaya and içerler. Pannoniya’daki 
Hunlardan topu topu 3000 kişi kalır. Bunlar oradan kaçıp Çigle ovasına geçer ve Ar-
pad’ın zamanına kadar orada kalır. Kendileri Hun adını değil, Sekel adını kullanırlar. 
Çaba’nın oğlu ve Korozmin menşeli annesi Macarlarla beraber eski vatana dönerler. 
Kral Aba, Çaba’nın kuşağından dünyaya gelmiştir.
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